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RESUMO 

 

SILVA, Rosângela Maria de Oliveira. Promoção, vencimento e avaliação de desempenho 

do professor do ensino fundamental: o PCCR da rede municipal de ensino de Natal/RN 

(2004-2010). 2014. 230f. Tese (Doutorado em Educação) - Centro de Educação, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. 

 

Este estudo trata da valorização do magistério do ensino fundamental da rede municipal de 

Natal/RN, (PCCR – Lei nº 058/2004) na promoção horizontal através da avaliação de 

desempenho tendo, como referência, a política educacional sobre o campo legislativo,  a 

hegemonia e o modelo gerencialista. A análise relativa à valorização do professor tem por 

base a política de Fundos (Fundef e Fundeb) na agenda socioeducacional brasileira. O estudo 

incide sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos professores no período (2004-

2010). Existe a necessidade de adoção de uma relação direta entre carreira e promoção 

horizontal em 15 (Classes), sem a presença de condicionantes variáveis e que, por meio da 

avaliação de desempenho no interstício de 25 anos, alcance, pelo menos, o disposto em Lei, 

de 5% de reajuste no vencimento a cada dois anos, conforme o PCCR, sua remuneração e 

qualificação. Procedeu-se à revisão bibliográfica e documental sobre o financiamento da 

educação para a valorização docente e os conceitos de carreira, promoção e avaliação de 

desempenho, com base em autores, especialistas da área. A pesquisa foi organizada visando 

articular informações quanti-qualitativas, analisando dados da remuneração do professor − 

folhas de pagamento e contracheques – aplicando, também, um questionário. Com base na 

implementação do PCCR, constatou-se que os índices remuneratórios relativos à promoção 

horizontal em toda a carreira docente estão condicionados a uma estratégia de avaliação de 

desempenho que desvaloriza o vencimento (professor) em um percentual mínimo de 25% (até 

25 anos), isto é, quando não há fatores que desestruturam a possibilidade de efetivação de tal 

estratégia. O valor do vencimento a partir da década de 1990, reside na implantação em nível 

nacional do PSPN estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, em que o vencimento não chega a 

três salários mínimos na rede municipal de Natal/RN. De outra forma, os elementos que 

estruturam a promoção horizontal em 15 classes, ao longo da carreira, desrespeitam o tempo 

mínimo de serviço docente, ou seja, 25 anos. E ainda, as mudanças, em termos de qualquer 

elevação salarial entre um e outro professor, dependem dos esforços individuais em virtude do 

alcance de alguma titulação. No que se refere à carreira, apesar da conquista da categoria 

aprovando o seu PCCR, nem este instrumento, tampouco a política de Fundos conseguiram 

estabelecer regulamentações capazes de dar conta, efetivamente, da valorização do magistério 

municipal. Faz-se necessário garantir, em termos percentuais e financeiros, aumentos reais à 

remuneração dos professores, com a obtenção das promoções horizontais, revendo aqueles 

que estruturam a carreira e a reformulação dos condicionantes da avaliação de desempenho. 

 

Palavras-chave: Valorização do magistério. Gerencialismo. PCCR. Promoção horizontal. 

Avaliação de desempenho. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

SILVA, Rosangela Maria de Oliveira. Promotion, Salary and Performance Assessment of the 

teacher of the elementary school: the PCCR in municipal schools in Natal / RN (2004-2010) 

230p. Thesis (Doctor of Education), Education Centre, Federal University of Rio Grande do 

Norte, Natal, 2014. 

 

This study is about the enhancement of the elementary school in Natal/RN, (PCCR - Law No. 

058/2004), concerning to the horizontal promotion through the performance evaluation.  It 

uses as reference the education policy on the legislative field hegemony and the managerial 

model. The analysis of the teacher´s valorization is based on the policy of Funds (Fundef and 

Fundeb) in the Brazilian social and educational agenda. The study focuses on the Career Plan, 

Career and Remuneration of teachers in the period (2004-2010).The study focuses on the 

Career Plan, Career and Remuneration of teachers in the period (2004-2010). The thesis 

argues for the necessity to adopt a direct relationship between career development and 

horizontal promotion for more others fifteen classes, no matter to any conditioning variables. 

In addition, the performance shall be evaluated by interval of 25 years to reach at least the 

provisions decided in the law, which determines the salary adjustment in 5% at every two 

years, as pointed at the PCCR, about teachers remuneration, and teachers qualifications. A 

work of a bibliographic  and a documental review about the education funding with the 

purpose of  enhancement of educational work, career concepts, and also promotion and 

evaluation performance as well was performed  based on experts  authors in this field. The 

survey was organized with the aim of articulating quantitative and qualitative information, 

analyzing data from the teacher's salary - payrolls and paychecks - also applying a 

questionnaire. After the implementation of the PCCR, it was found that the wage indices for 

horizontal promotion during the teaching career are tied to a strategy for evaluating the 

performance which disqualifies  the teacher‟s salaries in a minimum percentage of 25% (up to 

25 years) and there are also elements that disturb the promotion strategy. The national 

minimum wage was set in three  salaries by the PSPN Lei nº11.738/2008  but it never reaches 

the three salaries at Natal/RN educational system.Otherwise, the  elements  that structure the 

horizontal promotion in fifteen classes, throughout the career, flout the minimum years of 

teaching work, long established in 25 years. In addition, changes in terms in the salary 

increase depend on individual efforts by professional development through titration. 

Concerning to the career, despite of the category approving its PCCR, neither this instrument 

nor the Funds Policy managed to establish regulations were able to cope effective rules for 

valuing the teachers in the educational district system. It is necessary to ensure, in percentage 

terms and financial, the real remuneration of teachers with the attainment of horizontal 

promotion, reviewing the elements that structure the career and the determinants of 

performance evaluation. 

 

Keywords: Appreciation of teachers. Managerialism. PCCR. Horizontal promotion and 

performance evaluation. 

 

 



 

RESUMEN 

 

SILVA, Rosângela Maria de Oliveira. Promoción, Vencimiento y Evaluación de Desempeño 

del profesor dela enseñanza fundamental: El PCCR de la red municipal de enseñanza de 

Natal/RN (2004-2010) 230f. Tesis (Doctorado en Educación), Centro de Educación, 

Universidad Federal de Rio Grande do Norte, Natal, 2014. 

 

Este estudio trata de la valorização del magisterio de la enseñanza fundamental de la red 

municipal de Natal/RN, (PCCR – Ley n° 058/2004) en la promoción horizontal a través de la 

evaluación de desempeño, como referencia, la política educacional sobre el campo legislativo, 

la hegemonía y el modelo gerencial. El análisis relativo a la valorização del profesor tiene 

como base la política de Fondos (Política de Fundos – FUNDEF e FUNDEB) en la agenda 

socio-educacional brasileña. El estudio incide sobre el “Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração” de los profesores en el período (2004 - 2010). La tesis defiende la necesidad 

de la adopción de una relación directa entre carrera y promoción horizontal en 15 (Classes), 

sin la presencia de condicionantes variables y que, por medio de la evaluación de desempeño 

en un período de 25 años, se alcance, al menos, lo dispuesto en la Ley, de 5% de reajuste en el 

sueldo a cada dos años, como está en el PCCR, su remuneración y calificación. Se procedió la 

revisión bibliográfica y documental sobre el financiamiento de la educación para la 

valorização docente y los conceptos de carrera, promoción y evaluación de desempeño, con 

base en autores, especialistas del área. 

La investigación fue organizada con el objetivo de articular informaciones cuantitativa y 

cualitativa, observando datos de la remuneración del profesor – nóminas de sueldo y cheques 

de pago – aplicando, también un cuestionario. A partir de la implementación del PCCR, se 

constató que los índices de remuneración relativos a la promoción horizontal en toda la 

carrera docente están acondicionados a una estrategia de evaluación de desempeño que 

desvaloriza el vencimiento del profesor en un porcentaje mínimo de 25% (en 25 años), es 

decir, cuando no ocurren elementos que desestructuran la posibilidad de efectuación de tal 

estrategia. El valor del vencimiento a partir de los noventa (1990), está en la implementación 

a nivel nacional del PSPN establecido por la Ley n° 11.738/2008, en que el sueldo no llega a 

tres salarios mínimos en la red municipal de Natal. Como igual, los elementos que estructuran 

la promoción horizontal en 15 clases, a lo largo de la carrera, no respetan el tiempo mínimo de 

servicio docente, o sea, 25 años. Y todavía, los cambios en lo que toca una elevación salarial 

entre uno y otro profesor dependen de los esfuerzos individuales en virtud del alcance de 

alguna titulación. En lo que se refiere a la carrera, a pesar de la conquista de la categoría con 

la aprobación del PCCR, ni eso, ni tampoco la política de Fondos, consiguieron establecer 

reglamentaciones capaces de alcanzar, efectivamente, la valorización del magisterio en la 

municipalidad. Es necesario garantizar, porcentual y financieramente, aumentos reales en la 

remuneración de los profesores, con la obtención de las promociones horizontales, revaluando 

los elementos que estructuran la carrera y la reformulación de los condicionantes de la 

evaluación de desempeño. 

 

Palabras-llave: Valorização del magisterio. Gerencialismo. PCCR. Promoción horizontal. 

Evaluación de desempeño. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Esta tese trata da valorização do magistério − promoção horizontal (PCCR) do 

professor do ensino fundamental tendo, como referência, a política educacional e sua 

legislação referente ao vencimento do cargo de professor implementada com a política de 

Fundos presente na agenda socioeducacional brasileira, a partir dos anos 1990
1
. É um estudo 

que  se apresenta  como  recorte, os professores do ensino fundamental, situados no campo 

local – município e rede de ensino do municipio de Natal no estado do Rio Grande do Norte, 

principalmente no período (2004-2010) incidindo sobre 2004 a 2006 (Fundef) e 2007 a 2010 

(Fundeb). 

O estudo sobre Natal/RN ─ enquanto espaço social e político ─  se dá no contexto de 

implementação da política de valorização do professor do ensino fundamental,  Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR, Lei Nº 058/2004), tendo, como inferência, a análise 

dos aspectos constituídos e constituintes de hegemonia
2
 com a agenda política de 

financiamento ocorrida a partir dos anos de 1996.  Busca-se constatar os elementos de 

contradições implementados  no campo
3
 legislativo e materializados na práxis

4
, capazes de 

                                                           
1
 No contexto dos anos de 1990 algumas políticas educacionais implementadas no Brasil destinaram 

parte dos seus recursos disponíveis à valorização do magistério, visando entre outros objetivos, à 

qualidade do ensino. Com a reforma educacional   a partir dessa década, em face da descentralização, 

dois grandes Fundos foram criado, em 1996, O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental  e de Valorizaçãp do Magistério (Fundef), e em 2006, o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica Pública e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica 

(Fundeb), ambos subsidiados pela política de financiamento de cunho descentralizador de recursos. O 

eixo norteador dessa política seria o acesso e a permanência à educação básica aliado a uma educação 

de qualidade, bem como a valorização dos profissionais da educação. 
2
 O Conceito de Hegemonia desenvolvido pelo filósofo marxista italiano Antônio Gramsci ajuda a 

desvendar os jogos de consenso e conflito que atravessam e condicionam a agenda política 

educacional  implementada a partir dos anos de 1990 para a valorização docente no Estado Capitalista. 

No entender obra gramsciana, a hegemonia pressupõe a conquista do consenso e  da liderança cultural 

político-ideologica de classe ou bloco de classes sobre as outras. Segundo Gramsci, a hegemonia é 

obtida e consolidada em embates que comportam não apenas questões vinculadas à estrutura 

econômica e à organização política, mas envolvem também, no plano ético-cultural, a expressão de 

saberes, práticas, modos de representação e modelos de autoridade que querem legitimar-se e 

universalizar-se. Portanto, a hegemonia não deve ser entendida nos limites de uma coerção pura e 

simples, pois inclui a direção cultural e o consentimento social a um universo de convicções, normas 

morais e regras de conduta, assim como a  destruição e a superação de outras crenças e sentimentos 

diante da vida e do mundo (Gramsci, 2002, p.65) 
3
 O conceito adotado provém da obra de Pierre Bourdieu (2004, p. 20), que, em sua noção sobre o 

campo, sugere uma interpretação como do “[...] universo no qual estão inseridos os agentes e as 

instituições que produzem , reproduzem ou difundem a arte, a literatura ou a ciência”.  No resgate da 

concepção de campo de Bourdieu (2004), é preciso observar com atenção a importância dos agentes 

que integram o campo legislativo da política de valorização do magistério, já que são eles que 
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produzir e reproduzir  consensos e conflitos nas relações sociais estabelecidas no universo da 

valorização do professor. Ademais,  pode representar uma possibilidade de superação e/ou 

transformação dos elementos estruturantes e estruturadores do processo de (des)valorização 

do trabalhador no cargo de professor quando esses elementos são desvelados em sua matriz 

ideológica capitalista demonstrando  contradição entre valorização e (des)valorização.  

Nesse sentido, o campo legislativo (a política de valorização docente da rede 

municipal de ensino de Natal – mais especificamente PCCR Lei Nº 9.394/1996), e o campo 

social (rede municipal de ensino Natal/RN) onde ocorre o fenômeno estudado pode ser 

verificada na obra de Bourdieu através de suas próprias regras, princípios e hierarquias. Por 

que a noção de campo em sua obra é definida a partir dos conflitos e das tensões no que diz 

respeito à sua própria delimitação e construído por redes de relações ou de oposições entre os 

atores sociais que são seus membros. Os campos se caracterizam por espaços sociais, mais ou 

menos restritos, onde as ações individuais e coletivas se dão dentro de uma normatização, 

criada e transformada constantemente por essas próprias ações. Dialeticamente esses espaços, 

e estruturas, em suas bases possuem uma dinâmica determinada e determinante, na mesma 

medida em que sofrem influências, e portanto, modificações de seus atores. O campo, no seu 

conjunto, define-se como um sistema de desvio de níveis diferentes e nada, nem nas 

instituições ou nos atores, nem nos atos ou nos discursos que eles produzem, têm sentido 

senão relacionalmente, por meio do jogo das oposições e das distinções. 

Para buscar essa compreensão das contradições existentes no campo legislativo 

frente à práxis social, os conceitos de hegemonia, consenso e conflito, defendidos na obra de 

Gramsci (2000), serão utilizados, e as noções de campo jurídico e campo político na obra de 

                                                                                                                                                                                     
interagem no espaço social criado pelas condições da política pública de valorização. Esses agentes, 

referidos neste trabalho como os professores do ensino fundamental da rede municipal de ensino de 

Natal/RN, estão inseridos em uma “estrutura das relações objetivas” (Bourdieu, 2004, p.23), que 

acabam por definir os limites de ação de cada um deles; ou seja, por trás da carreira de cada professor, 

existe um contexto relativo ao campo que situa o que pode ou não ser feito. 
4
  O conceito de práxis, como agir individual e social, está no centro de toda a filosofia inaugurada por 

Karl Marx e pelo seu modo de abordar os problemas da produção e da ciência. Nos chamados 

Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, que Gramsci não teve a possibilidade de conhecer, Marx 

escrevia: „Assim como a sociedade produz o homem enquanto homem, ela é produzida por ele‟. Essa 

idéia de que a „produção‟ ou ‘práxis humana‟ engloba não apenas o trabalho, mas também todas as 

atividades que se objetivam em relações sociais, instituições, ciência, arte, etc., atravessa todo o 

pensamento de Marx e constitui o seu princípio fundamental. Ainda segundo o pensamento marxista, a 

práxis é a atividade humana prático-crítica na medida em que é atividade sensível subjetiva; ou seja, 

uma atividade, plenamente perceptível e consciente para o homem. A partir do pensamento do filósofo 

marxista Antônio Gramsci, o conceito de práxis adquire uma conotação diferenciada. Práxis passa a 

ser entendida como história, como o fazer-se da própria história, processo que se dá com a 

interferência do gênero humano. 



18 

Bourdieu (2010)
5
  “Como no texto religioso, filosófico ou literário, no texto jurídico estão em 

jogo lutas, pois a leitura é uma maneira de apropriação da força simbólica que nele se 

encontra em estado potencial” (BOURDIEU, 2010, p. 214). Esse conceito será utilizado 

considerando que – “[...] a boa teoria é uma abstração do real, mas no sentido positivo de 

sintetizá-lo, de pôr entre parênteses determinados aspectos circunstanciais ou particulares para 

verificar o que existe de universal, de essencial, que lhe dá sentido e especificidade” (PARO, 

2006, p. 33) no campo local, aquilo que se constitui numa pesquisa sócio-histórica. 

 

É preciso ter sempre presente que Gramsci  − reputado por Perry Anderson 

como o mais importante do que se convencionou chamar de marxismo 

ocidental − é herdeiro direto do pensamento de Marx e, como tal, concebe o 

capitalismo simultaneamente como um modo de produção e como processo 

civilizatório geneticamente grávidos de mundialidade. Este recorte de 

leitura, atento aos movimentos de reesquadrinhamento dos patamares 

contemporâneos de sociabilidade e de institucionalidade, de intersecção 

entre local, nacional e mundial mediada por relações, estruturas e processos 

articulados [...] (MELLO, 2001, p.17). 

 

Nessa perspectiva e com o propósito de analisar a política educacional de 

financiamento
6
, em sua função hegemônica no campo legislativo que se materializa no 

                                                           
5
 O esquema que leva à análise empírica é sistêmico. Deriva do princípio de que a dinâmica social se 

dá no interior de um /campo/, um segmento do social, cujos / agentes/, indivíduos e grupos têm 

/disposições/ específicas, a que ele denomina /habitus/. O campo é delimitado pelos valores ou formas 

de /capital/ que lhe dão sustentação. A dinâmica social no interior de cada campo é regida pelas lutas 

em que os agentes procuram manter ou alterar as relações de força e a distribuição das formas de 

capital específico. Nessas lutas, são levadas a efeito /estratégias/ não conscientes, que se fundam no 

/habitus/ individual e dos grupos em conflito. Os determinantes das condutas individual e coletiva são 

as /posições/ particulares de todo /agente/ na estrutura de relações. Assim, em cada campo, o /habitus/, 

socialmente constituído por embates entre indivíduos e grupos, determina as posições e o conjunto de 

posições determina o /habitus/.  
6
 O delineamento da atual agenda política para o financiamento da educação,  é entendida na ênfase no 

papel do Estado como indutor da política de fundos, bem como das diretrizes de valorização para o 

magistério da educação básica junto à agenda social do governo federal na década de 1990, 

constituem, assim, um complexo desafio tanto na sua formulação quanto na implementação, 

acompanhamento e avaliação na ótica de perceber os resultados de uma política educacional gestada 

por diferentes atores com diferentes funções. Essa é, portanto, uma temática estimulante para qualquer 

pesquisador comprometido em desvelar as suas contradições e mediações, evidenciando os seus 

limites e possibilidades, visando contribuir para a efetivação de políticas públicas para que contribuam 

efetivamente para a valorização docente. Demarcando o Estado no campo da construção da política 

sócio-educacional, privilegia as análises de Offe (1984), em função dele observar que a política 

educacional e as funções do sistema educacional não poderão ser analisadas adequadamente se partir 

apenas de intenções declaradas. E ainda, para além de questões que dizem respeito ao conteúdo das 

políticas, as regras formais  determinam de uma maneira oculta e inexplicável quais são as metas 

potenciais e que problemas têm a oportunidade de emergir na agenda do sistema político. De acordo 

com Offe (1984), o Estado, não é um órgão de classe, tampouco um sujeito em si mesmo que 

determina o que fazer por si só.  Encontra-se, contudo, em meio a uma arena política de onde 

emergem contradições e conflitos. Todavia, o Estado constituindo-se numa sociedade capitalista, é um 
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universo da valorização dos professores do magistério da educação básica, elucidam-se fatos e 

momentos estabelecidos nas formas de estratégias políticas engendradas a partir de alguns 

elementos que envolvem o conteúdo presente no campo político da agenda educacional 

brasileira e pautam nosso objeto de estudo na „promoção na carreira por meio da avaliação de 

desempenho‟, quais sejam: valorização e (des)valorização, vencimento e salário, promoção e 

avaliação de desempenho. 

Nesse sentido,  os marcos legais produzidos a partir dos anos de 1990 conferem um 

movimento hegemônico de construção das diretrizes de valorização do professor. A legislação 

nacional (Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996 LDB Nº 9.394/1996) aponta para a necessidade de garantir, piso salarial nacional para 

os profissionais da educação, estabelecimento de estatutos e planos de carreira do magistério 

público e obrigatoriedade de formação superior para todos os docentes, a Constituição 

reafirmou, paralelamente, a condição do país como uma República Federativa e o 

reconhecimento dos municípios, inclusive, como entes federativos. Tal fato colocou em 

destaque o princípio da descentralização e, com isso, o campo educacional e todas as ações 

que dizem respeito aos docentes da escolarização básica passam a depender, cada vez mais, 

da organização dos diversos entes federativos em regime de colaboração.  

                                                                                                                                                                                     
Estado capitalista. Para uma discussão pertinente à configuração da agenda educacional  dos anos de 

1990 ao século XXI para o financiamento da Educação, evidencia a forma nela  proposta no âmbito 

das políticas neoliberais e pelas diretrizes dos organismos internacionais e nacionais. Visando 

privilegiar o objeto de estudo, estabeleceu-se relações entre o contexto da Educação Nacional a 

política de fundos e a problemática da valorização docente, junto à leitura de documentos nacionais e 

internacionais do período em estudo, bem como ao seu aprofundamento com autores no campo dos 

estudos do Financiamento. Na primeira dimensão, a discussão tomou por base alguns estudiosos que 

discutem os pressupostos da descentralização, entre eles: Pereira (1998) que aborda os mecanismos da 

reforma do Estado enquanto elemento de desregulamentação; Oliveira (1995), França (2005), e 

Farenzena (2006) abordam questões da descentralização na reforma educacional da década no âmbito 

da gestão;  Tais teóricos subsidiaram o entendimento da compreensão da descentralização enquanto 

(re)configuração do Estado nos moldes do neoliberalismo, servindo tanto para a manutenção, quanto 

para a mudança da estrutura social na construção da política educacional da década de 1990, numa 

perspectiva em que o processo de descentralização do Estado diante da política para educação 

necessita estar pautado na universalização, na qualidade e na equidade. Dentre os autores que deram 

suporte a esse estudo no que se refere à agenda política focada no financiamento, destaca-se os 

mesmos evidenciados para a análise do contexto nacional e local: Pinto (2004),  Monlevade (2008),  

França (2007), Melchior (1998) e Davies (2008) . A partir de suas leituras, depreende-se que a política 

de financiamento educacional deve estar intimamente ligada à garantia de direitos sociais para 

remuneração docente formulados enquanto investimento necessário à melhoria do processo de 

valorização do magistério da educação básica. 
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Todavia, esse regime não se encontra suficientemente estabelecido e regulamento no 

país. Serve, ao mesmo tempo, para permitir demasiada descentralização em determinadas 

responsabilizações, e centralizações talvez excessivas em outras. A reestruturação da 

participação da União na área da educação e da valorização e formação dos profissionais 

docentes tem sido de caráter sobretudo centralizado, o que foi sendo explicitado a partir da 

aprovação da própria LDB (Lei Nº 9.394/1996) e de outras legislações, tais como a criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (Fundef), pela Lei Nº 9.424/1996, posteriormente transformado em Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério (Fundeb), 

pela Lei Nº 11.494/2007. Este fundo estabelece a perspectiva de per capita mínimos para 

cada etapa da educação básica e oferece todas as etapas, da creche ao ensino médio, o 

beneficiamento de recursos federais, compromisso da União com este nível de escolarização 

que se estenderá até 2020. 

O campo legal estabelecido a partir daí, torna-se hegemônico ao longo do período 

1990 ao século XXI, através dos consensos e conflitos estabelecidos pelas lutas das 

organizações brasileiras de educação e sindicatos. As leis apontadas dão papel e força ao 

Executivo federal, que dita em grande parte, as normas para redefinição de responsabilidades 

no que diz respeito à oferta do ensino, controle de qualidade, de avaliação e de definição de 

padrões curriculares nacionais. Assim, o Ministério da Educação instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica em 

Nível Superior (Resolução CNE/CEP Nº 1, 2002), com a finalidade de estabelecer critérios 

para a seleção dos conteúdos que devem constituir esta formação, que tem sido tratada, cada 

vez mais, como elemento nuclear das reformas educacionais. O Decreto Nº 6.755/2009 que 

instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica. As Diretrizes 

Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério, 

Resolução CNE/CEB Nº 2/2009;  A Lei do Piso Salarial Lei Nº 11.738/2008. 

Considera, também, a política educacional veiculada em documentos elaborados por 

organismos multilaterais
7
, respaldada por instituições empresariais, com acentuadas 

delimitações econômicas, inclusive, em reflexões feitas por alguns intelectuais afinados com 

essas propostas. Quando apreendida no campo das determinações legais e suas relações no 

espaço social, e sendo componente intrínseco dessas mesmas relações, apresenta-se, 

                                                           
7
 PROMEDLAC VI (Declaração de Kingston, 1996 propõem entre as suas principais orientações para 

o desenvolvimento do PPE: Valorización professional de los docentes ligada al desempeño. Se 

requiere fomentar em ellos la capacidade para atender as necessidades de aprendizajes de los alunos y 

assumir la responsabilidade por los resultados (UNESCO, 2001, p.36). 
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historicamente, como espaço de disputa por hegemonia. Contudo, essa dissensão/luta de 

interesses se dá na perspectiva de articular as concepções, na organização dos processos, 

conteúdo e forma legislativos, nas relações sociais e nas pressões resultantes de diferentes 

segmentos profissionais da educação ao longo da história.  

 

O campo jurídico é o lugar de concorrências pelo monopólio do direito de 

dizer o direito, que dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual 

se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo social e 

técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar 

(de maneira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de textos que 

consagram a visão legítima, justa, do mundo social (BOURDIEU, 2010, 

p.214). 

 

Desde o processo de redemocratização vivenciado pelo Brasil no início dos anos 

1980, as entidades representativas da área da educação: Associação Nacional pela Formação 

dos Profissionais da Educação (Anfope); Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (Anped); a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação (CNTE); 

reivindicam a implementação de políticas públicas educacionais. Essas políticas devem 

garantir a valorização profissional, social e econômica dos trabalhadores do cargo de 

professor que, com o avanço do processo de redemocratização do acesso à escola pública na 

década de 1960, e o processo de industrialização do país durante os anos de 1960/70, 

associado à insuficiência de formação, baixos salários, ampliação da jornada de trabalho, 

aumento do número de alunos por sala, inexistência de planos de carreira, bem como a adoção 

de políticas neoliberais, desde o início da década de 1990, vêm sofrendo contínuo processo de 

(des)valorização. 

Para Gramsci (1978), a hegemonia da civilização burguesa se perpetua na sociedade 

por meio de atividades e iniciativas de uma ampla rede de organizações culturais, movimentos 

políticos e instituições educacionais que difundem sua concepção de mundo e seus valores 

relativos à sociedade. 

 

É pois um campo que, pelo menos em período de equilíbrio, tende a 

funcionar como um aparelho na medida em que a coesão dos habitus 

espontaneamente orquestrados dos intérpretes é aumentada pela disciplina de 

um corpo hierarquizado o qual põe em prática procedimentos codificados de 

resolução de conflitos entre os profissionais da resolução regulada de 

conflitos. É tanto menos difícil ao corpo de juristas convencer-se de que o 

direito tem o seu fundamento nele próprio, quer dizer, numa norma 

fundamental tal como a Constituição como norma normarum de que se 

deduziem todas as normas de ordem inferior, quanto a communis opinio 

doctorum, com raízes na coesão social do corpo dos intérpretes, tende a 
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conferir a aparência de um fundamento transcendental às formas históricas 

da razão jurídica e à crença na visão ordenada da ordem social por eles 

produzida (BOURDIEU, 2010, p. 214). 

 

  Documento de 1966 da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) e Organização Internacional do Trabalho (OIT) – „Recomendação da 

Unesco/OIT relativa ao Estatuto dos professores‟, diz: “[...] a grande maioria dos países do 

mundo ainda precisa avançar no sentido de melhor valorizar os seus professores e o Brasil, 

neste cenário, não constitui uma exceção” (UNESCO, 1966). 

O governo brasileiro com o intuito de responder às exigências impostas pelos 

organismos internacionais e delinear o arcabouço de sua política educacional, implementou, a 

partir da década de 1990, um conjunto de dispositivos, entre eles: o Plano Decenal de 

Educação para Todos; a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996; 

os Fundos contábeis Fundef e Fundeb; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores; os Planos Nacionais de Educação; o Programa de Formação Continuada de 

Professores, entre outros documentos e dispositivos legais que podem ser vistos ao longo 

deste trabalho, inclusive, nos estudos de Cabral Neto (2009) e França et al. (2012). 

A Constituicão de 1988, art. 206, inciso V, a LDB, Lei Nº 9.394/96, arts. 67 e 70, a 

Emenda Constitucional nº 14/96, a Lei do Fundef, nº 9.424/96, a Emenda Constitucional nº 

53/2006 (art. 206, inciso V, VIII), a Lei do Fundeb, nº 11.494/2007, art. 2º e mais 

recentemente, a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional (Lei nº 11.738/2008) colocam a 

„valorização dos professores‟ como aspecto importante da política educacional nacional e 

local. 

O Censo do professor de 2003, levando em consideração as profissões com nível de 

formação equivalente, revelou que o magistério é aquela que oferece os piores salários. Um 

trabalhador, no cargo de professor, que atua no nível médio ganhava, em média, quase a 

metade da remuneração de um policial civil e um quarto do que ganhava um delegado de 

polícia (INEP, 2011). 

As pesquisas efetivadas por estudiosos da área do financiamento da educação, 

também, revelaram que, entre os problemas mais comuns enfrentados pelos professores do 

magistério diz respeito a, 

 

[...] fragmentação das políticas de formação; a falta de reconhecimento dos 

trabalhadores em educação para além dos profissionais do magistério; 

salários baixos e péssimas condições de vida; indefinição com relação à 

carreira e ao exercício profissional; número de alunos por professor muito 
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elevado e incompatível com os processos de ensino e aprendizagem de 

qualidade (CARREIRA; PINTO, 2007, p. 29). 

 

Nesse sentido, é condição sine qua non compreender a análise da forma como a 

ordem capitalista, implantada no Brasil, se efetiva e coloca o campo político de gestão e 

financiamento na agenda educacional a seu serviço com base em um movimento gerencialista 

de redução dos gastos públicos. Portanto, é pertinente compreender as estratégias de uma 

reforma educacional no Brasil na perspectiva da valorização da carreira e remuneração dos 

professores do magistério da educação básica, a partir da década de 1990, com a criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (Fundef) (1996), e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) (2006-2020). 

O Fundef e o Fundeb constituem políticas de Fundos que subvinculam recursos 

específicos para a valorização do magistério e dos professores (FRANÇA, 2005). Não 

obstante todas as críticas a essa forma de financiamento estão evidenciadas por diversos 

estudiosos da área, Monlevade (2000) que trata da política de financiamento e da valorização 

dos professores da educação básica; Pinto (1999) e Davies (1999) que evidenciam, em suas 

análises, a política de Fundos contábeis e o Custo Aluno Qualidade no processo de 

municipalização;  França (2005), e Farenzena (2006), cujos trabalhos discutem a política de 

financiamento a partir do processo de descentralização e municipalização da matrícula; no 

caso da primeira, parte dos textos está voltada para a remuneração dos professores da 

educação básica; a sua permanência no campo da agenda política educacional no cenário 

nacional e local tornou-se uma das principais estratégias políticas de financiamento e de 

valorização do trabalhador do cargo de professor e incidem sobre a totalidade da menor/maior 

estratégia de importância atribuída à educação e aos professores no contexto político e 

econômico atual de nossa sociedade.  

A indissociabilidade entre valorização, formação, carreira, remuneração e outras 

condições para o desenvolvimento do trabalho docente neste estudo frente ao aparato já 

destacado no campo legislativo da política educacional para a valorização do professor, é 

reflexo das exigências postas no processo da promoção desse profissional do ensino 

fundamental da rede municipal de Natal/RN, objeto deste estudo, o qual após o período 

probatório, a cada dois anos deverá por meio da avaliação de desempenho obter 5% de 

reajuste sobre seu vencimento.  
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O estudo se preocupa com a promoção da carreira, destacando que a mudança na 

carreira do professor de uma classe para outra (A-P), imediatamente superior dar-se-á por 

avaliação de desempenho em face da sua qualificação profissional, que poderá ser concedida 

ao titular de cargo de professor que tenha cumprido o interstício de quatro anos na Classe A, e 

de dois em dois anos possibilita a promoção por meio das atividades laborais nas demais 

Classes de carreira, tendo alcançado o número mínimo de pontos estabelecidos no 

regulamento das promoções – Decreto nº 8.558, de 8 de outubro de 2008.  Essa promoção da 

carreira será disciplinada em regulamento definido pela Comissão de Gestão do Plano de 

Carreira do Magistério Público da Secretaria de Educação Municipal e aprovado por Ato do 

Executivo, nos prazos previstos na Lei nº 058/2004 –  que criou o PCCR municipal. 

O processo de avaliação de desempenho dos professores dar-se-á em dois momentos: 

o primeiro acontecerá nas escolas/instituições; o segundo ficará a cargo da Comissão citada 

acima. Para isso, o grupo que está responsável pela avaliação fora das entidades educativas 

elaborou um manual cuja finalidade é orientar o processo de avaliação dos professores que 

atuam nas funções de (docência, coordenação-pedagógica, inspeção e direção) da rede 

municipal de ensino no município de Natal/RN.   

A defesa da discussão provocada sobre a valorização a partir da promoção por meio 

da avaliação de desempenho perpassa pelo desvelar contradições dentro do processo 

hegemônico. Para Gramsci (1978), a hegemonia não é um sistema formal fechado, tampouco 

absolutamente homogêneo e articulado – esses sistemas nunca ocorrem na realidade prática, 

apenas, no papel; por isso, são tão cômodos, fáceis, abstratos e esmiuçados – que não 

explicam os acontecimentos numa sociedade particular determinada. A hegemonia, pelo 

contrário, é um processo que expressa a consciência e os valores organizados praticamente 

por significados específicos e dominantes, num processo social vivido de maneira 

contraditória, incompleta e, muitas vezes, difusa. 

 

Pela lógica gramsciana, a internacionalização dos processos e estruturas  

societárias, sua constituição  e articulação em escala planetária – que 

envolve a gestação de novos circuitos de interatividade, níveis de relação de 

poder e padrões institucionais – teria que ser analisada sob dois enfoques, 

interdependentes e interdeterminantes: a saber o fato em si (os contornos e 

características objetivas empiricamente detectáveis) e a visão do fato (as 

concepções de sua historicidade e significado sociológico) (MELLO, 2001, 

p.18). 

 

Esses elementos se fundam na compreensão de que, explicitar a realidade social e, 

nela analisar o campo legalmente instituído da política educacional, em seu papel de 
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regulamentação de uma legislação em busca da valorização do magistério, prescinde desvelar 

o contexto existente em uma sociedade capitalista hierárquica e centralizadora. Para Bourdieu 

(2010, p. 238), “[...] o direito é a forma por excelência do discurso actuante, capaz por sua 

própria força, de produzir efeitos. Não é demais dizer que ele faz o mundo social, mas com a 

condição de se não esquecer que ele é feito por este.” 

 

De facto, os esquemas de percepção e de apreciação que estão na origem  da 

nossa construção do mundo social são produzidos por um trabalho histórico 

colectivo, mas a partir das próprias estruturas deste mundo: estruturas 

estruturadas, historicamente construídas, as nossas categorias de pensamento 

contribuem para produzir o mundo, mas dentro dos limites da sua 

correspondência com estruturas preexistentes (BOURDIEU, 2010, p. 238). 

 

O problema da avaliação de desempenho sobre a valorização se dá por dois aspectos: o 

primeiro inserido  no contexto de instauração do novo modelo de produção na sociedade 

capitalista decorrente da revolução tecnológica e dos meios de comunicação e informação. 

Nesse contexto os rumos da política educacional evidenciam a partir de 1990, a necessidade 

de se adotar novos paradigmas para atender a contento as demandas dos setores produtivos, o 

que traz para os educadores de hoje um grande desafio ─ enfrentar a rapidez e a intensidade 

das mudanças, lidar com o modelo de automação flexível e sua consequência para a força de 

trabalho, que define um novo perfil de qualificação, exigindo (escolaridade básica, capacidade 

de adaptação a novas situações, compreensão de tarefas complexas, atenção e 

responsabilidade, atitude de abertura para novas aprendizagens, criatividade e capacidade  de 

comunicação grupal).  

A mudança da base eletrônica para a microeletrônica passa a exigir o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas e comportamentais, próprias de serem adquiridas nas escolas, tais 

como: análise, síntese, criatividade, raciocínio lógico, interpretação e uso de diferentes formas 

de linguagem, necessárias para a adaptação dos jovens às variações de funções que passaram 

a compor o mundo do trabalho, para o qual o estudante irá um dia. Se a escola, como 

organização tem de desempenhar um trabalho que dê conta desta formação. Os professores, 

como recursos humanos inseridos nesse contexto, são os principais atores desse processo 

formativo junto aos estudantes.  

Os elementos emanados da exigência dessa nova formação constituem-se fatores
8
 de 

desempenho que determinam as análises que conferem à competência do professor no sistema 

                                                           
8 A avaliação deve ocorrer anualmente, enquanto a pontuação por desempenho e de qualificação deve 

acontecer a cada dois anos. Nesse sentido, na avaliação de desempenho, serão considerados o 
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de avaliação de desempenho para a promoção na carreira na rede municipal de ensino de 

Natal/RN, resultando em sua precarização e na intensificação de seu trabalho, em troca de 5% 

de reajuste. A precarização do trabalho entendida por Antunes (2009), como o desmonte dos 

direitos trabalhistas, e a desqualificação das relações de trabalho, contribuindo assim, para a 

difusão de novos processos de trabalho a fim de atender as exigências do mercado. 

  È notório o segundo problema da avaliação de desempenho na promoção dentro 

carreira do professor, a partir do primeiro. Ou seja, a qualificação deste trabalhador para dar 

conta das exigências desse novo paradigma não é ofertada pelo sistema de ensino, muito 

pouco é realizado com formações nesse aspecto,  mas são exigidas  na avaliação. Cada 

professor para buscar vencer todas as exigências possui uma responsabilidade individual que 

acarreta no acumulo do trabalho, nas contradições de buscar esforços com recursos 

financeiros próprios para pagar a formação, na impossibilidade muitas vezes de obter uma 

licença para frequentar cursos, fazendo destes curso seu terceiro ou quarto expediente. Além 

do mais a eficácia de aprendizagem dos estudantes é cobrada primordialmente ao professor na 

avaliação de desempenho. Tudo isto em troca de 5% (por cento) a cada dois anos em cima de 

um vencimento que não chega ao valor real de dois salários mínimos. 

 Essa pesquisa ao se contrapor ao processo de promoção por avaliação de desempenho, 

destaca que o reajuste de promoção na carreira deve acontecer por tempo de serviço 

tabalhado, mesmo que seja a cada dois anos, todavia, dentro do intervbalo de 25 anos de 

carreira. Independente da idade limite para aposentadoria. 

Contrapõe-se também,  ao propósito de avaliação de desempenho do professor do 

ensino fundamental da rede de ensino de Naral/RN, defende uma avalição formativa, e que 

não esteja condicionada ao reajuste salarial. Uma avaliação formativa compreendida no 

universo das ações de  planejamento e execução de qualificação do trabalhador do magistério 

dos sistemas de ensino. Ou seja, a formação precisa ser ofertada para ser avaliada, e no 

                                                                                                                                                                                     
cumprimento dos deveres, a eficiência no exercício do cargo, o permanente aperfeiçoamento e 

atualização. Junto a esses, outros fatores serão levados a efeito na pontuação, tais como: I – 

rendimento e qualidade do trabalho; II – cooperação; III – assiduidade e pontualidade; IV – tempo de 

serviço na docência; V – contribuições no campo da educação: a) publicações de livros e trabalhos, 

inclusive de pesquisas, na área da educação e da cultura; b) realização e desenvolvimento de projetos e 

pesquisas, produção de material didático de interesse da educação relacionado à área de atuação ou 

habilitação do professor, no âmbito da escola ou órgãos do sistema municipal de ensino.  VI – 

participação em: a) órgãos colegiados do sistema municipal de ensino ou de outras áreas sociais, 

oficiais ou reconhecidos, como membro efetivo ou colaborador; b) conselho de escola e caixa escolar, 

como membro efetivo; c) projetos relevantes na área artística, cultural ou assistencial; d) comissões ou 

grupos de trabalhos específicos, de interesse da educação, como membro efetivo designado em 

portaria pelo poder público municipal.  
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interior desse processo tanto o formando deverá ser avaliado segundo os aspectos da formação 

na execução de sua práxis, quanto a formação e o formador. Segundo Hadji (2001), a 

avaliação formativa é aquela que se situa no centro da ação de formação. É a avaliação que 

proporciona o levantamento das informações úteis a regulação do processo de ensino-

aprendizagem, contribuindo para a efetivação da atividade de ensino. 

Quanto à valorização do professor do magistério da educação básica, estes são, 

apenas, alguns aspectos, entre outros também relevantes e necessários para uma educação 

pública de qualidade, que a política de Fundos, por meio do Fundef e do Fundeb, vem 

tentando solucionar. Com a finalidade de ampliar e aprofundar estudos acerca das 

repercussões da política de valorização dos professores do ensino fundamental no município 

de Natal/RN, este trabalho encontra-se articulado a uma pesquisa em rede, abrangendo outros 

indicadores educacionais, sobre a „remuneração salarial dos docentes do ensino básico‟ 

desenvolvida por instituições de educação superior públicas, organizadas e coordenada pela 

Universidade de São Paulo, vinculada ao Observatório da Educação até 2012
9
. 

O interesse em levar a efeito um processo de investigação, em âmbito local (na rede 

municipal de ensino de Natal/RN), justifica-se pelas seguintes razões: 

- A maioria dos estudos realizados sobre financiamento e valorização do professor do 

magistério do ensino fundamental no município de Natal/RN aconteceu durante os 

anos iniciais de vigência do Fundef. Daí a relevância de um estudo que analise um 

período de vigência da saída do Fundef e os três primeiros anos de implementação do 

Fundeb e suas repercussões na valorização dos trabalhadores do cargo de professor 

dessa rede de ensino. 

- A maioria dos estudos do Fundef diz respeito à matrícula, ao custo-aluno qualidade e 

às formas de aplicação dos recursos na gestão. Existem alguns estudos que visam 

investigar a carreira e a remuneração do profissional do magistério da educação básica 

na rede municipal de Natal/RN. França et al. (2012), Ferreira (2012), Araújo (2013), e 

Barbosa (2014), entre outros. Em âmbito local, as investigações, nessa direção, e a 

realização de estudos estão voltados a analisar as repercussões da política de Fundos 

na remuneração do cargo de professor dos profissionais da educação básica do 

município de Natal.  

                                                           
9
 Projeto „Remuneração salarial dos docentes‟, desenvolvido por instituições de educação superior 

públicas, organizadas em um sistema de rede, coordenado pela Universidade de São Paulo (USP) e 

vinculado ao Observatório da Educação da Capes/MEC.  
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Este estudo investigativo constitui-se em uma contribuição, não apenas, acadêmica, 

pelas discussões e debates que pode suscitar, mas, sobretudo, é um estudo de relevância 

social, pois trata da valorização do professor do magistério (a autora deste trabalho, os 

sujeitos da pesquisa e tantos outros que estão condicionados ao mesmo modelo de 

valorização), um dos principais segmentos da comunidade escolar que, de acordo com o 

documento „Remuneração relativa à situação do pessoal docente‟, proposto pela Unesco e 

OIT em 1966, deveria se „elevar como prioridade da política educacional de todas as nações‟ 

(GATTI; BARRETO, 2009). 

Assim, neste trabalho, percorre-se o caminho analítico sobre a política de Fundos na 

configuração do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração PCCR como estratégia política de 

valorização, focando na remuneração pela promoção na carreira dos trabalhadores do cargo de 

professor de ensino fundamental da rede de ensino de Natal/RN, tendo como instrumento de 

análise, o modelo gerencial de Estado capitalista e a avaliação de desempenho que incide 

sobre os resultados da promoção.  

 

 O problema 

Os professores do magistério do ensino fundamental da rede municipal ensino de 

Natal/RN alcançam 100% de mudança de Classe em toda a carreira (Letras A a P) 

mediante a promoção horizontal ou  perdem no mínimo 25% sobre sua remuneração 

quando atingem 25 ou trinta anos de carreira. 

 A hipótese 

Se os resultados oriundos da promoção forem aplicados no limite de 25 anos de 

carreira por meio da relação direta carreira-desempenho-promoção-remuneração (sem 

a existência de condicionantes variáveis), de forma que atenda a todas as 15 classes 

estabelecidas na promoção horizontal, o professor do magistério não terá perdas em 

sua remuneração, conforme ampara a legislação.  

 Tese 

Há necessidade de adoção de uma relação direta entre carreira e promoção horizontal 

em 15 (classes), sem os condicionantes variáveis, e que por meio da avaliação de 

desempenho no interstício de 25 anos, alcance plenamente, o disposto em lei (PCCR - 

Lei Nº 058/2004) de 5% de reajuste no vencimento a cada dois anos valorizando 

assim, a remuneração e a qualificação dos profissionais da educação. 

 Questões de Pesquisa 



29 

1. Em que bases legais e ideológicas (em que pese o modelo gerencial), encontra-se 

montada a agenda educacional de valorização dos professores do magistério da 

educação básica para imprimir legitimidade à existência de valorização na carreira 

do trabalhador no cargo de professor a partir das estratégias de promoção e 

avaliação de desempenho institucionalizadas no campo legal constituído na rede 

municipal de Natal/RN? 

2. O tratamento sobre os dados da promoção horizontal dos professores do magistério 

da rede de ensino municipal de Natal/RN durante 25 a 30 anos de carreira, revelam 

a ocorrência de perda na remuneração condicionada pela implementação da 

avaliação de desempenho no período (2004-2010)? 

3. Qual a compreensão dos educadores pertinente a promoção como aspecto de 

valorização na carreira pelo PCCR, Lei nº 058/2004?  

4. De que forma está condicionada a promoção pela via da avaliação de desempenho 

como uma estratégia de valorização salarial
10

 do docente?  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a estratégia de promoção por desempenho na remuneração dos profissionais 

do magistério da rede municipal de Natal/RN (PCCR) no período 2004-2010 considerando as 

bases legais e ideológicas  dão sustentação a essa promoção, bem como a carreira na política 

de valorização com o Fundef e o Fundeb. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar a configuração hegemônica do campo legislativo na política de valorização 

do magistério com a implantação de Planos de Cargos, Carreira e Salários PCCR 

considerando a promoção na carreira pautados sob as bases ideológicas de 

descentralização instituídas no modelo gerencial de avaliação de desempenho. 

                                                           
10

 Compreendendo os elementos que encerram a remuneração do profissional do magistério da 

educação básica. 
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 Estudar a política de valorização do magistério da rede municipal e as contradições 

entre valorização e (des)valorização na relação carreira, promoção e remuneração no 

período (2004-2010). 

 Analisar, nos dados da promoção horizontal dos professores do magistério da rede de 

ensino municipal de Natal/RN se durante 25 a 30 anos de carreira, a ocorrência de 

perda na remuneração condicionada pela implementação da avaliação de desempenho 

no período (2004-2010). 

 Compreender o posicionamento dos profissionais do magistério acerca dos resultados 

do processo de aplicação da promoção horizontal/avaliação de desempenho em seus 

vencimentos no período (2004-2010).´ 

 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

Com a intenção de atingir os objetivos especificados neste trabalho, é preciso 

explicitar que o paradigma de pesquisa que norteou todo esse processo foi o sócio-histórico
11

 

que possibilitou investigar as repercussões da política de Fundos para a valorização dos 

professores do magistério da educação básica, e, por conseguinte, para a promoção horizontal 

(fenômeno) na dinâmica histórica em que ele se manifesta.  

O processo envolveu a definição do objeto de estudo, a delimitação do campo 

empírico e tempo da pesquisa, os estudos da literatura da área, a coleta de dados, a aplicação 

de questionários e observações; e a análise dos dados qualitativos como também quantitativos 

visando organizar uma amostra ordenada e crítica dessa experiência investigativa (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). 

A pesquisa configura uma análise do campo legal da política educacional brasileira, 

consistindo no exame dos traços constitutivos da política, de forma a compreendê-la, a partir 

da relação entre os objetivos que são propostos e seus resultados efetivos. 

Neste trabalho, analisa-se uma estratégia da política de financiamento e valorização 

do magistério no PCCR, Lei nº 058/2004 , do município da rede de ensino municipal de 

Natal/RN, investigando a relação existente entre os objetivos propostos por essa política, no 

que se refere, especificamente, à promoção horizontal docente, e seus resultados efetivos para 

                                                           
11

 O trato com a pesquisa sócio-historica, tem presentea complexidade e totalidade das relações  entre 

o ator social e sua realidade, entendidas como relações de contradições. 
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a remuneração diante da estratégia gerencial de avaliação de desempenho dos profissionais do 

magistério da citada rede de ensino.  

Considerando o „lócus‟ da pesquisa no campo local, no contexto das relações do 

fenômeno estudado, é possível  revelar características do sistema macro no caso da política de 

valorização do magistério em nível de Brasil. Nesse sentido, Bourdieu afirma: 

: 

A referência a um corpus de precedentes reconhecidos, que funcionam como 

um espaço de possíveis em cujo interior a solução pode ser procurada, é o 

que fundamenta racionalmente uma decisão que pode inspirar-se, na 

realidade, em princípios diversos, mas que ela faz aparecer como produto de 

uma aplicação neutra e objetiva (BOURDIEU, 2010, p.231). 

 

A busca de compreensão sobre o fenômeno revela as contradições nele existentes e 

suas possíveis soluções. Nesse sentido, o indicador, „remuneração‟, considerado por 

Monlevade (2000) como fator indispensável para a reversão da situação de baixos salários 

sofrida pelo professor da educação básica cria a perspectiva de uma „remuneração digna‟, que 

garanta a subsistência do  trabalhador da educação no cargo de professor num único emprego 

e confira visibilidade social positiva à profissão do magistério. Aliada a „formação inicial de 

qualidade e formação continuada‟ proporcional às demandas concretas de seu trabalho; e uma 

carreira que fixe o professor ao sistema de ensino e uma jornada organicamente composta de 

aulas e tempo de estudo e capacitação que propicie identidade desse trabalhador com “[...] a 

proposta pedagógica da escola e compromisso político com o seu sucesso; são fatores 

imprescindíveis, essenciais, para a sua efetiva valorização” (MONLEVADE, 2000, p. 101). 

Para o desenvolvimento da pesquisa, procedeu-se a uma revisão bibliográfica e 

documental sobre o financiamento da educação e valorização do professor do magistério da 

educação básica e os conceitos de carreira, promoção e avaliação de desempenho, com base 

em textos de autores da área como Pinto (1999), Monlevade (2000), Davies (2004), Castro 

(2001), Gatti e Barreto (2009), França et al. (2012), França e Barbosa (2012), dentre outros. O 

estudo dos autores foi de fundamentação importância para a definição do arcabouço teórico 

que subsidiou as análises dos dados.  

A pesquisa foi organizada visando articular informações quanti-qualitativas 

(GAMBOA, 1995) relativas aos indicadores de remuneração dos trabalhadores da educação 

no cargo de professor, carreira e promoção destes na rede municipal de ensino do município 

de Natal/RN durante o período (2004 -2010) – na vigência de vigência dos três últimos anos 

do Fundef e os três primeiros do Fundeb (2007–2010).  
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Gamboa (1995) evidencia a necessidade de superar a dicotomia das abordagens 

quantitativa e qualitativa e de se buscar uma maior aproximação da qualificação à área da 

pesquisa em educação, como forma de possibilitar uma visualização mais completa dos 

problemas com os quais nos deparamos em nossa realidade. Segundo esse autor, as 

quantificações fortalecem os argumentos e constituem indicadores importantes para análises. 

Em síntese, os dados quantitativo e qualitativo não são incompatíveis na pesquisa sócio-

histórica; pelo contrário, estão intimamente imbricados e, portanto, podem ser usados pelos 

pesquisadores sem cair em contradição epistemológica. O autor argumenta, ainda, que, para 

superar o dualismo quantidade e qualidade, é essencial a revitalização da dimensão técnica, 

inserindo-a em um todo que lhe ofereça sentido. 

Considerando que quantidade e qualidade são elementos intrínsecos a quase todos os 

objetos fenômenos educativos, Fagnani (2007), para as análises da política na valorização do 

professor do magistério do ensino fundamental e sua repercussão na carreira e remuneração 

dos trabalhadores da educação no cargo de professores da rede municipal de ensino de 

Natal/RN, levou a efeito dois indicadores importantes: 5% de promoção sobre o vencimento; 

e avaliação de desempenho sobre a promoção. 

A análise sobre esses indicadores permitiu revelar quando e de que forma, 

especificamente, foram destinados os recursos da promoção averiguando se eles refletem as 

metas e as diretrizes propostas pelo discurso oficial, legitimador da política de valorização do 

professor do magistério da educação básica na rede municipal de ensino do município de 

Natal/RN. Esse cruzamento permite criticar as contradições e as articulações entre a política 

econômica e a social revelando os aspectos contraditórios e que, ao mesmo tempo, são 

organicamente unidos na análise do contexto político educacional. 

Esta pesquisa fez uso de dados quantitativos de fontes primárias e secundárias no que 

se refere às informações financeiras de remuneração e estatísticas educacionais do município 

de Natal/RN. Esses dados foram coletados junto à Secretaria de Planejamento do município 

de Natal/RN, Secretaria Municipal de Educação, Instituto de Estudos e Pesquisas em 

Educação (Inep), Censo Escolar e Censos Profissionais da educação básica, uma Escola de 

Ensino Fundamental da rede municipal de Natal/RN, documentos e informações do Sindicato 

de Trabalhadores em Educação do Estado do Rio Grande do Norte (Sinte/RN).   

A análise das repercussões da política de Fundos sobre valorização dos professores 

do magistério exigiu levantamento documental sobre a legislação federal e municipal, dados 

referentes aos indicadores de valorização docente no município de Natal/RN, elaborados 

pelos órgãos oficiais e por outras instituições, tais como: Sindicato da categoria, pesquisa em 
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rede do Observatório da Educação, Conselho Municipal de Educação de Natal, Planos 

municipais de educação, Balanços financeiros (contábeis), e Diários Oficiais do município. 

Os documentos analisados ajudaram a entender os aspectos legais acerca do 

financiamento da educação, da política de Fundos e da valorização do professor do magistério 

do ensino fundamental na rede municipal de ensino do município de Natal/RN. Ademais, 

revelaram aspectos contraditórios entre as determinações legais e a operacionalização das 

mesmas na realidade educacional natalense. Foram informações indispensáveis para a 

compreensão do contexto político-educacional do período, da situação da remuneração dos 

profissionais do magistério e para a compreensão de estratégias políticas voltadas para a 

valorização dos trabalhadores em educação no cargo de professores pertencentes à rede 

municipal de ensino. 

Para análise dos dados da remuneração do trabalhador da educação no cargo de 

professor, os instrumentos de folha de pagamento e contracheques do período (2004-2010) 

dos servidores foram considerados em sua totalidade, mas, especificamente analisado o valor 

do vencimento em que incide a promoção na carreira. 

A análise documental, segundo Ludke e André (2001), possibilitou o acesso a uma 

fonte documental rica e estável que fornece dados necessários para se proceder a análise do 

ponto de vista teórico definido.  

As opiniões dos professores do magistério envolvidos na ação de participação de 

construção da  política de valorização do trabalhador da educação no cargo de professor do 

ensino fundamental do município de Natal/RN foram analisadas em articulação com os dados 

empíricos quantitativos e o referencial teórico-metodológico. Nesse sentido, foi efetivado o 

planejamento dos questionários, visto que é visível a necessidade da clareza sobre os 

objetivos a serem alcançados (LAKATOS; MARCONI, 2003).  

A coleta dos dados e a organização das informações referentes à remuneração do 

trabalhador da educação no cargo de professor no município de Natal/RN, via questionário  

buscou captar  percepções e ou concepções desses profissionais no processo de estudo. 

Bogdam e Biklen (1994) definem que os posicionamentos dos sujeitos sobre um determinado 

objeto de estudo  possibilita recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito social, 

permitindo ao investigador desenvolver, intuitivamente, uma ideia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam aspectos do objeto estudado. 

Nesse sentido, o questionamento a seguir é bastante pertinente: qual o lugar e o papel 

dos professores do magistério do ensino fundamental na compreensão dos resultados da 

promoção horizontal sobre sua valorização salarial no processo de avaliação de desempenho? 



34 

Como amostragem, foram ouvidos 30 professores do magistério do ensino fundamental de 

uma unidade de ensino da rede e aplicou-se o questionário com questões „fechadas‟,  desses 

30, 10 responderam ao questionário com questões „abertas‟
12

 (Apêndice A e B). Minayo 

(1999) considera a fala cotidiana dos atores, reveladora de informações, como impasses e 

perspectivas que qualificam a investigação. 

Decidiu-se por não eleger representantes do poder local e sindical, visto que a 

necessidade real da coleta estava entre os que sofrem a ação de aplicação da promoção, 

sujeitos sobre o quais os dados qualitativos e quantitativos  já demonstram o caráter dos 5% 

de remuneração sobre seu vencimento, descritos nos documentos municipais oficiais − nos 

contracheques e nas folhas de pagamento da SME. Desenvolveu-se, pois, a busca pela 

constatação da promoção horizontal dos trabalhadores em educação no cargo de professores 

diretamente estatutários, vinculados ao impacto de tal promoção em seus vencimentos. 

O número de respondentes de dados quantitativos e qualitativos significa uma 

amostragem que representa “uma parcela conveniente selecionada do universo [...]” 

(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 163).  

A amostra foi dividida em seis grupos, identificados da seguinte forma: o grupo de 

respondente do questionário para as questões fechadas é composto de 30 (trinta) profissionais 

com faixa de (05 a 30 anos de serviço), sendo as categorias, separadas a cada cinco anos de 

carreira com jornada de 20horas/semanais. Nesse sentido, 05 (cinco) respondentes possuem 

05 anos de carreira; 05 de (05 a 10 anos); 05 (cinco) profissionais com faixa de (10 a 15anos); 

e 05 (cinco) profissionais com faixa de (15 a 20 anos), e 05 (cinco) na faixa de (20 a 25 anos); 

e mais 05 (cinco) de (25 a 30 anos de carreira). Destes, realizou-se a escolha de 10 para 

informantes dos questionários com questões abertas, ou melhor, dois de cada tempo de 

carreira e de cada categoria. 

O conhecimento sobre a realidade em que os sujeitos participam objetivando compor 

uma análise qualitativa dos dados coletados visa considerar as experiências do ponto de vista 

do informador. Nesse caso, Bogdan e Biklen (1994, p. 51) compreendem que: o “processo de 

condução da investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e 

os respectivos sujeitos, dado esses não serem abordados por aqueles de forma neutra.” O 

desenvolvimento desse processo de análise para compreender a dimensão histórica do objeto 

                                                           
12

 Os questionários com questões abertas foram redigidos de forma que as perguntas e respostas 

fossem respondidas pela natureza objetiva, enquanto os questionários com questões abertas foram 

elaborados para que as respostas trouxessem as falas dos respondentes numa natureza mais subjetiva. 
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de estudo – a promoção na remuneração docente a partir da avaliação de desempenho – foi 

necessário para indicar proposições que permitam apreciá-lo na perspectiva sócio-histórica.  

Procedeu-se à análise e à interpretação dos dados por meio de questões norteadoras 

do estudo, voltadas para a promoção por desempenho; valorização do magistério e 

remuneração. Para Bogdan e Biklen (1994, p. 221): 

 

[...] as categorias constituem um meio de classificar os dados descritivos que 

recolheu [...], de forma  que o material contido num determinado tópico 

possa ser fisicamente apartado de outros dados. [...] um passo crucial na 

análise dos dados diz respeito ao desenvolvimento de uma lista de categorias 

de codificação depois de ter recolhido os dados e de se encontrar preparado 

para organizá-los. 

 

Com base na coleta dos dados e na relação direta com os objetivos delimitados nas 

questões que norteiam o estudo, realizou-se o confronto com as análises teórica e documental, 

cabendo a análise e a interpretação dos dados, seguindo as orientações descritas por Lakatos e 

Marconi (2003, p. 167-168): 

 

1.  Análise (ou explicação): é a tentativa de evidenciar as relações existentes 

entre o fenômeno estudado e outros fatores [...]. 2. Interpretação: é a 

atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo às 

respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral, a interpretação 

significa a exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em 

relação aos objetivos propostos e ao tema. Esclarece não só o significado do 

material, mas também faz  relações mais amplas dos dados discutidos. 

 

No contexto da pesquisa, configurada em uma realidade específica (professores do 

magistério estatutários da rede municipal de Natal/RN) tomada de forma amostral, no caso, 

professores de uma rede de ensino, visou à oportunidade de perceber as contradições e 

conflitos que estão sendo configurados e transformados, historicamente, na própria definição 

do objeto de estudo. Assim, ao realizar uma pesquisa no campo educacional, pretende-se 

desenvolver uma “atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, 

fazendo uma combinação particular entre teoria e os dados” (MINAYO, 1999, p. 23). 

Com base em uma análise que permite considerar a realidade em um contexto social, 

político e econômico na política de valorização do magistério em que se apresenta o objeto de 

estudo, a remuneração a partir da promoção por desempenho, surge a preocupação com o 

processo da pesquisa em sua totalidade e não, apenas, com os resultados ou produtos. Por 

isso, a pesquisa ganha seu trato dialético, por se deter numa análise de contexto no confronto 

entre as informações qualitativas e os dados quantitativos. 
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A temática da questão salarial do professor do magistério da educação básica tem 

instigado reflexões e discussões e sido um elemento de movimentos grevistas através da 

história da profissão, e também sobre as várias relações que podem existir entre o bom 

desempenho professor e o salário que recebe. Autores como Tardiff e Lessard (2007), Gatti et 

al (2010) são referência neste assunto. 

A remuneração satisfatória é um elemento, senão o mais importante, que atrai bons 

profissionais para a carreira do magistério. O relatório da Fundação Carlos Chagas, intitulado 

A atratividade da profissão docente, Gatti (2010) mostra detalhes importantes de como a 

profissão docente está se configurando neste cenário atual. Entre outros aspectos da baixa 

atratividade destacada pela autora, o salário se constitui como um dos fatores mais evidentes. 

A questão da baixa atratividade poderá ser compreendida e fundamentada em autores 

como Odelius (1999a); Monlevade (2000); e Gatti (2010), tendo em vista que suas pesquisas 

orientam as atitudes e expectativas no que diz respeito ao interesse pela permanência no curso 

e ao futuro da profissão. O salário, conforme os estudos, configura um fator que influencia na 

escolha da profissão, embora não seja determinante. 

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese com o título – PROMOÇÃO, VENCIMENTO E AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL: O PCCR DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NATAL/RN (2004-2010), encontra-se estruturada 

em quatro capítulos interligados. No primeiro, denominado Introdução, são trabalhados, em 

um primeiro momento, as particularidades conceituais, legais e contextuais do objeto de 

estudo. Em seguida apresenta as análises da repercussão na valorização docente na rede 

municipal de ensino de Natal/RN, e, propriamente, no objeto estudado. Na introdução, 

delimita-se o objeto de estudo retomando aspectos que o constituem, além do caminho 

metodológico que deu sustentação à investigação. 

No segundo capítulo, intitulado O CAMPO LEGISLATIVO HEGEMÔNICO DE 

FINANCIAMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA: DESCENTRALIZAÇÃO, GERENCIALISMO E AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO destaca um panorama analítico acerca da política de financiamento para a 

valorização da educação dentro da reestruturação ideológica de uma sociedade capitalista a 

partir dos anos de 1980, com evidências do modelo gerencial na reforma educacional.  A 

análise da política de valorização do magistério no município de Natal/RN, o Plano de 
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Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) e as matrizes de promoção na carreira dos 

profissionais, buscam desvelar as contradições para o alcance das classes de promoção sob a 

aplicação do modelo de avaliação de desempenho.   

O capítulo 3, com o título O PCCR DA REDE DE ENSINO DE NATAL/RN: A 

PROMOÇÃO DOS PROFESSORES − AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, E 

CONDIÇÕES SALARIAIS apresenta a abrangência da rede em um contexto escolar e dados 

da aplicabilidade do PCCR, Lei n.º 058/2004 no período (2004-2010), e ainda, as condições 

salariais dos profissionais da rede de ensino. 

O Capítulo 4, denominado PROMOÇÃO HORIZONTAL E VENCIMENTO – 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO − E A (DES)VALORIZAÇÃO NA CONCEPÇÃO 

DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL é destinado à interpretação das 

contradições entre o direito legal de promoção pela avaliação de desempenho  e os resultados 

empíricos  dentre outros, relativo  aos 05% de aumento na remuneração a cada dois anos em 

15 Classes no interstício de 25 e/ou 30 anos de carreira do professor. As análises contam com 

uma amostra de 30 (vinte) profissionais do magistério do ensino fundamental da rede de 

ensino de Natal/RN, categorizados em 05, 10, 15, 20, 25 e 30 anos de carreira. 

As considerações apresentam uma síntese dos argumentos enfatizados ao longo do 

trabalho sobre o consenso hegemônico instaurado a partir do campo legislativo, fazendo 

inferência sobre a  política de Fundos; a estratégia gerencial de modelo da sociedade 

capitalista sobre a valorização do magistério da educação básica e os resultados coletados com 

base nos dados quantitativos e qualitativos acerca do objeto estudado. 
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2 O CAMPO LEGISLATIVO HEGEMÔNICO DE FINANCIAMENTO E 

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

DESCENTRALIZAÇÃO, GERENCIALISMO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

A remuneração na carreira pela promoção dentro da política de financiamento e 

valorização do magistério da educação básica, a partir da década de 1990, exige a 

compreensão da redefinição do papel do Estado, bem como dos mecanismos que dão 

sustentação numa totalidade marcada por contradições e conflitos, interesses e exigências que 

resultam do aprimoramento de uma hegemonia caracterizada pelo consenso dentro de um 

regime democrático. Nessa conjuntura, a reforma do Estado brasilerio tenta implantar, dentro 

da estrutura do sistema sociopolítico, estratégias que promovam, um certo, consenso por  

parte da sociedade. 

O financiamento público da educação, principalmente no que se refere ao 

investimento na qualidade dos salários dos profissionais do magistério da educação básica é 

um assunto complexo que compreende uma diversidade de considerações e aspectos, cujo 

tratamento vem sendo objeto de estudo nas duas últimas décadas em meio à práxis social de 

lutas históricas entre governos e sindicatos sobre as prerrogativas de elaboração, instauração e 

implementação dos documentos emanados do campo legislativo. Ocorre, a partir da década de 

1990, um consenso hegemônico mediante estratégias políticas estruturantes e estruturadoras 

do processo de valorização dos professores, em que a implantação de Planos de Cargo, 

Carreira e Remuneração (PCCR), gerou um ideário nacional e local de que a valorização na 

carreira do trabalhador da educação no cargo de professor está dada, possibilitando-lhe, 

inclusive, melhores condições salariais. 

A carreira consiste na trajetória que o professor percorre no decorrer de seu vínculo 

profissional em determinada rede de ensino. Em geral, parte de exigências mínimas de 

formação e se delineia num percurso de evolução funcional no interior da instituição, desde  

sua entrada até à aposentadoria. No âmbito geral, a carreira no setor público está 

regulamentada por instrumentos legais que balizam a trajetória dos profissionais do 

magistério no setor, e sua constituição se define nos elementos de promoção e progressão 

(horizontal e vertical). Sendo o tempo mínimo de carreira 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 

o máximo 30 (trinta) anos, todos os direitos e garantias destinados à carreira devem ocorrer 

nesse tempo limite, para que o professor possa usufruir de sua aposentadoria. Portanto, a 

remuneração de um trabalhador, no cargo de professor, poderá ser a mais alta possível em um 

determinado período, mas, sem carreira (promoção e progressão) bem definida, o direito a 
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uma remuneração digna de sua profissão não terá valorização no processo e na conclusão 

deste, ou seja, na aposentadoria.  

 

Com efeito, o conteúdo prático da lei que se revela no veredicto é o resultado 

de uma luta simbólica entre profissionais dotados de competências técnicas e 

sociais desiguais, portanto, capazes de mobilizar, embora de modo desigual, 

os meios dos recursos jurídicos disponíveis, pela exploração das <<regras 

possíveis>>, e de os utilizar eficazmente, quer dizer, como armas simbólicas, 

para fazerem triunfar a sua causa; o efeito jurídico da regra, quer dizer, a sua 

significação real, determina-se na relação de força específica entre os 

profissionais, podendo-se pensar que essa relação tende a corresponder (tudo 

o mais sem igual do ponto de vista do valor da equidade pura das causa, em 

questão) à relação de força entre os que estão sujeitos à jurisdição respectiva 

(BOURDIEU, 2010, p. 224). 

 

O campo onde esse ideário se constitui é a legislação nacional, estadual e municipal a 

partir da agenda socioeducacional dos anos de 1990 proclamada pelos documentos 

internacionais, nacionais, estaduais e municipais. Obviamente, instaurados pela luta entre a 

sociedade civil e a sociedade política e implementados no poder de vigências de determinados 

governos no processo histórico,  

 

A política educacional brasileira, especialmente na década de 1990, 

encontra-se sob a influência das relações de Estado e de sua administração 

pública nas esferas federal, estadual e municipal, com diretrizes políticas 

emanadas dos organismos internacionais – Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BIRD), Banco Mundial (BM), Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Comissão 

Econômica para a América Latina (CEPAL), organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organização Mundial do Comércio 

(OMC) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) (BULHÃO et al., 2009, 

p.109). 

 

As recomendações desses organismos acerca da constituição da agenda educacional, 

iniciada nos anos de 1960, continuam até os dias atuais. É importante considerar que o 

processo de globalização e a revolução tecnológica, ocorridas a partir dos anos de 1970, 

impulsionam a instauração de um mercado econômico e financeiro, buscando, a cada 

momento, um maior processo de qualificação humana, de fluxo de capital e de redução do 

tamanho do Estado. Nessa perspectiva, a cada dez anos, o governo brasileiro apresenta à 

sociedade política e civil as medidas que caracterizam sua agenda econômica, social, portanto, 

educacional. Atualmente, o retrato dessa agenda pode ser encontrado em todos os documentos 

do campo legislativo da educação, no caso do objeto de estudo dessa pesquisa nos 



40 

documentos que tratam do financiamento da educação e de valorização do magistério. Para 

Cabral Neto e Rodriguez (2009, p.23), 

 

Esse processo, apesar de antigo, se manifesta no atual cenário (final do 

século XX e início do século XXI) de forma mais marcante e exerce seus 

efeitos em diversas áreas da sociedade. Percebemos a sua influência nas 

identidades e na cultura, levando a um processo de desterritorialização e, 

portanto, ao redimensionamento das fronteiras Estado-Nação e ao 

surgimento de espaços para a configuração de novas identidades e culturas. 

É no âmbito desse processo que se insere as atuais reformas educacionais 

resultantes de políticas aparentemente possuem perfil nacional, mas têm de 

fato, uma base regional, considerando que são elaboradas e implementadas 

seguindo as orientações dos organismos internacionais, principalmente o 

Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI).  

 

No campo legal brasileiro, no que tange à valorização do professor, a carreira desses 

profissionais do magistério, tem como instrumento legal balizador da trajetória profissional, a 

instituição de Estatutos do Magistério e Planos de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR). 

Ademais, há instrumentos importantes da valorização previsto na Constituição Federal de 

1988, na (LDB) Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

no Plano Nacional de Educação (2001-2010),  Lei nº 10.172/2001;no amparo das Leis nº 

9.424/96 e 11.494/07, que dispõe, sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), respectivamente, e na Lei nº 11.738/08 que criou o Piso Salarial Profissional 

Nacional. Nesse sentido, 

 

A delegação do capital político pressupõe a objectivação desta espécie de 

capital em instituições permanentes, a sua materialização em <<máquinas>> 

políticas, em postos e instrumentos de mobilização e a sua reprodução 

contínua por mecanismos e estratégias (BOURDIEU, 2010, p. 194). 

 

De acordo com o documento Educação de Qualidade para Todos: um assunto de 

direitos humanos
13

 (UNESCO, 2007, p. 92), “o tema de maior peso absoluto e relativo no 

financiamento educativo é a contratação e pagamento de remunerações docentes.”  Segundo o 

documento, é possível constatar que esse tema foi abordado em contextos, provavelmente, de 

profunda fragilidade institucional do Estado, com o consequente risco de uma inadequada 

salvaguarda do interesse público. Assim, governo federal e instituições sindicais dos 

                                                           
13

 Documento de discussão sobre políticas educativas no marco da II Reunião Intergovernamental do 

Projeto Regional de Educação para a América Latina e Caribe em 2007. 
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profissionais do magistério, universidades e instituições educacionais no país operando como 

compradores e vendedores acordaram decisões a partir de suas próprias fortalezas e 

debilidades, capacidades e vontades de negociação e pressão.  

 

O campo jurídico é o espaço social  organizado no qual e pelo qual se opera 

a transmutação de um conflito directo entre partes diretamente interessadas 

no debate juridicamente regulado entre profissionais que actuam por 

procuração e que têm de comum o conhecer e o reconhecer da regra do jogo 

jurídico, quer dizer as leis escritas e não escritas no campo – mesmo quando 

se trata daquelas que é preciso conhecer para vencer a letra da lei (em Kafka, 

o advogado é tão inquietante como o juiz), (BOURDIEU, 2010, p.229). 

 

Todavia, o movimento contraditório da práxis social demonstra que, desde os anos 

1980, sobretudo após a redemocratização do país, a escola pública e os professores sofrem o 

desgaste da não inversão dos conceitos de investimento do poder público na estrutura do 

ensino na educação básica.  

 

Por sua vez, a ampliação do atendimento escolar, a elevação das estatísticas 

quanto aos anos de estudos dos brasileiros, a queda da taxa de analfabetismo, 

a expansão do ensino médio e superior, não são suficientes para se assegurar 

que os obstáculos a organização de um sistema público de educação, com 

qualidade socialmente referenciada esteja em curso. Os censos e as 

avaliações demonstram que muito há por fazer e não convencem as 

apologias estatísticas. O direito a educação pública e a qualidade são 

horizontes a se perseguirem. Esta é uma tarefa coletiva, mas que deve ter no 

Estado a referência maior (COUTINHO, 2009, p.15). 

 

A situação exige estudos aprofundados, porém alguns fatores são desconsiderados no 

processo de avaliação da carreira do professor em face da sua promoção ou progressão. O 

discurso ideológico, oriundo do campo legislativo, é assumido enquanto consenso 

hegemônico na implementação da agenda educacional em âmbito nacional, estadual ou 

municipal.  A questão da valorização dos trabalhadores, no cargo de professores da educação 

básica, configura conflitos e consenso na sociedade civil e política por meio de sindicatos, 

escolas, secretarias, redes de ensino mediante determinações do campo legislativo da política 

educacional brasileira e local. 

A compreensão sobre a valorização do magistério é, muitas vezes, identificada pela 

existência de um Plano de Cargos, Carreira e Remuneração definido e implantado. Existem 

programas de formação instaurados,  de recursos definidos para pagamento da folha dos 

profissionais do magistério da educação básica, do Piso Salarial Nacional, e de uma carreira 

constituída, embora não tenha sido efetivada em uma determinada rede. O fato da elaboração 
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e da prescrição de direitos do trabalhador, do cargo de professor, no campo legislativo, por si 

só, não significa que a valorização salarial desses trabalhadores da educação esteja 

asseverada. A razão prática de um direito é efetivada para um professor dentro das 

proposições de uma agenda política, social e econômica; e na correlação com interesses, 

exigências e necessidades, resultante de uma determinada conjuntura. É necessário, pois, 

compreender o movimento do real e analisar os condicionantes determinantes da política 

educacional num dado período da história. Assim, 

 

A análise das políticas educacionais, [...] remete à busca da compreensão das 

prioridades e compromissos que as delineiam diante dos novos padrões de 

intervenção estatal, em decorrência de mudanças efetivas no âmbito do 

neoliberalismo. Essas políticas são redirecionadas, em sintonia com os novos 

padrões de regulamentação e gestão [...]. Em decorrência dessas políticas, a 

partir dos anos de 1990, consolida-se o processo de reforma do Estado e da 

gestão. Na área educacional, vivencia-se, em toda a América Latina, 

mudanças no papel social da educação e da escola, por meio de um conjunto 

de medidas que direcionam o panorama da educação básica e superior 

(DOURADO, 2001, p. 50). 

 

O marco desse processo de legitimidade da valorização dos profissionais do 

magistério da educação básica no país, inicia-se com a CF/1988, artigo 206, inciso V, que 

enfatiza a necessidade de Planos de Carreira e Piso Salarial Profissional, elementos 

estruturantes e estruturadores de todos os aspectos que envolvem a perspectiva de valorização 

dos profissionais do magistério nessas últimas décadas. Ademais, tem, como prerrogativa, a 

exigência de concurso público para ingresso na carreira, com importantes desdobramentos 

para a educação nacional. A LDB, Lei nº 9.394/96, reforça tal dispositivo no artigo 67 e 

contempla, no artigo 70, a remuneração dos profissionais da educação como despesa de 

manutenção do desenvolvimento do ensino. 

A política de valorização do magistério da educação básica integra a política de 

financiamento, a partir da década de 1990, no contexto da reforma educacional brasileira, 

tendo como um de seus objetivos modernizar e adequar o sistema educacional brasileiro à 

nova ordem social de gestão pública. Considera que, na década de 1990 a partir da criação de 

programas como o Fundef e, posteriormente, com o Fundeb, foi materializada uma política de 

descentralização de recursos entre o governo federal e as instâncias estaduais e municipais. 

Além disso, visa garantir uma melhor distribuição de recursos destinados ao ensino 

fundamental com o Fundef, e estendida a toda a educação básica com o Fundeb. 
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2.1 FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: O APARATO LEGAL E A 

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. 

 

No contexto de reforma na década de 1990, a educação tornou-se uma política 

centrada na educação básica, com ênfase na gestão e no financiamento. Assim, configurou um 

aparato legal tendo iniciado com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e, em 

seguida, por leis e emendas constitucionais que viabilizariam a aplicação e a redistribuição 

dos recursos financeiros, existentes para esse fim. É nesse cenário, que ganham força as 

discussões sobre o financiamento, especificamente, a descentralização financeira e a 

responsabilização dos entes federados na melhoria da qualidade e expansão do ensino e na 

valorização do magistério público. Portanto, o processo de reforma educacional ocorreu em 

duas frentes: enquanto um projeto global para a educação e na implementação de um conjunto 

de planos setoriais, legislação específica e com a política de Fundos contábeis, entre eles, o 

Fundef.  

 

A Constituição Federal de 1988, após um amplo debate sobre o 

financiamento da educação, teve alguns dos seus artigos aprovados em 

defesa dos recursos destinados à educação pública, imprimindo um 

percentual de aplicação na manutenção do ensino básico na ordem de 18% 

pela União e 25% para os estados e municípios. Em decorrência dessa 

determinação legal e em face da necessidade de garantir recursos contábeis à 

manutenção do ensino fundamental e à valorização da carreira do magistério, 

a Emenda Constitucional n. 14/96 modificou os artigos 34, 208, 211 e 212 

da citada Constituição e deu nova redação ao artigo 60 das Disposições 

Transitórias indicando uma nova forma de redistribuição dos recursos, 

originando, assim, a Lei 9.424/96 que instituiu o Fundef. Essa Lei 

estabeleceu, ainda, que uma proporção não inferior a 60% dos recursos de 

cada Fundo estadual seria destinada ao pagamento (complementação 

salarial) dos professores do ensino fundamental, bem como à formação 

desses docentes do magistério, em exercício (FRANÇA; BARBOSA, 2012, 

p. 278). 

 

Toda a legislação que aborda a política de financiamento e valorização dos 

trabalhadores no cargo de professor aponta que esses profissionais, por meio dos Fundos de 

investimentos, poderão ser bem pagos, mas as estatísticas revelam que a média de salário 

desses profissionais compreende a quantia máxima de R$ 3000,00 reais na região Sudeste até 

o mínimo de R$ 1500,00 reais na região Nordeste, conforme dados do Instituto de Metas – 

Avaliação e proposição de políticas sociais 2013 apresentados na Revista Educação
14

. 

Observando que o Piso incorporado em média nacional chega a R$ 1500,00, o valor do 

                                                           
14

 Dados do Instituto de Metas e Avaliação (CIEGLINSKI; HARNIK, 2013). 
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vencimento base, muitas vezes, não passa de dois salários mínimos, e a carreira, em sua fase 

final, em poucos casos, passa de três mil reais para uma jornada de 30 horas. Então, de que 

valorização o discurso no campo legislativo está tratando, considerando que o Brasil é o 33º
15

 

colocado entre os países em nível internacional no que diz respeito ao salário do trabalhador 

da educação no cargo de professor? 

Estudos efetivados pelo Censo dos profissionais do magistério da educação básica 

2003, (INEP, 2011), apresentam uma síntese sobre a situação salarial do magistério no 

contexto dos gastos com educação, mais especificamente com o Fundef. Os trabalhadores 

brasileiros, no cargo de professor, ganham menos que outros profissionais do setor público, 

menos que outros colegas de países de renda per capita equivalente. A estrutura da carreira 

não é atrativa e ocorre uma enorme discrepância salarial entre estados e redes municipais de 

ensino.  

Esses indícios se inscrevem em uma totalidade do campo ideológico legal que 

legitima o discurso de valorização do profissional do magistério na medida em que se reveste 

de consenso pela sociedade civil e política, tendo, em sua materialidade, as condições reais 

que são determinadas por uma conjuntura capitalista. Provavelmente, não se trata de um novo 

„bloco histórico’ a partir dos anos de 1980, termo oriundo da obra de Gramsci (2000), como 

também, nessa conjuntura, não foi observado um partido político de exceção que viesse lançar 

um movimento contra-hegemônico sobre o direito à valorização da classe trabalhadora da 

qual os profissionais do magistério da educação básica fazem parte.  Não se pode esquecer, no 

entanto, que, no decorrer dessa conjuntura em que se materializa a elaboração da agenda de 

financiamento socioeducacional para o país, a sociedade civil se empenhou em lutas históricas 

no momento de elaboração do campo legislativo que o definiu e define, 

 

Nos últimos anos, há um consenso, ao menos discursivo, quanto a duas 

questões críticas no campo do financiamento da educação, quais sejam, as 

necessidades de planejar o alargamento do fundo público para a educação 

pública e de colaboração entre as esferas de governo no financiamento, dada 

a distribuição da receita fiscal e os diferenciais de capacidade financeira e 

administrativas dos governos, especialmente postas pelas variações regionais 

e locais. E o consenso fica por aí, uma vez que os diagnósticos, propostas, 

projetos e normas apontam diferentes opções, especialmente no que diz 

respeito aos seguintes pontos: critérios e sistemáticas de distribuição de 

recursos dadas as prioridades da educação nacional e de cada esfera de 

governo; confrontos com os direitos à educação; diagnóstico dos 

determinantes da restrição da base dos recursos e, consequentemente, o que 

se prioriza para a solução dos problemas; critérios avaliativos, para o 

planejamento curto, médio e longo prazos; da suficiência da receita 

                                                           
15

 Dados do Documento „Education at a Glance 2014‟ (FUENTES, 2014). 
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disponível ou do dimensionamento da necessidade de mais recursos, 

considerando o montante global e sua distribuição entre os níveis e 

modalidades de ensino e entre as esferas de governo. No espaço da produção 

intelectual, vários são os trabalhos que, nos últimos anos, têm abordado o 

tema do financiamento da educação, constituindo-se, inclusive, em 

indispensável e significativo subsídio às proposições políticas 

(FARENZENA, 2006, p.17). 

 

Essa vinculação, no seio do bloco histórico, permite segundo Gramsci (2000), a 

análise das forças que, atuam historicamente, em determinados espaços e período. Por 

conseguinte, o movimento evolutivo do bloco histórico funda-se em dois princípios: 1) o de 

que a nenhuma sociedade se põem tarefas para cuja solução ainda não existam as condições 

necessárias e suficientes, ou,  pelo menos, não estejam em vias de aparecer e se desenvolver; 

2) e o de que nenhuma sociedade se dissolve tampouco  pode ser substituída antes que se 

tenha desenvolvido todas as formas de vida implícitas em suas relações. 

A sociedade capitalista viveu, a partir da década de 1980, o remontar de uma nova 

luta ideológica dos elementos estruturantes e estruturadores do capitalismo para se manter 

enquanto sistema econômico social – denominado de neoliberalismo – e, sob esse viés 

conjuntural que se assume no campo educacional por um ajuste estatal através de reformas 

sociais e econômicas , decorreram os ajustes financeiros para a educação. Tendo em vista que, 

nos períodos de crise de hegemonia, à classe dirigente, Gramsci (2000), por enfrentar 

contradições insanáveis no seio da estrutura gera movimentos organizativos na superestrutura 

– principalmente por meio do aparelho de Estado, demonstrando haver as condições objetivas 

e suficientes para a mudança social.  

 

As reformas ocorrem dentro de um determinado período histórico e são 

sustentadas por sistemas de ideias comuns a uma mesma região e que 

circulam em várias áreas, nalgumas mais perceptíveis (como atualmente na 

economia). Entretanto, é na cultura, principalmente na educação, onde sua 

permeabilidade e a sua circulação tornam-se mais evidentes no processo de 

regionalização (CABRAL NETO; RODRIGUEZ, 2009, p. 23-24). 

 

É fato que a reforma do Estado, no decorrer dos anos de 1990, foi um imperativo na 

perspectiva de ajuste macroeconômico, pautada na necessidade de reduzir o déficit público e 

de se contar com recursos para promover o desenvolvimento, exigindo a tomada de medidas 

que visavam racionalizar o funcionamento da máquina governamental. Nesse sentido, 

constata-se, no documento do Ministério da Reforma Administrativa do Estado (governo 

Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) denominado Plano Diretor da Reforma do Estado 

estabeleceu como objetivos para a reforma do estado brasileiro: 
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a) aumentar a governança o Estado, isto é, sua capacidade administrativa de 

governar com efetividade, dirigindo-se os serviços prestados pelo Estado 

para o atendimento das necessidades dos cidadãos; b) restringir a atuação do 

Estado àquelas funções que lhe são próprias, reservando-se, a um princípio, 

os serviços não exclusivos para a propriedade pública não estatal, e a 

produção de bens e serviços para o mercado e para a iniciativa privada; c) 

transferir da União para os estados e municípios as ações de caráter local – 

só em casos de emergência cabe a ação direta da União; d) transferir 

parcialmente da União para os estados as ações de caráter regional, de forma 

a permitir maior parceria entre estados e a União  (BRASIL, 1995, p.19). 

 

As décadas de 1990 e 2000 são marcadas por reformas política e econômica quando 

o projeto maior de redemocratização adquiriu força na natureza de um perfil de gestão 

pública. A reforma da educação, nas suas estruturas e aparato, consolidou-se por meio de um 

processo de desregulamentação na economia, de privatização das empresas produtivas 

estatais, da abertura do mercado, das reformas dos sistemas públicos, dentre eles, a educação. 

Nesse contexto, a otimização de recursos significa criar condições para uma maior eficiência 

e, em consequência, maior agilidade e transparência na prestação de serviços públicos pelo 

Estado, presumindo, ainda maior envolvimento direto do poder local na capacitação de 

recursos, no controle de gastos e na inspeção do cumprimento de metas. 

No período (1996-2010), a política de financiamento educacional foi proveniente de 

dois Fundos contábeis: o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério – Fundef, e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica - Fundeb, ambos subsidiados pela política de financiamento para a educação 

básica de cunho descentralizador de recursos. O eixo norteador dessa política foi o acesso e a 

permanência à educação básica aliado a uma educação de qualidade, bem como a valorização 

dos profissionais da educação. 

Entretanto, no exercício, para entender as contradições no universo de legitimação de 

um consenso,  e dos conflitos decorrente do que é proposto no campo legislativo, ou seja, um 

percentual de alíquota de Fundos Fundef
16

 e Fundeb
17

 como suficiente para pagar os 

                                                           
16

 Em dezembro de 1996, cria-se no âmbito do Distrito Federal e de cada Estado, o Fundef, 

considerando uma das medidas de maior impacto da EC nº 14/96 (BRASIL, 1996a), sendo 

regulamentado pela Lei nº 9.424/96 (BRASIL, 1996b), com vigência obrigatória a partir de 1º de 

janeiro de 1998 a dezembro de 2006. Esse Fundo teria natureza contábil e seus recursos seriam 

aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público, e na valorização do 

magistério. Essa determinação gerou críticas por parte de alguns estudiosos que defendiam a aplicação 

dos recursos em toda a educação básica, porém gerou, também especulações positivas em face da 

transparência na aplicação dos recursos destinados ao setor educacional, especialmente à valorização 
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trabalhadores da educação no cargo de professores em qualquer rede, são esquecidos os 

indícios de controle do capital econômico em uma sociedade capitalista, que afetam os 

impostos e investimentos sociais.  

É notório o desenvolvimento de um movimento de reestruturação do capital que 

concentra o dito e fragmenta o social. Esse movimento, como pode ser visto na leitura dos 

aspectos destacados anteriormente por Modesto (2001), refere-se ao afastamento do Estado 

das suas responsabilidades como respostas às questões sociais. Por essa via, se está diante de 

um processo de reconstrução da agenda político-administrativa que, via de regra, envolve 

quatro problemas, segundo o ideário neoliberal: 

 

a) um problema econômico-político − delimitação do tamanho do 

Estado; b) um outro também econômico-político, mas que merece 

tratamento especial especial − a redefinição do papel regulador do Estado; c) 

um econômico-administrativo – a recuperação da governança ou capacidade 

financeira e administrativa de implementar as decisões políticas tomadas 

pelo governo; e d) um político – o aumento da governabilidade ou 

capacidade política do governo de intermediar interesses, garantir 

legitimidade, e governar. Na elimitação do tamanho do Estado estão 

envolvidas as idéias e privatização, “publicização” e terceirização. A questão 

da desregulação diz respeito ao maior ou menor grau e intervenção do 

Estado no funcionamento do mercado. No aumento da governança temos um 

aspecto financeiro − a superação da crise fiscal e um estratégico a 

redefinição das formas de intervenção no plano econômico-social; e um 

administrativo − a superação a forma burocrática e administrar o Estado. No 

aumento da govenabilidade estão incluídos dois aspectos: a legitimiade do 

governo perante a sociedade e a adequação das instituições políticas para a 

intermediação dos interesses (PEREIRA, 1998, p. 49). 

 

Para Offe (1990), se está diante de um problema de governabilidade no interior da 

sociedade capitalista em crise, buscando redefinir a função e o papel que o Estado assume 

dentro da lógica maior de efervecência em favor do mercado. Para tanto, se o Estado pertence 

a uma sociedade capitalista, ele é um Estado capitalista, portanto, busca resolver os problemas 

dessa sociedade demarcada pela lógica do mercado e da propriedade privada. Nesse sentido, o 

Estado pressupõe a maneira como a classe dirigente realizará sua hegemonia à custa dos 

                                                                                                                                                                                     
do magistério e na eficiência nos gastos públicos, voltados para a melhoria da qualidade do ensino e 

universalização do ensino fundamental (ARAÚJO, 2012, p. 14). 
17

 Após o Fundef, com a Emenda Constitucional nº 53/06 (BRASIL, 2006), cria-se o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), regulamentado pela Lei nº 11.494/07 (BRASIL, 2007). Essa Emenda imprimiu nova 

redação aos artigos 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal, referindo-se ao 

atendimento também à educação infantil e ensino médio e normatizando a cooperação entre a União e 

as entidades federativas na execução de programas de educação e valorização dos profissionais da 

educação escolar (ARAÚJO, 2012, p. 15). 
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equilíbrios de compromissos assumidos por cada governo. O equilíbrio só é possível mediante 

a correlação de forças antagônicas, constituindo a base histórica do Estado. 

Na realidade, segundo Modesto (2001), a reforma administrativa iniciada no Brasil, 

guarda semelhanças com outras reformas do Estado que ocorreram em diversas partes do 

mundo. Nesse sentido, trazem como aspectos comuns, as diversas reformas contemporâneas 

do Estado: 

 

[...] aplicação de novas técnicas de coordenação e serviços e atividades entre 

esferas políticas diversas (consórcios intergovernamentais, acordos-

programas, convênios e delegação ou descentralização); estímulo à 

privatização de serviços econômicos competitivos sustentáveis em regime de 

mercado; transferência de funções do poder central para entes intermediários 

e locais; ampliação dos controles de produtividade e de economicidade, vale 

dizer, do resultado administrativo (controles de eficiência); fortalecimento da 

autonomia as entidades personalizadas de administração indireta; incentivo à 

gestão direta pela comunidade de serviços sociais e assistenciais, fora do 

aparato burocrático do Estado, porém com apoio direto dele e com sua 

assistência permanente (organizações não-governamentais, associações de 

utilidade pública, escolas comunitárias); estímulo ao pessoal administrativo 

no desenvolvimento de atividades-fim, com a concomitante diminuição ou 

terceirização de atividades-meio, acompanhada de valorização das carreiras 

exclusivas de Estado, inclusive mediante adequação do padrão 

remuneratório ao mercado de trabalho; capacitação de pessoal dirigente e 

criação de carreiras específicas para altos gestores; elaboração do conceito 

de planejamento estratégico e fortalecimento dos setores administrativos 

responsáveis pela formulação de políticas públicas; consolidação e 

simplificação de procedimentos e processos no interior da administração; 

estímulo ao desenvolvimento de habilitações gerenciais flexíveis do pessoal 

administrativo, fator a ser considerado no próprio recrutamento, mediante a 

ampliação do grau de generalidade das atribuições contempladas nos cargos 

públicos; definições de novas formas de responsabilização dos agentes 

públicos pela gestão administrativa; adoção de programas de 

desregulamentação ou de simplificação da legislação (consolidação e 

codificação legislativa); ampliação dos mecanismos de participação popular 

na atividade administrativa e de controle social da administração pública 

(MODESTO, 2001, p 12-13). 

 

Neste estudo, busca-se evidenciar dois aspectos que demarcam as estratégias do 

modelo neoliberal de consenso hegemônico social sobre a valorização do profesor do 

magistério do ensino fundamental – a descentralização e o gerencialismo. Elas decorrem, por 

consequência, da implementação das reformas estruturais que vieram justificar o que seus 

defensores consideram um modelo caracterizado por uma organização centralizada e, 

fortemente, burocratizada para um modelo cujo eixo norteador é uma maior descentralização, 

exigindo modernização da gestão educacional (gerencialismo). Com isso, houve a 
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necessidade da aceitação de formas organizacionais de gestão próximas às do mercado, 

embora ainda seja com financimento público. 

A defesa da gestão descentralizada da educação, no contexto da década de 1990, 

situa-se, na verdade, em uma nova conjuntura, redesenhada pela influência das estratégias 

neoliberais que imprimem o reordenamento das relações entre o Estado e a Sociedade. A 

descentralização financeira dos recursos decorre da regulação política do sistema de 

finanaciamento da educação básica. Segundo Castro (2009), tem, como objetivo, a obtenção 

de eficiência e eficácia, no sentido de compatibilizar a expansão e o atendimento com 

restrição orçamentária. Nessa política de financiamento, a autonomia política dos sistemas 

locais de ensino e das unidades escolares encontra-se circunscrita pelas dimensões da criação 

de fundos e programas destinados à efetiva organização e ao funcionamento do sistema 

educacional como um todo. 

 

2.2 A DESCENTRALIZAÇÃO, O MODELO GERENCIAL DE CARREIRA E A 

PROMOÇÃO NO CAMPO LEGISLATIVO. 

 

As transformações, configuradas na década de 1990 a partir do ideário das reformas, 

propuseram um novo modelo de gestão educacional pautada nos princípios neoliberais dentre 

os quais se destaca a descentralização que prima pela transferência de responsabilidade, 

particularmente para a sociedade civil ao lhe atribuir funções, que eram de competência do 

Estado. O governo cria alguns mecanismos capazes de superar a atual crise do sistema 

educacional visando aumentar sua produtividade. Era necessário superar mecanismos 

burocráticos, defendendo a modernização da gestão educacional, a fim de atender ao contexto 

mais amplo da reestruturação produtiva no mundo do trabalho.  

 

No campo educacional, as reformas implementadas na década de 1990, tanto 

nos países desenvolvidas quanto naqueles em desenvolvimento, 

evidenciaram a necessidade de modernizar a gestão educacional, quer no 

âmbito dos ministérios e das secretarias, que no âmbito das escolas, 

consideradas ineficientes e burocraticas. Esse modelo encontrou respaldo nas 

declarações elaboradas (1991-2001) no âmbito dos organismos 

internacionais entre eles, a Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe – CEPAL e tem propiciado uma nova configuração para a gestão 

educacional nos países da região latino-americana (CASTRO, 2009, p. 55). 

 

Nesse processo, há evidência, a princípio, de três modalidades de descentralização: a 

regionalização, a municipalização e a nuclearização. Conforme França (2005), a 
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regionalização do setor educacional implementada em alguns países latino-americanos, 

inclusive no Brasil, obedece às formas de governo, sua administração interna, gestão 

educacional, conteúdos e metodologia dos programas. A citada autora afirma que a 

municipalização do ensino tem sido objeto de estudo na educação brasileira desde a década de 

1930. Para ela, essa modalidade de descentralização, embora sendo uma proposta antiga, 

somente na década de 1970, foi se concretizando a partir da vinculação dos recursos do Fundo 

de Participação dos Municípios (FMP). Mas, é no período da abertura política que essa 

modalidade de descentralização assume configuração constitucional, considerando o regime 

de colaboração entre as esferas governamentais.  

Nesse contexto, o debate sobre a universalização da educação básica é dominado 

pela tese da municipalização. Segundo a autora, a nuclearização é, pois, considerada a 

contribuição mais importante para a área educacional na América Latina, “[...] começou, em 

1930, sendo retomada nos anos de 1970 e 1980, no Peru, com as denominadas unidades de 

serviços educacionais no Brasil, entre os anos de 1980 e 1990”, (FRANÇA, 2005, p. 19). Em 

síntese, a nuclearização visa ao planejamento, à execução e ao monitoramento participativo na 

relação escola-comunidade, trazendo a responsabilidade do gerenciamento em nível micro. 

O processo de descentralização é complexo e extrapola a dimensão federativa. De 

fato, também, no plano hierárquico, decisório e funcional da prestação do serviços, o ensino 

fundamental organizou-se segundo um padrão concentrado de poder, presente nas duas redes 

públicas que, de forma concorrente, oferecem esse nível de ensino −  municipal e estadual. 

Em nenhuma delas, a escola e a comunidade escolar próxima gozaram de qualquer autonomia 

em matéria financeira, administrativa e mesmo pedagógica, uma vez que, tradicionalmente, 

estiveram monopolizados nas secretarias estaduais de educação. 

A interpretação do conceito de descentralização, na década de 1990, aparece 

associada ao ideário da democratização. Considera-se que um Estado será mais democrático 

quanto maior for a sua descentralização. Por isso, se o princípio da descentralização traz 

implícita uma ideia democrática de autonomia por parte dos órgãos sociais, a descentralização 

passa a se constituir, portanto, em um instrumento de maior visibilidade na consolidação dos 

regimes democráticos, não significando, entretanto, que exista sempre uma relação direta e 

necessária entre democracia e descentralização.  

Limitando-se às duas últimas décadas do século XX, observou-se que o conceito de 

Estado democrático cedeu lugar às mais diversas formas de organização social e às mudanças 

que ocorreram em relação às funções que competem ao Estado na área da Educação, e de sua 

vinculação  resultante dos processos de centralização e descentralização. 
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A LDB, Lei nº 9.394/96, traz, como prerrogativas de um bom modelo de gestão, a 

descentralização, a autonomia e a participação da comunidade escolar. Na prática, a gestão 

educacional descentralizada é entendida como descentralização das ações, pautada num 

ideário de participação das comunidades escolares, das responsabilidades existentes no 

sistema educacional e nas unidades de ensino. 

Os processos de descentralização, levados a efeito  no sistema educativo do Estado 

brasileiro, devem ser observados como resposta às insuficiências para resolver os diversos 

problemas educacionais. Enquanto solução de problemas, pode-se perceber, com clareza, que 

a descentralização não constitui fim, em si mesma, mas é um processo instrumental para obter 

resultados nas áreas  política, econômica, técnico-pedagógica e administrativa. Das políticas 

de descentralização, espera-se que, por meio desses processos instrumentais, obtenha-se: no 

político, uma maior participação, consequentemente e democracia; no econômico, mais 

recursos; no técnico-pedagógico, melhor qualidade; e no administrativo, mais eficiência nos 

processos educacionais (FRANÇA, 2005). 

O setor privado empresarial enfatiza, em suas diretrizes, a necessidade de novos 

padrões de gestão educacional, com qualidade traduzida pela descentralização, participação, 

privatização e parcerias. Essas diretrizes indicam propostas para o sitema educacional, 

referente ao gerenciamento administrativo e financeiro das ações e dos recursos públicos, 

portanto do financiamento público e, a necessidade de uma educação de qualidade que atenda 

aos anseios do mundo  capitalista. 

 

A política de descentralização adotada nessa conjuntura sob a confluência 

das estratégias neoliberais e dos organismos internacionais imprime um 

reordenamento das relações entre a sociedade e o Estado, relacionado com a 

redução dos gastos públicos, por conta da crise fiscal do Estado. A defesa 

dessa gestão situa-se, conforme o discurso oficial, na melhoria da 

produtividade  do sistema educacional, mais sob a forma de coordenação 

(gerenciamento) do que na escassez de recursos financeiros (FRANÇA, 

2005, p. 22). 

 

Na atual conjuntura, a descentralização revela uma tendência para as políticas 

sociais, no sentido de subordiná-las à política econômica. Nessa tendência de descentralização 

está implícita a proposta de reestruturação do aparelho de Estado, que, descentralizando-se, 

passa atribuições para a sociedade civil. Na leitura dos documentos, percebe-se o estímulo à 

descentralização como alternativa, capaz de resolver os problemas decorrentes das carências 

sociais básicas da grande parte da população da América Latina, inclusive do Brasil. 
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Nesse sentido,  a ideia de descentralização eficiente consta  na proposta da Comissão 

para a América Latina e Caribe (Cepal) e da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (Unesco), sobre a formulação de políticas que reconheçam a 

necessidade de transformação profunda nas orientações, proximidade que concilie 

conhecimento com produtividade e mudança institucional (UNESCO, 1995). O papel 

centralizador do Estado é questionado, e recomendanda a adoção de uma visão mais 

estratégica, em que sejam incorporados os conceitos de competitividade, desempenho e 

descentralização. 

Esse processo encontra-se em evidência por estar associado às consequências de 

renegociação das dívidas externas com o Fundo Monetário Internacional. Entre outras 

sugestões, está  a redução dos gastos públicos, inclusive com a educação. Nesse sentido, a 

descentralização torna-se instrumento da política de livre mercado. Trata-se de uma 

conjuntura  que requer do Estado o limite a funções mínimas, com uma nítida orientação para 

as estratégias gerenciais. Segundo Soares (1998, p. 23): 

 

O objetivo dos programas de ajuste é assegurar o pagamento da dívida e 

transformar a estrutura econômica dos países de forma a fazer desaparecer 

caracterísiticas julgadas indesejáveis e incovenientes ao novo padrão de 

desenvolvimento (neoliberal): protecionismo, excesso de regulação, 

intervencionismo, elevado grau de introversão, entre outras. 

 

A reforma do Estado, empreendida no final do século XX, é, pois, resultante das 

exigências colocadas pelo processo de reeestruturação do capitalismo. A referida reforma 

redimensiona o papel do estado no que concerne ao financiamento das políticas públicas. A 

reordenação das políticas gestadas pelo governo brasileiro, em articulação com as reformas 

globais vem ocorrendo com o objetivo de construir um cenário institucional em consonância 

com os acordos e compromissos assumidos com as agências de financiamento e 

desenvolvimento internacional, já descritas. Algumas medidas modernizadoras na busca de 

funções mínimas para o estado são tomadas ao longo dessas duas últimas décadas, como, por 

exemplo,  privatizações de empresas estatais, a terceirização, a fusão de bancos públicos e 

empresas privadas, e, ainda, a implementação do processo de descentralização das políticas 

públicas; tudo isso constitui características da política neoliberal.  

No setor educacional, inúmeras medidas foram empreendidas tendo, como princípio 

norteador, a descentralização dos processos administrativo, visando ao aumento da 

produtividade e à modernização da gestão pública. O trabalho de Cabral Neto e Rodriguez 

(2009) retrata toda a agenda educacional instaurada nessas duas últimas décadas. Essa 
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modalidade de gestão está embasada na descentralização da estrutura do sistema, como 

também na forma como passa a ser financiada a educação básica. 

Para compreender o modelo gerencial, conforme Castro (2009), é necessário 

entender, em primeiro lugar,  as principais concepções e origens da nova gestão pública e suas 

possibilidades, enquanto modelo de gestão para o serviço público. Em segundo lugar, fazer 

uma análise das estratégias de responsabilização ou accountability, que são utilizadas como 

um dos principais instrumentos da nova gestão pública e, finalmente, procurar evidenciar a 

forma como essas estratégias têm sido utilizadas no campo da gestão educacional e do 

financimento/valorização.  

O modelo gerencial e suas aplicações foram e estão sendo discutidos nacionalmente. 

Modelo de  avaliação de desempenho, novas formas de controlar o orçamento e serviços 

públicos direcionados às preferências dos „consumidores‟, “método típicos de magerialism, 

são hoje parâmetros fundamentais a partir dos quais  diversos países de acordo com as 

condições locais, modificam as antigas estruturas administrativas” (ABRUCIO, 1997, p.7). 

Nesse sentido, a difusão da ideologia, enfatizando a separação entre filosofia e senso 

comum, é assegurada pela política através do parlamento (órgão representativo da sociedade 

civil neste plano), que é o espaço de elaboração das leis em consonância com os anseios da 

coletividade, e que, se revela, segundo Gramsci (2000), espaço de junção e do consenso. No 

âmbito da sociedade civil, pela orientação das políticas e pela determinação legal da estrutura 

e do material ideológico: a opinião pública e fundamentalmente, o sistema educacional. 

O processo de reforma pelo qual passou o Estado brasileiro, na década de 1990 visou 

atingir os objetivos do neoliberalismo, estabelecendo um modelo de estado gerencial. A 

estratégia apontada pelo projeto de reforma é a de redefinir seu modo de intervenção na 

economia, “resgatar sua autonomia financeira e sua capacidade de implementar políticas 

públicas” (BRASIL, 1995, p.16). 

 

Na segunda metade dos anos noventa, começou a ficar  evidente que as 

promessas das reformas estruturais não se cumpriram em sua plenitude. 

Portanto, se criou um novo programa prescritivo, o que se convencionou 

chamar de reformas de segunda geração, dessa vez, com a idéia de que era 

necessário reformar o contexto institucional. Assim, surgiram medidas para a 

melhoria da qualidade da administração, o sistema judicial e político. Essas 

reformas visavam reformar a legislação, a administração pública e a 

estrutura do governo central para dar maior governabilidade ao Estado 

(CASTRO, 2009, p. 57). 
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Durante os anos 1990, o Brasil atravessou os primeiros estágios rumo a uma 

moderna reorganização capitalista, baseada no caráter „gerencial‟ do Estado. Para Cardoso 

(1994), Pereira (1996), o Brasil parecia, finalmente, ter encontrado uma direção e estar saindo 

do caminho legado por duas décadas frustrantes e perdidas de estagnação econômica e de 

perturbação política. 

 

A Nova Gestão Pública (NGP) se apresenta como um corpo de ideias 

politicamente neutras, uma visão asséptica de que qualquer organização, 

independente de suas finalidades, pode fazer uso das técnicas gerenciais. As 

propostas da Nova Gestão Pública são amplas e variadas e vão desde 

instrumentos tecnológicos até propostas a cerca da forma mais adequada de 

trabalhar as relações entre as organizações públicas e os cidadãos, 

objetivando a melhor previsão de bens e serviços (CASTRO, 2009, p. 57). 

 

Importa ressaltar que a necessidade em  modernizar a administração pública e 

conclamar a participação de diversos setores sociais, redefinindo o papel do Estado, 

privilegiando a descentralização se estabeleceu como forma de promover a democratização e 

a autonomia administrativa e financeira  das instâncias governamentais federal, estadual e 

municipal. 

No Brasil, segundo o documento do Mare, a reforma do Estado deveria redefinir o 

papel do Estado, que deixa de ser responsável direto pelo desenvolvimento econômico e 

social pela via da produção de bens e serviços, para, apenas, regular esse desenvolvimento. 

“Reformar o Estado significa transferir para o setor privado as atividades que podem ser 

controladas pelo mercado” (BRASIL, 1995, p. 17). 

Ademais, essa reforma envolve vários aspectos, como o reajuste fiscal, a liberação 

comercial e o abandono da estratégia protecionista da substituição de importações, programa 

de privatização e de publicização, ou seja, a transferência para o setor público não estatal da 

produção dos serviços competitivos ou não exclusivos de Estado. 

Por meio dessas medidas, o “Estado reduz seu papel como responsável direto pelas 

políticas sociais, mas garante sua atuação como gerenciador ou regulador destes, dos quais 

merecem destaque os serviços voltados para a área social, educação e saúde” (BRASIL, 1995, 

p.18). Nesse sentido, o Estado  se descentraliza, deixando de ser o principal responsável pela 

garantia de bens e serviços, sobrando-lhe fôlego para governar a administração pública de 

forma flexível e eficiente. 
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Nesse contexto, a administração pública começa a se reorganizar para além 

da sua estrutura organizacional, preocupando-se, também, com o processo e 

os resultados das políticas públicas, tomando, como matriz, os exemplos de 

eficiência, eficácia e produtividade da empresa privada (CASTRO, 2009, p. 

57). 

 

Gramsci (2000) entende que, concomitante às estratégias de força física 

(militar/policial), institui-se a força legal, objetivada no governo jurídico: o direito constitui, 

portanto, o aspecto repressivo e negativo da atividade civilizatória coordenada pelo Estado. 

Não obstante, a sociedade política define sua atuação coercitiva em duas situações históricas: 

comumente, no controle, através do aparato jurídico, dos grupos sociais que não “consentem” 

com a direção da classe dirigente; extraordinariamente, quando a classe dominante perde o 

controle da sociedade civil, apoiando-se, exclusivamente, na sociedade política para 

manutenção e dominação. 

A proposta de descentralização contida na Reforma do Estado brasileiro pretende se 

efetivar de duas maneiras: pela da transferência de serviços exclusivos no Estado para a 

propriedade pública não estatal e a produção de bens e serviços para a iniciativa privada; 

mediante a transferência de responsabilidades da União para os estados e os municípios. Em 

ambas as formas de descentralização, o financiamento (racionalização de gastos), aparece 

como elemento de fundo que justifica e defere o modelo gerencial de Estado proposto pela 

citada Reforma.  

 

A reforma gerencial objetiva: aumentar a eficiência e a efetividade dos 

órgãos e agências do Estado, melhorar a qualidade das decisões estratégicas 

do governo e sua burocracia, e, ainda, assegurar o caráter democrático da 

administração pública. Esse mesmo entendimento pode ser encontrado no 

Documento do Centro Latino Americano para o Desenvolvimento – CLAD 

(1998), que assegura que mesmo inspirado na iniciativa privada, o modelo 

gerencial deve, impreterivelmente, se adequar ao contexto político 

democrático no qual está inserido. Isso porque a especificidade da 

organização governamental é atuar conforme o interesse público, enquanto 

as empresas buscam lucro (CASTRO, 2009, p. 59). 

 

A Reforma proposta exige, basicamente, mudança no ordenamento jurídico e nos 

regulamentos da administração pública, com o suposto propósito de otimizar a qualidade e a 

eficiência dos serviços prestados à sociedade. A unidade dialética entre sociedade civil e 

sociedade política desemboca, então, no conceito de Estado que na visão de Gramsci (2000), 

o Estado é igual à sociedade política mais sociedade civil, e isto é hegemonia couraçada de 

coerção. O Estado seria todo o conjunto de atividades pelas quais a classe dirigente justifica e 
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mantém sua dominação, bem como consegue obter consenso ativo dos governados 

principalmente, por meio dos aparelhos de hegemonia igreja, escola, imprensa, Ongs, entre 

outros.  

 

Dessa forma, com a implantação de uma nova forma de gestão pública 

procura-se construir um novo padrão de governabilidade para o Estado que 

contemple, ao mesmo tempo, os temas da reconstrução do Estado e da 

consolidação da democracia. Essa nova governabilidade dependerá do 

fortalecimento das capacidades institucionais do Estado, como ator principal 

na organização e na coordenação da ação coletiva. O entendimento do 

CLAD (2007) sobre a temática é que a governabilidade é mais que a simples 

reinvenção do governo; é, também, a reinvenção do comportamento do 

Estado com a sociedade e do próprio papel exercido por essa sociedade 

capitalista (CASTRO, 2009, p. 59). 

 

O Estado  transfere para a sociedade e para o mercado tarefas que são suas no que se 

refere ao financiamento e à promoção das políticas sociais, da qual a educação é peça 

fundamental. Trata-se, na verdade, da implementação da política neoliberal, que procura 

transferir determinadas funções para o nível local. Assim longe de significar mais recursos 

para a educação, a Reforma, em seu modelo gerencial, busca racionalizar recursos diminuindo 

o papel do Estado no que se refere às políticas sociais
18

. 

A questão da valorização do magistério, nesse cenário, de acordo com Monlevade 

(2008) infere a valorização e profissionalização e tem a ver, a primeira (valorização) com a 

posição, o prestígio que gozam os professores na sociedade, e a segunda (profissionalização) 

com a construção da identidade, compromisso e sucesso na função de educar. Entende-se por 

magistério – grupo de educadores profissionais que atuam no cargo de professores nas escolas 

ou em instituições de educação dos estabelecimentos e dos órgãos dos sistemas de ensino.  

Nesse sentido, para a valorização salarial do profissional do magistério da educação básica 

pública, de acordo com o citado autor, há uma correlação entre a quantidade de tributos 

arrecadados que alimentam os Fundos públicos, o número de matrículas e o salário desses 

                                                           
18 Originalmente, o conceito de accountability (responsabilização) foi utilizado nas nações 

anglosaxônicas, tornando-se central nos Estados Unidos. Significa que o governo tem a obrigação de 

prestar contas à sociedade dos serviços realizados. Esse mecanismo, inicialmente, se estruturava 

basicamente através das eleições, entendida como o controle vertical da população sobre os governos. 

E como o processo eleitoral só ocorre de tempos em tempos, o controle da população sobre os serviços 

prestados tornava-se muito restrito. Nos últimos anos, criaram-se intrumentos para controlar e 

fiscalizar os governos, nos períodos entre as eleições, permitindo aplicar sanções quando os 

governantes não cumprem leis, quando incorrem em atos de corrupção ou em casos que não cumprem 

as promessas eleitorais. É uma forma de garantir a responsabilização ininterrupta entre os governos 

(CASTRO, 2009, p. 56). 
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profissionais. A ideia é de que,  quanto for maior a arrecadação, tanto maior o salário. Quanto 

menor for o número de professores, derivado do número de matrículas no ensino público, 

tanto maior será o seu salário, quanto maior a produtividade e a qualificação, mais 

possibilidade de evoluir na carreira.Essa relação não seria tão clara e direta se não houvesse 

vinculações fixas entre arrecadação de impostos e sua destinação à educação pública, 60% por 

cento das verbas do Fundef e do Fundeb. 

Morduchowicz (2003), ao abordar o problema da (des)valorização docente na 

América Latina, chama atenção para o descontentamento dos professores em relação à forma 

como está estruturada sua carreira e seu salário. Em outra pesquisa, Morduchowicz e Duro 

(2007) revelam que a situação salarial dos professores da América Latina é tão séria, a ponto 

de receberem remunerações inferiores a de funcionários de cargo técnico. Em função desses 

fatores, segundo o autor, a insatisfação abrange, praticamente, todas as dimensões a elas 

vinculadas, desde o nível absoluto das remunerações até a existência (ou falta) de incentivos 

monetários que as ajustem: “(a) às tarefas e ao desempenho dos próprios docentes nas escolas 

e (b) às necessidades dos sistemas educativos e, portanto, da sociedade em seu conjunto” 

(MORDUCHOWICZ, 2003, p.6).  

 

[...], discutindo sobre a complexidade do conceito de accountability, utiliza-

se das ideias de Frederich Mosher para explicar o referido conceito. Para o 

autor, esse pode ser usado como sinônimo de responsabilidade objetiva ou 

obrigação de responder por algo: como um conceito oposto a – mas não, 

necessariamente, incompatível com – a responsabilidade subjetiva. Assim 

sendo, uma responsabilidade objetiva “acarreta a responsabilidade de uma 

pessoa ou organização perante uma outra pessoa, fora de si mesma, por 

alguma coisa ou por algum tipo de desempenho (CAMPOS, 1990, p.33 apud 

CASTRO, 2009, p. 61). 

 

A defesa da lógica da „racionalidade financeira‟ com os gastos públicos, na 

implementação das políticas públicas educacionais, defendidas no campo legislativo em nível 

nacional, são pautadas em orientações, resultantes de eventos oriundos dos organismo 

multilaterais. As prerrogativas lançadas pela agenda internacional estão presentes na política 

de Fundos.  A Lei nº 9.394/96 (LDB); a Emenda Constitucional nº 14/96 Fundef; a Lei nº 

9.424/1996; o Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001 - PNE (2001-2010) e a EC nº 

53/200619, bem como a Lei nº 11.494/2007 do Fundeb são legislações que referendam os 

Fundos de educação básica e valorização do magistério. 

                                                           
19

 A referida lei que regulamenta o Fundeb, em seu Artigo 22, (BRASIL, 2007) garante a remuneração 

dos profissionais por meio da aplicação de, pelo menos, 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais 
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2.3 POLÍTICA EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

 

A valorização dos professores, enquanto integrante do processo de financiamento da 

educação transcorreu  no contexto recente da política de Fundos, com base nas configurações 

que estes assumiram. Com a criação do Fundef 20em 1996 e do Fundeb21 em 2007, as 

estratégias políticas de implementação dos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração – 

(PCCR - 1997), e a definição das diretrizes nacionais para valorização do magistério da 

educação básica (2009) foram instituídas no campo legislativo. 

 

Nesse contexto, infere-se que a valorização do magistério público constitui 

um dos temas relevantes no financiamento da educação, especialmente 

quando o Fundef apresenta a necessidade de aplicar o mínimo de 60% dos 

seus recursos na remuneração docente como uma política de valorização, ou 

seja, a complementação salarial ao vencimento dos professores (ARAÚJO, 

2012, p. 15). 

 

Para não incorrer em análise enviesada acerca das políticas de valorização dos 

professores, no contexto de uma sociedade capitalista, é necessário entender, com base nos 

seus elementos estruturantes e estruturadores de consenso sócio, político, governamental, os 

aspectos que contribuem a partir dos anos de 1980 para a contradição 

valorização/(des)valorização desses profissionais no campo legislativo. Portanto, igualmente, 

à política de Fundos para educação, o problema da desvalorização do trabalhador no cargo de 

                                                                                                                                                                                     
totais dos Fundo no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em 

efetivo exercício na rede pública. O papel equalizador dessa política de financiamento da educação, 

destacando a valorização dos profissionais da educação mediante a melhoria salarial decorrente da 

subvinculação de parte dos recursos (60%) à remuneração dos profissionais do magistério é 

considerado como positivo, pois, além da referida determinação, com a aprovação da Lei nº 11.494/07 

(BRASIL, 2007) a discussão de um Piso Salarial Profissional Nacional ganha força sendo instituído 

pela Lei nº 11.738/08 (BRASIL, 2008a), (ARAÚJO, 2012, p. 16). 
20

 Sobre a valorização do Magistério, instituída pelo Fundef, observou-se que se trata especialmente de 

remuneração adequada (quando determina o mínimo de 60% a ser aplicado em remuneração) e 

melhorias nas condições da carreira (quando determina a criação de planos de carreira). Embora as 

condições salariais sejam sempre um tema central da discussão sobre carreira profissional no âmbito 

das políticas educacionais em nosso país, existem inúmeras limitações na política salarial do 

magistério público, mesmo constituindo-se em elemento indispensável da valorização, ou pelo menos 

o que expressa, de forma mais imediata, uma política de valorização (ARAÚJO, 2012, p. 15). 
21

 Após o Fundef, com a Emenda Constitucional nº 53/06 (BRASIL, 2006), cria-se o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), regulamentado pela Lei nº 11.494/07 (BRASIL, 2007). Essa Emenda imprimiu nova 

redação aos artigos 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal, referindo-se ao 

atendimento também à educação infantil e ensino médio e normatizando a cooperação entre a União e 

as entidades federativas na execução de programas de educação e valorização dos profissionais da 

educação escolar (ARAÚJO, 2012, p. 15). 
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professor não pode ser entendido divorciado do processo de intensificação da expansão 

capitalista e suas conseqüências para esse trabalhador.  

As políticas de valorização do magistério, como parte da política educacional, é 

também uma das facetas da política social, que subordinada a uma determinada lógica de 

financiamento,  não podendo ser compreendida de forma isolada, desvinculada da política 

econômica instaurada sob o ideário capitalista (GERMANO, 2005), na constituição de sua 

agenda, com o objetivo de estabelecer hegemonia de poder. 

Como marco que incorpora, a partir dos anos de 1990, o discurso pela valorização 

„docente‟, o texto do documento Recomendação Relativa à Condição Docente, aprovado pela 

Unesco em 1966,  estabelece, ideologicamente, durante as duas últimas  décadas para todos os 

„docentes‟ das escolas públicas ou privadas de ensino básico. 

No aspecto do emprego e da carreira „docente‟, o documento 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, como o 

estágio probatório, cuja duração deve ser estabelecida previamente com requisitos exigidos de 

ordem profissional.  

A promoção e ascensão na carreira devem permitir a passagem de um nível de 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. O problema é que 

ambas estão definidas conforme o modelo gerencial que as direciona para o mérito ou para o 

desempenho, como é o caso do município selecionado para esta pesquisa, que será 

desenvolvido no segundo capítulo. 

Acerca da estabilidade  e segurança, o documento referenda que elas não podem ser 

sujeitas às questões conjunturais e que os „docentes‟ devem ser protegidos contra as 

arbitrariedades que ameaçam sua situação profissional ou carreira, porém a arbitrariedade 

sempre está presente no cenário brasileiro. Em alguns estados ou municípios, já ocorreram 

nessas duas últimas décadas. A rede estadual de ensino do estado do Rio Grande do Norte é 

um desses casos, definiu sua carreira, mas não a implantou durante cerca de vinte anos. Em 

algumas redes, os direitos especificados para os professores, na maioria das vezes, não 

incidem sobre as funções da equipe gestora, ou de técnicos pedagógicos. Muitos perguntam se 

vale a pena o exercício de tanta responsabilidade e exigência, continuando, muitas vezes, 

recebendo gratificações, horas extras em lugar do direito aos reajustes de promoção na 

carreira. Vale ressaltar que as gratificações não são consideradas para a aposentadoria.  
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A concepção mais disseminada do conceito de hegemonia, assim, refere-se 

primordialmente à noção de “domínio ideológico”, podendo ser sintetizada 

nesta formulação de Gruppi; „ A hegemonia é isso: capacidade de unificar 

através da ideologia e de conservar unido um bloco social que não é 

homogêneo, mas sim marcado por profundas contradições de classe‟. Aqui 

vem ressaltado um tipo de exercício do poder fundado na capacidade de um 

grupo social (classe) dirigir, pela obtenção do consenso, um corpo social 

heterogêneo, criando uma vontade coletiva por finalidade a consecução de 

um projeto econômico-político-cultural que envolve a constituição/ 

reprodução de uma determinada ordem social (tanto em termos conjunturais 

quanto no de uma formação institucional mais geral) (MELLO, 2001, p.24). 

 

O processo de hegemonia de uma política de valorização do magistério a partir das 

determinações do campo legalmente instituído é uma realidade através da implantação dos 

Fundos e dos Planos de Cargos, Carreira, e Remuneração. Castro (2001) enfatiza, enquanto 

positivo, o papel equalizador existente da política de financiamento da educação, destacando a 

valorização dos professores mediante a melhoria salarial decorrente da subvinculação de parte 

dos recursos (60%) à remuneração desses profissionais. 

Quanto ao documento da Unesco (1966) esclarece que o estabelecimento da jornada 

de trabalho deve acontecer em consulta aos „sindicatos de professores‟ e considerar na sua 

definição de número de horas/aula: a) número de alunos sob sua responsabilidade por dia e 

por semana; b) tempo necessário reservado para uma boa preparação de aula e para a correção 

dos trabalhos; c) número de séries diferentes atendidas diariamente; d) tempo exigido para 

participar de pesquisas em atividades extracurriculares e para acompanhar e orientar os 

alunos; e) tempo dedicado. Esses aspectos têm servido como defesa para o campo de luta 

entre sociedade civil e política, mas, ao mesmo tempo, têm se legitimado em instrumentos que 

avaliam o trabalho do professor em função de sua remuneração. 

O documento ressalta, ainda, que constituiu 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 representam o melhor meio de remediar a 

falta de pessoal competente e experiente.  

No entanto, as redes estaduais e municipais de ensino, pela justificativa de baixas 

receitas orçamentárias vêm mantendo um quadro de serviços (precários) que, em alguns 

casos, chega a suprir em maior número as escolas com os estatutários. É óbvio que, para o 

grupo de trabalhadores precários, não existe carreira; trata-se de um enxugamento no 

pagamento à remuneração do profissional do magistério pela via do seu financiamento.  

A profissionalização „docente‟ constitui o objeto do segundo documento 

internacional  importante. A „Recomendacion para la ejecucion del proyecto principal de 
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educacion em el periodo 1993-1996” apresentada pelo Comitê Regional Intergubenamental 

Del Proyeto Principal de Educación em América Latia y El Caribe - documento da Unesco 

(2012), compreende a profissionalização „docente‟ como ação educativa fundada num 

conhecimento especializado, que considere os avanços dos conhecimentos científicos e 

técnicos, as responsabilidades preestabelecidas, os critérios éticos que regem a profissão, os 

diferentes contextos e características culturais.  

Em primeiro lugar, se a profissionalização „docente‟ fosse um elemento que, em sua 

materialidade, estruturasse a sistemática eficaz de implantação do regime estatutário, 

ocorreria um maior investimento em concurso público para efetivos e não para o quadro de 

precários. Em segundo lugar, a partir do concurso público o candidato que demonstra sua 

competência pela titulação e anos de experiência em docência não deveria cumprir o estágio 

probatório. Assim, pergunta-se: por que a remuneração pela progressão e promoção só se 

inicia após o período probatório? 

Na realidade, o aparato ideológico gerencial de desempenho se faz presente e o 

documento da (Unesco/CEPAL) aponta que o bom desempenho do profissional do magistério 

exige uma carreira que inclua um sistema de remuneração para motivar e incentivar o 

cumprimento de novas tarefas educativas, e o 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, à fixação de objetivos de aprendizagem a serem 

alcançados em sua aula, seleção e remuneração especial dos diretores de escola.  

Um campo legislativo que instaura a gestão democrática como participação cidadã 

pela emancipação e transformação para a qualidade como pode ser visto na Declaração de 

Cochabamba, Unesco (2009)22, mas que materializa um processo de descentralização e mérito 

– pela via do gerencialismo. 

Reiterando essa perspectiva gerencial, o documento da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), publicado em 2005, “Le role crucial des 

                                                           
22

 A Declaração de Cochabamba, de 2001, considera como parte das suas recomendações sobre 

políticas educativas para o século XXI, que os/as 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/as profissionais nos 

projetos educativos, 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. 
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enseignants: attirer, former et retenir des enseignants de qualité” (OCDE, 2011), acerca da 

situação do trabalho „docente‟, e dos desafios da educação europeia atual, aponta a 

necessidade de investimento nos/as „professores/as‟ 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: 1) atrair e reter „professores competentes‟ e 

incentivá-los a obter bons resultados constantemente; 2) melhorar o status da profissão 

tornando-a competitiva no mercado de trabalho e atrair „docentes‟ para o trabalho em 

estabelecimentos escolares específicos.  

As lutas dos movimentos em defesa da qualidade da educação pública continuaram 

presentes no país durante a elaboração e implementação da agenda educacional brasileira, 

porém as propostas de instituições como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE) para o Projeto de Plano de Nacional de Carreira do Ensino Básico23 de 

1993, não diferem do discurso oficial, ou seja, não apresentam  uma luta contra hegemônica 

                                                           
23

 Em abril de 1989, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação publicou o seu projeto 

de Plano Nacional de Carreira do Magistério do Ensino Básico. O projeto resultou de trabalho 

realizado junto às entidades filiadas durante os anos de 1987 e 1988. Entretanto, após o congresso 

sindical em Campinas/SP, em 1989, quando ocorreu uma nova forma de organização, passando a 

representar o conjunto dos/as funcionários da escola, docentes e não docentes, diversas atualizações 

foram elaboradas e a “Quarta Versão” da proposta foi publicada, em 1993. O ante-projeto de lei 

(CNTE, 2010) apresenta diretrizes gerais para planos de carreira dos/as profissionais do ensino básico 

da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios e é organizado em 16 artigos que versam sobre 

os seguintes temas: a) abrangência: envolve todos/as os/as profissionais da educação, docentes e não 

docentes que ocupam cargos/funções diretas/correlatas com o processo ensino-aprendizagem. b) 

formação: estabelece formação básica para as distintas funções, permitindo a habilitação de nível 

fundamental somente para o exercício de atividades de apoio administrativo. c) princípios dos planos 

de carreira da educação básica: liberdade de ensinar e aprender, pesquisa, ingresso por concurso 

público, gestão democrática dos sistemas de ensino, valorização dos/as profissionais do ensino, 

envolvendo o piso salarial profissional nacionalmente unificado, progressão por titulação e 

qualificação, incentivos financeiros por dedicação exclusiva, tempo de serviço e localidade para todos 

os níveis de ensino; regime estatutário como regime jurídico único; padrão de qualidade de ação 

pedagógica. d) direitos dos/as profissionais: isonomia entre cargos e funções idênticas ou 

assemelhadas nos três poderes, jornada de trabalho com 50% de horas/atividades; adicional noturno de 

30%; férias, de no mínimo 45 dias, com recebimento de 1/3 dos vencimentos; progressão na carreira; 

licença remunerada para qualificação; aposentadoria especial e voluntária com proventos integrais; 

licença especial de três meses a cada quinquênio trabalhado; livre associação sindical; representação 

coletiva nas negociações e na gestão democrática do sistema de ensino; licença sindical; data base em 

1º de maio; de greve; entre outros. e) regras para os concursos; para a aposentadoria; organização 

sindical (licença remunerada e proporção de uma licença para cada 500 sindicalizados); reserva de 

vagas para situações de remoção de profissionais de um sistema para outro. A entidade conseguiu 

iniciar a tramitação de projeto de lei de iniciativa parlamentar, e contou com o apoio de suas entidades 

filiadas que incluíram o tema na pauta de suas respectivas reivindicações regionais, mas o processo 

não seguiu adiante.  
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que venha  reverter a essência dos elementos estruturadores do campo legislativo da agenda 

política. Na realidade, vêm reafirmar os mesmos elementos estruturantes, mesmo não tendo 

efetivo êxito. 

 

Retoma-se então a questão central da teoria política de Gramsci (2000), no 

coração da qual o núcleo paradoxalmente filosófico, especulativo da luta 

política, sua forma mais autêntica de práxis, está na capacidade de os grupos 

sociais (através de seus intelectuais) elaborarem concepções universalizantes 

que traduzam um ponto de vista que é próprio (de classe) em ponto de vista 

de todos, dissimulando o particular no universal: o exercício da hegemonia 

(MELLO, 2001, p. 20). 

 

A defesa pública nos movimentos reivindicatórios como os congressos e 

conferências nacionais também ganharam espaço na conjuntura da década de 1990, através, 

por exemplo, do Congresso Nacional da Educação (Coned) e do Plano Nacional de Educação 

– proposta da Sociedade Brasileira como política de valorização dos/as profissionais da 

educação o PNE – Proposta da Sociedade Brasileira apresentando a necessidade de garantir a 

valorização dos profissionais da educação (professores, técnicos e funcionários 

administrativos) em sua formação básica e continuada, carreira e salário, referendando 

discurso de 1966 apresentado no documento da Unesco e OIT já citado.  

Como metas fundamentais para a efetivação das políticas de valorização dos 

proofissionais da educação, o Plano Nacional de Educação de 2001apresenta:  

 

Implantar planos de carreira e de formação para profissionais do magistério, 

em todos os níveis e modalidades de educação, com garantia de recursos; . 

Implantar 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 (BRASIL, 2001a, 

p.71).  

 

O governo Fernando Henrique Cardoso desconsiderou a proposta do Coned e 

apresentou um novo Plano Nacional de Educação (PNE),  aprovado pela Lei nº 10.172/2001, 

afirmando que a valorização do magistério só pode ser obtida „por meio de uma política 

global de magistério, a qual implica, simultaneamente, a formação profissional inicial; nas 

condições de trabalho, no salário e carreira, na formação continuada‟, compreendendo os 

seguintes requisitos: 
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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, 

numa 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 

(BRASIL, 2001a, p. 48). 

 

O PNE, Lei nº 10172/2001, propõe que os planos de carreira tenham 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‟. As 

metas estão, assim, 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 [...]” (ibidem, p.51); d) a criação, no 

prazo de dois anos, de “cursos profissionalizantes de nível médio destinados 

à formação de pessoal de apoio [...]” (BRASIL, 2001a, p. 49; p. 51).  

 

A hegemonia no discurso tem continuidade no Governo Luis Inácio Lula da Silva, 

com o Fundeb e o  Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007, cujo objetivo 

segundo o Ministério da Educação (MEC), seria realizar uma política de prestação de contas à 

sociedade, numa perspectiva de „responsabilização (conhecida na literatura como 

accountability) e mobilização social‟ (BRASIL, 2001a), mediante iniciativas como a adoção 

de avaliações direcionadas aos/às estudantes. Constam como propostas de “urgência 

nacional”, a valorização „docente‟, com a ampliação do acesso dos educadores à universidade 

e a criação de um piso salarial nacional para os „professores‟.  

Na concepção de Monlevade (2008), resumem-se em quatro conjuntos de ações as 

políticas de valorização do magistério postos no campo legislativo: a) formação inicial e 

continuada - desde o normal de nível médio e as licenciaturas específicas, até o doutorado, 

incluindo as iniciativas de reciclagem permanente a cada novo desafio para os profissionais e 

a cada novo avanço do conhecimento pedagógico; b) piso salarial profissional - um patamar 
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de remuneração referenciado a um valor suficiente para que o „professor‟ tenha satisfeitas 

suas necessidades pessoais e familiares de subsistência e de desenvolvimento profissional 

com um só vínculo de trabalho. Isso, somente, será possível a partir da criação e 

implementação de um Fundo Nacional de Financiamento da Educação Básica, constituído 

pela totalidade de impostos vinculados à educação nos Estados e Municípios e 

complementado pela União, e que corresponda ao custo-aluno-qualidade; c) jornada integral 

com pelo menos 30% de horas-atividade - a essência do ser „professor‟ não é ensinar, mas 

garantir a aprendizagem da totalidade de seus alunos. Para tanto, ele precisa dedicar-se 

integralmente, a uma só escola, estar identificado com seu projeto político-pedagógico e, 

acima de tudo, dispor de um tempo substancial para o preparo de suas aulas, para as 

discussões coletivas com os educadores; d) carreira com progressão constante e 

compensadora - o „professor‟ bem formado, competente e compromissado, será sempre 

disputado pela procura do mercado de trabalho. Mesmo na situação atual de desvalorização, a 

educação superior, as escolas particulares, e a iniciativa privada em geral têm "seqüestrado" 

os melhores educadores públicos com melhores salários e condições de trabalho. 

Portanto, o campo legalmente instituído pelas prerrogativas legais dos Fundos 

(Fundef e Fundeb), embora tenha avançado no momento em que apontou a efetivação de uma 

lei que garantisse o piso salarial profissional aos professores, deixou a desejar, assim como 

outras legislações apontadas neste estudo, ao não definir critérios para salário condigno e para 

o piso. Pinto (2006, p. 76) afirma que: “como se vê, faltou a lei definir o fundamental, ou seja, 

o que são condições adequadas de trabalho e quais as diretrizes para a definição do piso 

salarial. Esta definição, que é essencial quando se discute a qualidade, foi deixada para a 

legislação dos sistemas de ensino.”  

Ressalta-se que a situação do salário do profissional do magistério da educação 

básica no país é o que torna a profissão do magistério ser desvalorizada socialmente e induz 

poucos a procurar o magistério como profissão. Gatti e Barreto (2009, p. 256) asseguram que 

“Salários pouco atraentes [...] e planos de carreira estruturados de modo a não oferecer 

horizontes claros, promissores e recompensadores no exercício da docência interferem nas 

escolhas profissionais dos jovens e na representação e valorização social da profissão 

professor.” 

As recomendações contidas nos documentos da Unesco (1996) e da Cepal (1993-

1996) foram concebidas para servir de base para as leis nacionais e para as práticas dos 

profissionais do magistério. Fornecem um quadro internacional de referência para as suas 

discussões e negociações com os trabalhadores da educação do cargo de professor e suas 
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organizações em seus países. Fornecem, ainda,  subsídios para a definição de indicadores de 

„valorização docente‟ para a orientação e a definição das políticas para o setor; quais sejam: 

preparação para a profissão e aperfeiçoamento dos profissionais do magistério (indicador de 

formação inicial e continuada); emprego e carreira profissional e direitos e deveres dos 

trabalhadores em educação no cargo de professores (indicador de acesso e progressão na 

carreira); condições favoráveis para um processo eficaz de ensino-aprendizagem (indicador 

de condições de trabalho docente); e remuneração dos profissionais (indicador de Salário e 

remuneração). 

No que diz respeito ao acesso e à progressão na carreira, salário e remuneração, o 

campo legislativo apresentado estabeleceu algumas orientações para o ingresso e a  

progressão na carreira  reafirmando a questão salarial explicitando que a remuneração do 

trabalhador da educação no cargo de professor deveria: a) refletir a importância da educação 

para a sociedade e, consequentemente, a importância desse profissional, e as 

responsabilidades de toda a espécie que sobre ele recaem a partir do momento em que começa 

a exercer as suas funções; b) poder ser, favoravelmente, comparado com os vencimentos 

pagos em profissões que exijam qualificações equivalentes ou análogas; c) assegurar aos 

profissionais do magistério a manutenção de  um razoável nível de vida para si e seus 

familiares e permitir o prosseguimento da sua formação e aperfeiçoamento profissional assim 

como o desenvolvimento dos seus conhecimentos e enriquecimento cultural; d) levar em 

conta que determinadas funções requerem uma grande experiência e qualificações mais 

elevadas, implicando maiores responsabilidades.  

A filosofia da práxis requer, para qualquer investigação do real, partir da síntese 

filosófica que explicite o contexto em todos os seus constituintes e contradições. Depreende-

se que a agenda educacional prefigurada, neste trabalho, insere-se na dinâmica da totalidade 

social como espaço de tensões, conflitos e consensos, configurando um campo de imposição e 

resistência de valores na luta hegemônica para estabelecer o sistema capitalista. Portanto, 

como conformador dos entendimentos acerca do real, ela se torna um espaço profícuo ao 

consenso legitimador da estrutura social. Nesse sentido, as políticas educacionais, 

primordialmente destinadas ao financiamento da educação, manifestam a direção apontada 

por um grupo de intelectuais que, organicamente, atrelam-se a interesses efetivos de classe. 

Não obstante, o terreno de atuação política do profissional do profissional do magistério da 

educação básica tanto pode atacar as determinações oficiais, quanto estabelecer resistências. 

Para tanto, este estudo centra sua  análise sobre o campo legislativo, principalmente, 

o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) à luz da Lei nº 9.424/96, que 
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regulamentou o Fundef e, posteriormente, realimentado pelo Fundeb agenda educacional de 

financiamento mediante Fundos, também aplicados ao processo de valorização da carreira do 

profissional do magistério. Neste trabalho, tomando como elementos estruturadores e 

estruturantes as estratégias de promoção pela avaliação de desempenho, busca desvelar na 

materialidade de 5% incidindo sobre a remuneração um processo de desvalorização como 

síntese contraditória do consenso, em que o modelo gerencial se faz presente e determina a 

posição ocupada pelo trabalhador da educação no cargo de professor durante a carreira para 

atingir um determinado patamar de remuneração. 

 

2.4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: CARREIRA E PROMOÇÃO NUMA 

PERSPECTIVA LEGAL E GERENCIAL 

 

Os estudos sobre a carreira „docente‟ não refletem o uso de todos os critérios para a 

sua composição salarial, visto que, normalmente, sempre estão focados em algum  dos 

elementos que compõem a remuneração de forma mais específica. Isso dificulta, muitas 

vezes, o entendimento de alguns, no sentido de compreender que, além do Piso Salarial 

Profissional Nacional
24

, ou dos reajustes anuais de vencimento, os maiores índices de 

remuneração na carreira dizem respeito à aplicação estratégica ideológica de corrida do 

professor para obter sua promoção e progressão. Esse movimento se faz a partir de um 

reconhecimento de sua eficiência e eficácia individual, ou seja, os percentuais de níveis e 

classes, horizontal e vertical sustentados ideologicamente no modelo gerencial de 

desempenho e na teoria do capital humano
25

 pelos requisitos a qualificação. 

                                                           
24

 Com a Lei do Fundeb nº 11.494/07 (BRASIL, 2007), define-se a necessidade de criação de um Piso 

Salarial Profissional Nacional (PSPN) para os profissionais do magistério. Nessa lei, a questão da 

valorização docente continua central, passando a especificar as responsabilidades de estados e 

municípios com a política de valorização dos profissionais da educação (ARAÚJO, 2012, p. 16). 

Não obstante os conceitos de Piso e de Profissionais do Magistério estarem dispostos no artigo 2º da 

Lei nº 11.738/08 (BRASIL, 2008a), ressalta-se que o Piso possui abrangência nacional (seu objetivo é 

propiciar maior isonomia profissional no país) e sua incidência se dá sobre os profissionais habilitados 

em nível médio na modalidade Normal atuantes nas redes públicas  de educação básica . Esse artigo 2º 

fixa, também, o valor mensal inicial, e define a formação sobre a qual aplicar-se-á esse valor salarial 

nacional (ARAÚJO, 2012, p. 14). 
25

 A educação sob a ótica da Teoria do Capital Humano torna-se uma ferramenta para a adaptação e 

dominação, prega que o maior investimento na educação torna o indivíduo mais competente para 

concorrer no mercado de trabalho e que sua escolarização pode garantir uma posição melhor ou uma 

mobilidade social. Contudo, esta teoria deposita no indivíduo a responsabilidade por sua condição 

social. Esta teoria auxilia o capitalismo em seus anseios, formando a mão de obra útil e necessária com 

os valores e atitudes que fomentam e ajudam o capitalismo em sua perpetuação e que, no fundo, 

mantém, apenas, a estrutura existente. 
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Os estudos sobre remuneração do profissional do magistério, muitas vezes, não 

tratam das progressões dos rendimentos que incidem sobre a formação e o desempenho e, 

principalmente sobre a complexidade do trabalho „docente‟ na contradição de sua 

materialidade.  As lutas sindicais demonstram que, por várias vezes, as escalas salariais são 

estabelecidas no setor público estadual ou municipal considerando a restrição orçamentária 

imposta como critério dominante na definição dos níveis salariais, apresentando, na maioria 

das vezes, a impossibilidade de investimentos nas progressões e promoções na carreira já 

instituídas e são consensuais no campo legislativo desde a década de 1970. 

A promoção da carreira − objeto do estudo sobre o percentual remuneratório − 

constitui-se em um processo que gera muitas discussões. Destaca que a mudança de um 

trabalhador da educação no cargo de professor de uma classe para outra imediatamente 

superior, dar-se-á por avaliação de desempenho em face da sua qualificação profissional, 

revelando o modelo gerencial estabelecido no movimento ideológico neoliberal capitalista, 

que se traduz na realidade em promover uma falsa teoria do capital humano, em que a 

eficiência e eficácia individual favorecerão melhores salários, por conseguinte, uma melhor 

carreira, ou seja, uma carreira mais valorizada. 

Essa qualificação poderá ser concedida ao titular de cargo de professor que tenha 

cumprido o estágio probatório, instituído no campo legislativo de cada rede do país, na 

variação entre dois a três anos de serviço, dando início à efetividade da progressão ou 

promoção somados mais 2 anos de serviços. Dessa forma, constata-se a contradição posta na 

carreira pela leitura do campo legislativo, isto é, o profissional do magistério da educação 

básica, na maioria das redes, necessita possuir, em média, 5 anos de serviço para constituir o 

disposto pela valorização na carreira – progressão e promoção. 

A contradição reside dentro do próprio campo legislativo, texto dos Planos de Cargos 

no país respaldados pelos documentos nacionais e internacionais. Nota-se que a orientação 

para a implementação dos PCCR como elemento estruturante e estruturador da valorização, 

carrega uma vertente ideológica que falseia um processo de (des)valorização decorrente da 

luta individual baseada na teoria do capital humano.  

O mesmo campo legislativo sobre o PCCR, que garante a carreira e a implementação 

de estímulo ao trabalho público estatutário, termina restringindo o processo de valorização a 

uma carreira que inicia, apenas, depois de 5 anos de serviço. Todavia, imprime a prerrogativa 

de que todos os trabalhadores da educação no cargo de professor instituídos por concurso 

público de provas e títulos são profissionais da educação no magistério. Ao entender que as 

provas devem demarcar a competência profissional do saber e, por isto, ela existe no ato da 
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contratação do cargo, diferente de outras profissões bem como, considerando que as titulações 

requeridas expressam anos de experiência na área do magistério, permanece a indagação e ao 

mesmo tempo a afirmativa contra-hegemonica de que o contratado já se constitui, 

profissionalmente, com experiência na função do magistério.  

Este estudo defende, portanto, que a carreira pelas estratégias de promoção e 

progressão deve iniciar no ato de vigência do exercício do empossado, e seu reajuste 

remuneratório deve ser anual, visto que cada ano corresponde a um ano de carreira, 

contradizendo a prerrogativa imposta nos PCCR de estabelecer promoção a cada dois anos. 

Outra contradição presente no consenso hegemônico diz respeito às disparidades de 

implementação da promoção sobre as funções docentes no cargo de professor. O processo de 

valorização pelo sistema de promoção incluso nas prerrogativas dos PCCR em nível nacional 

estabelece funções – professor, diretor, coordenador, inspetor, cada um com sua nomenclatura 

em que as promoções significam evolução salarial na carreira em duas situações por mérito e 

gratificação, ou por percentual mínimo normalmente de 3% a 5% de acordo com o PCCR da 

rede de ensino do município de Natal/RN. O reajuste percentual poderá ser concedido a 

qualquer estatutário, porém de acordo com a função exercida. E ainda, esse profissional 

precisa estar enquadrado em alguns pré-requisitos (assiduidade, pontualidade, participação e 

qualificação), ou seja, não basta, apenas realizar o trabalho intelectual a cada ano, 

considerando que todos são profissionais do magistério com os mesmos direitos e deveres em 

uma instituição de ensino: promover a qualidade da aprendizagem do educando. Por que pré-

requisitos diferentes para o reajuste remuneratório das promoções? 

No campo legislativo em cada promoção o integrante do quadro do magistério 

poderá avançar apenas, em uma faixa (Classe ou Letra). Mas, na materialidade de algumas 

redes, como é o caso da rede de estado do Rio Grande do Norte, o integrante, mesmo estando 

próximo de 20 anos de carreira, prestes a concluí-la, ao solicitar sua progressão e promoção, 

retorna à primeira Letra. Ou melhor, não são contados seus anos de serviço, dentro do que 

declara o PCCR, fato esse que contradiz o ideário de consenso da valorização da carreira.  

Um outro aspecto contraditório é que, em todas as redes de ensino, existe um 

percentual do quantitativo dos profissionais os quais  poderão receber a promoção na carreira 

a cada ano, estabelecido em virtude das limitações do orçamento. Observe o caso paulista a 

seguir: 

 

Estamos fazendo uma valorização espetacular da carreira do magistério, mas as 

promoções são atreladas ao mérito e realizadas com senso de responsabilidade 
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orçamentária”, diz o secretário Paulo Renato. As verbas para a realização do programa 

decorrem, principalmente, da exigência da Constituição paulista da aplicação de 30% 

do orçamento em educação e da exigência de que 60% dos recursos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) sejam aplicados no 

magistério ativo dos estados e municípios. “Estamos colhendo os frutos das boas 

políticas iniciadas anos atrás. (REVISTA VEJA, 2013). 

 

O processo de implantação do sistema de promoção na carreira representa um ganho 

para a aposentadoria dos professores, considerando que constitui direito adquirido desse 

profissional como instrumento regulamentado, ao contrário de alguns estatutos do magistério 

instituídos durante a década de 1980 quando, apenas, acrescentavam ao vencimento diversas 

gratificações, que não seriam incorporadas à aposentadoria do servidor/profissional do 

magistério. Todavia, em termos de remuneração, os valores em reais, daquela época, não 

modificaram em proporção elevada o salário inicial e final do profissional na carreira. 

As formas como o conteúdo da promoção são tratadas, em cada rede no Brasil, 

constitui-se em um outro fator contraditório que expressa, consideravelmente, a estratégia 

política gerencial. Em todos os PCCR, a promoção é tratada ou via  mérito
26

 adquirido do 

individuo no cargo de professor, ou sob a estratégia de avaliação de desempenho (sob esta 

incide parte das reflexões da promoção desta tese - sistema de promoção da rede municipal 

em foco). Mas, de antemão, é preciso desvelar o caráter gerencial de onde parte o 

entendimento de uma estratégia de avaliação de desempenho. 

A análise sobre a avaliação de desempenho, incidindo sobre a promoção na carreira 

„docente‟,  demonstra que os efeitos causados pela avaliação, à medida que garantem no 

campo legalmente instituído, a valorização, as garantias e direitos  durante a carreira do 

profissional do magistério, não traz um processo de valorização  condigna, mas o efeito 

individual definido pela teoria do capital humano, uma vez que a remuneração dos 

professores é composta por mais insumos variáveis do que fixos; esses itens transitórios não 

garantem nenhuma melhoria salarial concreta aos trabalhadores no cargo de professor. O mais 

grave dessa situação, porém, é que, quando alguns desses insumos da remuneração são 

garantidos nos PCCR, de forma tal que poderiam acompanhar a carreira docente, ainda assim, 

é descumprida a sua aplicação no caso do município de Natal. É possível inferir, neste estudo, 

que os professores chegam a ter uma perda mínima de 25% sobre sua promoção quando 

terminam a carreira.  

                                                           
26

 Teses no Brasil sobre o processo de avaliação de desempenho por mérito – Avaliação e carreira no 

magistério – premiar o mérito de Sandra M. Zákia L. Souza; Programa de valorização pelo mérito 

implantado pela Secretaria do Estado e da Educação de São Paulo: opiniões de professores e 

coordenadores de Adriana Bauer, entre outros. 
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Ao estudar a questão da remuneração de professor, é comum se deparar com 

resultados um pouco diferentes entre si, conforme as fontes dos dados com que se trabalha e o 

que se agrega como remuneração (promoção e progressão, e outros). Porém, as constatações 

sobre as condições de remuneração dos trabalhadores em educação no cargo de professor nem 

sempre correspondem ao seu nível de formação, tampouco à jornada de trabalho, 

correspondente que têm as responsabilidades sociais que carregam a atuação no trabalho 

docente. 

 

2.5 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: ESTRATÉGIAS EM ESCOLAS OU NAS REDES 

DE ENSINO 

 

As estratégias de avaliação de desempenho do profissional do magistério da 

educação básica buscam oferecer um equilíbrio entre estrutura e flexibilidade. É prescritivo na 

medida em que definem propostas e expectativas comuns, orientando, assim, a prática de 

ensino como eficaz. Ao mesmo tempo, assenta-se na flexibilidade, induzindo a criatividade e 

a iniciativa por parte do trabalhador da educação no cargo de professor. O objetivo é apoiar o 

contínuo crescimento e o desenvolvimento de cada profissional pelo monitoramento e pela 

análise e aplicação de informações pertinentes, elaborados no âmbito de um sistema de 

retorno. 

Os principais objetivos das estratégias de avaliação de desempenho do profissional 

do magistério são: otimizar o aprendizado e o crescimento do aluno; melhorar a qualidade do 

ensino, assegurando a responsabilidade pelo desempenho em sala de aula e pela eficácia dos 

„professores‟; contribuir para o êxito da realização dos objetivos e metas definidas na visão, 

na missão e nos objetivos da escola/ fornecer base para a melhoria de ensino através da 

avaliação do desempenho produtivo e do crescimento profissional do „professor‟; 

implementar um sistema de avaliação de desempenho que promova a colaboração entre o 

„professor‟ e o avaliador e que leve ao autocrescimento, à eficácia do ensino e à melhoria do 

desempenho do trabalho de modo geral. 

As estratégias de avaliação de desempenho incluem os seguintes aspectos: enfocam a 

relação entre desempenho profissional e melhoria do desempenho acadêmico do aluno, 

fornece exemplos de indicadores de desempenho para cada um dos padrões de desempenho 

dos profissionais do magistério; buscam um sistema para documentar o desempenho do 

trabalhador em educação no cargo de professor com base em múltiplas fontes de informação; 

trata-se de um procedimento para conduzir revisões de desempenho que destaca a 
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responsabilidade, promove o aperfeiçoamento profissional e aumenta o envolvimento dos 

profissionais no processo de avaliação; um sistema de apoio para dar assistência, quando for 

necessário. 

As responsabilidades profissionais, claramente definidas, constituem a base para as 

estratégias de avaliação de desempenho do profissional do magistério. Os idealizadores 

acreditam que um sistema de avaliação justo e abrangente fornece detalhes e precisão 

suficientes para que os professores e avaliadores (ou seja, diretor, supervisor) compreendam, 

razoavelmente, as expectativas de sua função.  

O termo administrador ou gestor da escola é usado, muitas vezes, para diretor ou 

supervisor. Além disso, o administrador da escola pode designar um outro administrador para 

coletar informação sobre o desempenho de trabalho do funcionário. O administrador da escola 

continua a ser informado do processo de avaliação, sendo responsável pela avaliação final dos 

professores. 

As expectativas para o desempenho profissional são definidas mediante uma 

abordagem em dois níveis: padrões de desempenho e indicadores de desempenho. Os padrões 

de desempenho referem-se às principais funções executadas. Para todos os trabalhadores da 

educação no cargo de professor, há seis padrões de desempenho: a) planejamento 

educacional; a didática – „o professor‟, eficazmente, envolve os alunos na aprendizagem, 

utilizando uma variedade de estratégias para atender às necessidades individuais de 

aprendizagem; b) avaliação da aprendizagem – o „professor‟, sistematicamente, recolhe, 

analisa e utiliza as informações para medir o progresso do aluno, orientar o ensino e dar 

retorno em tempo hábil, acompanhando o desempenho e o rendimento; c) ambiente de 

aprendizagem – o „professor‟ utiliza recursos, rotinas e procedimentos para proporcionar um 

ambiente respeitoso, positivo, seguro, centrado no aluno e que leva à aprendizagem; d) 

profissionalismo – o „professor‟ mantém um compromisso com a ética profissional, o espírito 

internacional e com a missão da escola e assume a responsabilidade por seu crescimento 

profissional, que resulta na melhoria da aprendizagem dos alunos; e)  desenvolvimento do 

aluno – o trabalho do „professor‟ resulta no progresso satisfatório e mensurável do aluno.  

Com base nos padrões de desempenho, cada modelo de avaliação adota seus 

indicadores, por conseguinte, seus critérios definidos, muitas vezes, em (4) Níveis que 

determinam a pontuação de onde ele poderá ou não receber a progressão ou promoção na 

carreira para mudar de nível e obter acréscimo na remuneração. 

O administrador da escola tem a responsabilidade final de garantir que a estratégia de 

avaliação de desempenho do „professor‟ seja executada fiel e eficazmente na escola. No 
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entanto, para que um sistema de avaliação seja significativo, deve proporcionar aos seus 

usuários informação relevante e oportuna. Outros administradores, que não sejam o 

administrador da escola, tais como vice-diretores, inspetores, supervisores, podem ser 

designados pelo avaliador para supervisionar, monitorar e apoiar a coleta de informações de 

múltiplas fontes.  

Quando do início da implementação da estratégia de avaliação de políticas e 

programas públicos, ocorrida em nível internacional na década de 1990, a avaliação era vista 

quase exclusivamente como uma ferramenta de planejamento destinada aos formuladores de 

políticas e aos gerentes superiores. A demanda por avaliação justifica-se, nesse contexto, 

então pela expansão, sem precedentes do gasto público, notadamente do gasto com bens e 

serviços sociais. Acrescente-se, ainda por último, mas não menos importante, a expectativa de 

que a avaliação pudesse garantir a racionalidade dos processos decisórios, contribuindo para 

sua legitimação.  

No que diz respeito aos objetivos da avaliação da educação pública ofertada no 

Brasil, a „lealdade‟ e avaliação visavam, sempre, ao discurso oficial que justifica a 

implantação de sistemas de avaliação educacional, à ativação da „voz‟ aos serviços prestados.  

É preciso compreender o estudo sobre avaliação como um fenômeno multidimensional e 

complexo.  Torna-se necessário avaliar em sua dimensão política  

 

A crise fiscal foi o segundo fator a enfraquecer os alicerces do antigo modelo 

de Estado. Após ter carecido por décadas, a maioria dos governos não tinha 

mais como financiar seus déficits. E os problemas fiscais tendiam a se 

agravar na medida em que se iniciava, sobretudo nos Estados Unidos e na 

Grã-Bretanha, uma revolta dos taxpayers (contribuintes) contra a cobrança 

de mais tributos, principalmente porque não enxergavam uma relação direta 

entre o acréscimo de recursos governamentais e a melhoria dos serviços 

públicos. Estava em xeque o consenso social que sustentara o Welfare State 

(ABRUCIO, 1997, p.9). 

 

É nesse contexto que surge a tese da tendência à progressão pela avaliação de 

desempenho: os „professores‟ ressurgem nas reformas iniciadas nos anos 1990 como agentes 

centrais nos programas de mudança. Eles passam, agora, ao outro extremo: são considerados 

os principais responsáveis pelo desempenho dos alunos, da escola e do sistema, cabendo-lhes 

a responsabilidade pelo êxito ou fracasso dos programas. 

A concepção de avaliação, aqui estudada, parte do princípio de que − na política 

educacional brasileira instaurada no período em estudo − avaliar é um processo de julgamento 

e, como tal, supõe atribuição de valor. Implica a coleta e análise de informações que 
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subsidiam decisões e ações. Desempenho refere-se à atuação do „professor‟ no exercício 

profissional.  

Portanto, os fatores que interferem no processo de avaliação de desempenho diante 

da atuação „docente‟, visando subsidiar e contribuir para a progressão e a promoção incidindo 

sobre a remuneração, extrapolam a apreciação de seu desempenho na esfera da sala de aula. 

Em decorrência, são diversas as abordagens possíveis de ser adotadas ao se delinear a 

avaliação de desempenho dos „professores‟, as quais condicionam os propósitos, os 

procedimentos e o uso a ser feito dos resultados.  

Dentre as finalidades, serve para: aprimoramento do ensino o que reflete na 

aprendizagem dos alunos; a melhoria de propostas e práticas da escola; a responsabilização e 

oferta de incentivos; o acesso e/ou progressão na carreira através do processo formativo; e 

ainda, o comprometimento com as regulamentações do sistema no qual está inserido. 

O estudo desenvolvido por Torrecilla (2007), no documento da Unesco (1966)
27

, 

caracterizou a estrutura e o funcionamento de sistemas de carreira e avaliação de desempenho 

„docente‟ da educação básica pública em países da América e Europa; são elencados os 

seguintes modelos de avaliação de desempenho em uso nos países pesquisados, que cumprem 

diferentes propósitos: 1) avaliação de desempenho integrada à avaliação da escola, com 

ênfase na autoavaliação do „professor‟, em que não há sistema externo de avaliação; 2) 

avaliação de desempenho para casos especiais, em que o processo não é sistemático, previsto, 

apenas, em determinadas situações como para seleção de „professores‟ candidatos à licença 

para qualificação profissional; 3) avaliação de desempenho como insumo para o 

desenvolvimento profissional, visando informar ao „docente‟ sobre seu desempenho para que 

busque melhorar sua prática pedagógica, com base nas sugestões e observações a respeito de 

seu desempenho; 4) avaliação como base para incremento salarial, que compreendem 

avaliações periódicas de desempenho „docente‟, visando à concessão de estímulos externos 

para promoção da melhoria profissional; 5) avaliação para promoção na escala de progressão 

„docente‟. Da pluralidade e diversidade de propósitos da avaliação, decorrem diferentes 

delineamentos que podem ser adotados para sua condução e diversas possibilidades de uso de 

seus resultados.  

Em um continuum de concepções, os delineamentos podem pautar-se desde uma 

visão de desempenho ideal do „professor‟, que é tomado como referência para julgamento de 

cada profissional, tendo-se como expectativa a conformidade aos padrões definidos, até uma 

                                                           
27

 F. Javier Murillo Torrecilla tem uma pesquisa intitulada „O desafio da profissionalização docente no 

Brasil e na América Latina‟. Um Documento da UNESCO/CONSED de março de 2007. 
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perspectiva que assuma como princípio que os integrantes da ação educativa são capazes de 

assumir o processo de transformação da educação escolar, tendo como referência um projeto 

educacional, do qual emanam os critérios de avaliação de desempenho do „professor‟. 

É consenso, nas redes, a adoção de que um modelo ideal de bom „professor‟ implica 

a descrição dos desempenhos esperados, os quais se constituem em referência para 

julgamento, tendo-se como expectativa a conformidade aos padrões definidos. A qualidade e 

produtividade do trabalho „docente‟ tendem a ser entendidas como decorrentes 

exclusivamente de habilidades ou competências individuais, estando ausente uma análise que 

articule o desempenho do „professor‟ às condições e relações de trabalho em que este é 

produzido.  

Usualmente, o procedimento adotado elege como avaliador o superior imediato, 

colocando-se uma via de mão única. Além de apoiar possíveis práticas autoritárias, não raras 

vezes identificadas nas relações chefe-subordinado, desconsidera a apreciação que o 

„professor‟ tenha de seu próprio desempenho e de seus superiores hierárquicos. Uma relação 

de diálogo, abertura e confiança entre os que integram a organização escolar não é estimulada 

com uma avaliação pautada por tal procedimento.  

 

Mas, há ainda uma última observação que reforça a importância de se 

estudar as mudanças recentes na Administração Pública. Ao invés de se 

constituir uma doutrina rígida e fechada, o managerialism tem apresentado 

um grande poder de transformação, incorporando as críticas a sua prática, e 

assim modificando algumas peças de seu arcabouço. Mais do que isto: as 

atuais transformações apontam para uma pluralidade de concepções 

organizacionais que ultrapassam o mero gerencialismo, de modo que não 

existe um paradigma global capaz de responder, tal qual uma “receita de 

bolo” a todos os problemas enfrentados pela crise do modelo burocrático 

weberiano (HOOD, 1996 apud ABRUCIO, 1997, p. 8) 

 

Em uma concepção em que a qualidade do desempenho individual é apreciada de 

modo articulado ao projeto e contexto do trabalho escolar, as expectativas de desempenho têm 

como referência, o projeto educacional definido coletivamente. Supõe a participação de 

„professores‟ desde a produção e crítica de informações acerca do contexto em análise até a 

construção coletiva de propostas para seu aprimoramento.  

A avaliação é assumida como prática dinâmica de investigação, que integra o 

planejamento escolar em uma dimensão educativa. A avaliação do „professor‟ e de sua 

atuação profissional é um dos indicadores de análise da qualidade do trabalho escolar, que 

deve ser apreciado de modo abrangente, significando que todos os integrantes e os diversos 

componentes da organização escolar sejam avaliados. A compreensão é a de que a produção 
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da qualidade do trabalho extrapole a somatória de competências individuais, mas resulta de 

interações e confrontos entre as diversas concepções e práticas que convivem na escola.  

Assim,busca-se criar uma imagem construtiva da avaliação de desempenho „docente‟ 

que se coloca a serviço de seu desenvolvimento profissional. Dos propósitos que norteiam a 

avaliação de desempenho, de natureza formativa (integrada a um programa de contínuo 

aperfeiçoamento) ou somativa (apoiando classificação e seleção), decorrem diferentes 

possibilidades de uso de seus resultados, que tanto podem servir para que „professores‟ se 

sintam mais reconhecidos e valorizados em seu exercício profissional como para fins 

classificatórios e de seleção.  

Os resultados da avaliação condicionam as relações que os „professores‟ estabelecem 

com o processo avaliativo e, em decorrência, o clima preponderante em que este se 

desenvolve: de confiança e cooperação ou, em oposição, de suspeita e competição.  

Os documentos legais nacionais trazem, como prerrogativa, que a avaliação 

„docente‟ deve estar pautada no âmbito de um projeto maior para a educação pública – de 

resgate da qualidade do ensino – e que envolva, indissociavelmente, políticas para gestão 

democrática, formação inicial e continuada e valorização profissional (com carreira, jornada e 

piso salarial). 

Para o pesquisador espanhol Torrecilla (2007), a formação de „professores‟, a 

valorização da carreira e a criação de mecanismos de avaliação de desempenho são temas em 

evidência na agenda educacional da maioria dos países. Segundo ele, isso revela o amplo 

consenso quanto à importância crucial da qualidade docente para que seja alcançada uma 

qualidade da educação. 

O mesmo autor comparou a carreira docente em relação aos seguintes aspectos na 

América Latina: mecanismos de acesso à profissão, sistemas de promoção, critérios de 

afastamento e aposentadoria e modelos de avaliação de desempenho. 

Ao apresentar as principais conclusões desse estudo, o documento revela que a 

experiência internacional mostra que, para ter êxito, „um sistema de avaliação de desempenho 

deve ser construído com a participação dos professores, sindicatos e comunidade 

educacional‟. Os dados trabalhados na pesquisa são oficiais e se referem aos anos de 2003 e 

2004. Os países, em seu conjunto, oferecem uma ideia da diversidade mundial em relação à 

carreira e à avaliação de desempenho „docente‟. Tal estudo abrange quatro aspectos: acesso à 

profissão; promoção horizontal; promoção vertical; aposentadoria e afastamento. Torrecilla 

(2007) em sua análise, constatou que a totalidade dos países estudados realiza um processo de 

seleção para o acesso à carreira do magistério, com exceção de Cuba, onde todos os egressos 
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de cursos de formação docente são admitidos pelo Estado. Entre os métodos de seleção foram 

observados: provas, concurso de méritos e livre seleção. Em geral, a seleção por provas visa 

avaliar os conhecimentos e atitudes do candidato em relação à profissão e à matéria ou área 

para a qual estão habilitados e se propõem a atuar. Essa modalidade, em todos os países 

estudados, é associada a um concurso de méritos, que corresponde à apresentação, pelo 

candidato, de comprovantes de habilitação, qualificação e experiência „docente‟ prévia. As 

observações indicam dois tipos de sistemas de promoção: a horizontal, em que o „professor‟, 

reconhecido pelo trabalho „docente‟, segundo determinados critérios, faz jus a um incremento 

salarial, acessando ou não um novo patamar, sem nenhuma alteração de função; a vertical, por 

sua vez, se caracteriza como uma escala hierarquizada de funções de magistério, as quais o 

„docente‟ pode acessar, assumindo funções de coordenação, supervisão ou direção, associadas 

a um determinado incremento salarial. 

Todos os países apresentam algum sistema de promoção horizontal com base em 

determinados critérios que correspondem, de modo geral, a cinco categorias: antiguidade; 

formação adicional; avaliação de desempenho (principalmente na América Latina), condições 

especiais (zona geográfica, docência a alunos especiais e horas extras); e responsabilidades 

especiais. Em relação à promoção vertical, existe certo consenso entre os países de que faz 

parte da carreira do magistério a progressão dos „docentes‟ a funções consideradas de maior 

responsabilidade, como reconhecimento ao seu bom desempenho em sala de aula. Isso 

implica selecionar os melhores docentes para funções de gestão educacional (direção, 

supervisão etc.). 

Na prática, na totalidade dos países, ser docente é um requisito legal ou de direito 

para ser diretor ou supervisor. Há diferentes formas de seleção dos „docentes‟ para a 

promoção vertical: por meio de provas, concurso de méritos, seleção democrática e por 

sistema livre. Os critérios ou requisitos para promoção mais frequentes são: experiência 

profissional (exigência de tempo mínimo), títulos ou formação específica, resultados da 

avaliação de desempenho, posição na escala horizontal, entre outros.Este é um tema polêmico 

em que muitos interesses estão em jogo e envolve vários segmentos relacionados com a 

educação, tais como, políticos, gestores, „professores‟ e seus sindicatos e estudiosos da 

matéria.  

A maioria dos países da América desenvolve um sistema de avaliação docente, que é 

menos frequente nos países europeus. Na maioria dos países que adota um sistema de 

avaliação externa de desempenho „docente‟, dois são os propósitos da avaliação: (i) melhorar 

e assegurar qualidade de ensino (função formativa); e (ii) utilizar as informações colhidas para 
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classificar ou selecionar „docentes‟ e decidir sobre sua vida profissional, com repercussão em 

seu salário, promoção, ou até definição de seu futuro como „docente‟ (função somativa). 

O documento revela que todos os países que desenvolvem um sistema de avaliação 

utilizam um conjunto de instrumentos para obter informações sobre o desempenho „docente‟. 

Em alguns casos, os instrumentos são estabelecidos em regulamento de caráter geral; em 

outros, cada escola ou autoridade local é quem decide sobre os instrumentos de avaliação. São 

oito os procedimentos mais frequentes, utilizados para avaliação do desempenho „docente‟: 

observação em aula; entrevistas ou questionários ao „docente‟; informações da direção e 

supervisão da escola; questionários dirigidos aos alunos e/ou pais; testes e provas 

padronizadas; portfólio do „professor‟; aplicação de provas de rendimento aos alunos; 

instrumentos de autoavaliação. 

 

2.6 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA  

 

No Brasil, a preocupação com a avaliação de desempenho é ainda precária. Por isso, 

a percepção de desempenho via processos de autoavaliação ou avaliação feita pelos chefes 

dos setores é facilmente confundida com o desempenho efetivo. O estudo realizado por 

Torrecilla (2007) aponta a necessidade de se investir em duas direções: (1) na avaliação de 

desempenho numa perspectiva holística, com ênfase nos alunos avaliando os „professores‟; e 

(2) na integração da avaliação de desempenho „docente‟ com a avaliação da escola e do aluno.  

Esse entendimento de avaliação de desempenho  provem da política econômica 

gerencial que vem sendo implantado desde os anos de 1980, no qual prega a intervenção 

mínima do Estado na economia, e ganhou impulso nos governos Fernando Collor de Melo e 

Fernando Henrique Cardoso. 

Se no Brasil o neoliberalismo vinha aos poucos ganhamdo espáço como 

alternativa política à crise no governo Collor que efetivamente ele torna a 

ideologia dominante entre os setores do capital, dos partidos políticos 

conservadores e do centro do espectro político, da grande imprensa brasileria e 

mesmo dos setores significativos do pequeno e médio empresariado e, 

especialmente, daquela parcela do movimento organizado dos trabalhadores 

identificada como Força Sindical. Teve início o processo das privatizações 

estatais. O Brasil abriu sua economia para o capital estrangeiro e o mercado 

passou a ser o grande agente organizador da nação, enquanto os trabalhadores, 

como classe, começaram a sofrer um bombardeio incessante em seus direitos 

(NEGRÃO, 1999, p.7). 

 

 Diante de uma crise passa a ser necessário redefinir a relação entre o Estado e 

sociedade para predominar o consenso que seja capaz de garantir a legitimidade do Estado. 
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Este, por sua vez, é uma relação social, ou seja, é um relacionamento entre classes e as frações 

de classes. Diante da situação de crise, criar base para fortalecer a sua legitimidade passa a ser 

ponto fundamental à um novo Estado gerencial que precisa redefinir as suas funções, ou seja, 

precisa redefinir o seu papel de Estado. 

 Assim, ao longo dos útimos anos, a administração dos serviços públicos, caracterizada 

como rígida, normativa e excessivamente burocrática, tem sido alvo de críticas por aqueles 

que preconizam a ineficiência e ineficácia do Estado, no tocante à prestação de serviços, e 

defendem uma reforma no modelo de administração burocrática em prol da perspectiva 

gerencial e dos ideais do mercado. Surge, então a reforma gerencial da administração pública. 

 A reforma teve inicio no meado dos anos 1990, sob a direção do Ministério da 

Administração e Reforma do Estado, vinculado ao governo central. Seus efeitos foram 

extensivos a todo o país e se inseriram na tentativa de superar a crise então vivida, na qual os 

reformadores viam grande responsabilidade do Estado e da relação desse Estado com a 

sociedade. Foram, portanto, profundas mudanças ocorridas na administração pública que a 

reforma trouxe para os brasileiros. Essas transformações se efetivaram tendo como referência 

o New Public Management. 

 Partindo de uma perspectiva histórica, a administração pública, no qual seus princípios 

e características não devem ser confundidos com os das empresas privadas, evoluiu através de 

3 modelos básicos: patrimonialista, burocrática e gerencial. Neste último caso, a 

administração gerencial, surge na segunda metade do século XX, como resposta à expansão 

das funções econômicas e sociais do Estado (Lustosa, 2009). 

 

A administração pública gerencial constitui um avanço e até um certo ponto 

um rompimento com a administração pública burocrática. Isto não significa, 

entretanto, que negue todos os seus princípios. [...] A diferença fundamental 

está na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para 

concentra-se nos resultados. [...]. (BRASIL, 1995, p.16) 

 

 

 No ano de 1995 foi encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto de Ementa 

Constitucional referente à reforma do Estado. Como argumenta Silva (2001), o governo 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) tinha como objetivo a reforma nas políticas e nos 

aparelhos do Estado, solucionar a crise econômica e garantir a inserção do país no mercado 

globalizado. Sendo assim, enquanto empreende uma luta ideológica de Estado mínimo e de 

disponibilizar os direitos sociais como privilégio, promove a flexibilização da economia e da 

legislação do trabalho. A reforma do Estado, cargo ocupado pelo professor Bresser Pereira, e 

a elaboraçãomdo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Pdrae). O discurso do 
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governo defende que devido a sua forte intervenção na economia e de grandes gastos sociais, 

é o responsável pela crise econômica. Necessitando de uma reforma. 

 Bresser-Pereira (1995) vê a necessidade do Plano Diretor para dar resposta à “crise 

generalizada do Estado”. Sendo assim, torna-se necessário defender o Estado das práticas 

patrimonialistas e fortalecer a sua governabilidade. Tanto Bresser-pereira (1995) quanto 

Lustosa da Costa (2010) apontam que o Estado de Bem Estar Social, no qual apresentava 

crescentes demandas por parte da sociedade e crescimento desordenado do aparelho de 

Estado. Necessitando aumentar a eficiência estatal. Ambos os autores consideram que ocorreu 

uma crise fiscal do Estado, esgotamento da sua intervenção e ineficácia da administração 

burocrática. Sendo assim, surgia um “novo paradigma em administração pública” e suas 

tendências seriam: descentralização, autonomia do mercado, flexibilização da gestão, ênfase 

nos resultados e aumento do controle social. 

 Na reforma gerencial, as atividades consideradas como não exclusivas ou competitivas 

do Estado tendem a “publicização”, ou seja, destinar essas atividades, como, por exemplo, a 

educação e a saúde, às organizações sem fins lucrativos, públicas não estatais e para o terceiro 

setor, com o intuito de elevar o desempenho das organizações públicas. Já as atividades 

consideradas excluivas são aquelas que o poder de legislar e tributar são intrínsecos ao poder 

do Estado, como por exemplo, a polícia e as forças armadas e os órgãos responsáveis pelas 

transparências e recursos, continuando, assim, sobre a propriedade estatal (Bresser e Pacheco, 

2005). 

 Ou seja, as reformas priorizadas pelo Estado gerencial, a partir da década de 1990, 

vêm sendo realizadas com o intuito para reduzir gastos públicos. Esse objetivo é construído 

pelo processo de privatização e terceirização, para aumentar a receita, para aumentar a 

eficiência nos serviços públicos. Contudo, esse plano de reformas deixa de lado uma série de 

questões importantes com relação à intervenção legitima do Estado, aos direitos e deveres  e 

às formas de participação. 

 Ao redefinir o papel do Estado, ocorre, consequentemente, a redefinição da relação 

entre Estado e sociedade. Essa relação passa por transformações profundas e na reafirmação 

de direitos civis, políticos e sociais, na sociedade competitiva e de representação política. 

 A consolidação do Estado gerencial torna-se uma tentativa de superar a crise que vem 

enfraquecendo o Estado através de recursos econômicos, políticos e ideológicos. Comosendo 

um campo de legitimação, o Estado passa a ter o poder de minimizar os reflexos da questão 

social e de flexibilizar as relações de trabalho. Como bem analisa Iamamoto (2001), é 

importante considerar que, diante da relação entre capital e trabalho, não há uma nova questão 
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social na sociedade pó-industrial. Na verdade, é a mesma questão social de antes com nova 

roupagem. 

 A nova perspectiva que vem sendo construída para o trabalhador com relação a 

eficiência, eficácia e desempenho, desnaturaliza a essência do político, na medida em que 

reduz a atuação dos atores de forma coletiva e intensifica a ação competitiva. Estão presentes 

os pressupostos do individualismo e a racionalidade econômica, fazendo com que “as 

organizações públicas funcionem como firmas onde seus funcionários estatutários competem 

por melhores salários. No caso do servidor público do magistério o intuito é tratar sua carreira 

correlacionada a idéia de eficiência e eficácia traduzida em desempenho, a partir de uma 

avaliação de desempenho para a qual a promoção desse profissional fica condicionada. O 

perigo desta relação consiste em maximizar o aumento salarial a condição da eficiência 

individual, perdendo o sentido de equidade e de direito. 

 Como bem observa Silva (2001), há grande distinção entre ter a capacidade de escolha 

e, efetivamente, escolher. As medidas de quase-mercado adotadas pela reforma gerencialista 

colocam em questão os elementos de caráter universalista e de solidariedade e, paralelamente, 

provocam mudanças nos valores sociais. Ocorre a redefinição na relação com a sociedade e 

novos critérios de avaliação baseados na eficiência, priorizando a satisfação do consumo 

individual. Com relação a esta qualidade, os parâmetros de avaliação e estratégias são 

moldados para o desempenho na carreira. 

Por ora, e ainda que, de maneira difusa, existem leis que impõem a avaliação de 

desempenho sem uma base teórica que lhe assegure coerência e sem disposições técnicas que 

permitam que os resultados cheguem até os „professores‟, contribuindo para a melhoria da 

qualidade da educação. De um lado, a possível promoção se descola da produtividade 

assumindo uma perspectiva quase punitiva; de outro, os vários instrumentos de avaliação da 

educação são refratários e não dialogam entre si, impedindo uma sinergia que vise à melhoria 

do processo educacional como um todo.  

Quando se pensa sobre o uso da avaliação, tem-se em mente primeiro o seu uso no 

processo decisório. Espera-se que a avaliação produza descobertas que possam influenciar o 

que o pessoal encarregado de um programa e da política faria a seguir para melhoria do 

processo educacional, no caso a valorização do profissional do magistério em termos de 

remuneração, formação e condições de trabalho. Elas têm o caráter de extinguir uma política 

de valorização, expandi-la, modificar as suas atividades ou alterar a sua forma. Espera-se de 

sua aplicabilidade que se utilize o que será descoberto pelos avaliadores na produção de 

decisões mais sábias. 
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Em um segundo tipo de utilização, associa-se aos gestores locais, que façam uso 

instrumental do relatório de avaliação para melhoria da rede e das políticas a ela destinadas, 

não responsabilizando um único indivíduo pelo progresso dos educandos. Uma terceira forma 

de pensar os resultados da avaliação é garantir a identidade dos profissionais da educação com 

vistas às políticas de formação, concurso público em um sistema federativo de coordenação. 

Note-se que essas três tarefas não encontram forma e avanço significativo já que 

estão relegadas, a um modelo gerencialista de implantação da avaliação, no qual destacam-se 

debilidades: (a) no sentido do principio da responsabilização individual do trabalhador da 

educação pela sua formação, (b) como mecanismo para a implantação de uma carreira  com 

identidade profissional no seio de uma sociedade capitalista baseada no ajuste fiscal para a 

agenda social (c) o trato dado ao sistema educacional como movimento empresarial  tendo por 

parâmetro a racionalidade. 

Instaurou-se, a partir da década de 1990, um consenso ideológico acerca da 

valorização, regulamentado pela estratégia política de implantação de Fundos contábeis no 

financiamento da educação, bem como pela determinação de elaboração de Planos de Cargos, 

Carreira e Remuneração  (PCCR); e a implementação do Piso Salarial Profissional Nacional-

(PSPN). Pelo consenso, no campo legislativo, ocorreu a valorização. 

A Conferência de Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, 

convocada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura(UNESCO); Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial, trouxe para os países da 

América do Sul, dentre eles, o Brasil, o compromisso de elaborar um Plano para concretizar 

suas metas, a fim de garantir a satisfação das necessidades básicas da educação 

brasileira,expresso no Plano Decenal de Educação Para Todos (1993-2003), elaborado no 

governo de Itamar Franco (1992-1994). O objetivo desse Plano seria assegurar, até o ano 

2003, às crianças, jovens e adultos, conteúdos mínimos de aprendizagem que atendessem às 

necessidades elementares da vida contemporânea. O Plano Decenal, entre outros aspectos, 

vem tratar da formação e remuneração do magistério apontando: 

 

Embora venha crescendo o número de professores habilitados para o ensino,verifica-

se ainda um comprometimento da qualidade de seu desempenho em decorrência 

tanto do esgotamento dos sistemas de formação inicial e da escassez de formação 

continuada dos educadores, quanto da precariedade das práticas de seleção, de 

admissão e de lotação e, fundamentalmente, da política salarial e de carreira. O 

salário médio dos professores de primeiro grau não atinge US$ 200 mensais. 

Apresenta, no entanto, grandes variações entre regiões e sistemas de ensino. Esses 

padrões de remuneração tornam pouco atraente a carreira, pois são, em geral, 
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inferiores aos de outros segmentos profissionais que apresentam média de 

escolaridade inferior à dos professores. (BRASIL, 1993, p.18). 

 

Um dos obstáculos a enfrentar para a melhoria da valorização docente define como 

estratégia a elaboração de Planos de Carreira capazes de promover a efetiva 

profissionalização do magistério, com base em referencial comum de padrões de remuneração 

e qualificação. 

A implementação de Planos de Cargos, Carreira Remuneração, em nível de estados e 

municípios do Brasil, carece de avanços visando sanar alguns pontos de estrangulamento que 

ocasionam dificuldades na implantação de uma política efetiva de valorização do magistério 

referente a: a) prazos na evolução da carreira; b)  inclusão de todos os profissionais do 

magistério; c)  formação de Comissão de Avaliação; d) à extinção de contratos temporários; 

e) remuneração condigna do profissional da educação. 

 

2.6.1 O campo legal (PCCR) e as contradições de valorização: avaliação de desempenho 

no PCCR da rede municipal de ensino de Natal/RN 

 

O Plano de Carreira, Remuneração e Estatuto do Magistério (PCCR) dos professores 

do ensino fundamental do município de Natal/RN, aprovado pela Lei n.º 058/2004, ganhou 

destaque nacional por ser um dos primeiros municípios a realizar sua implantação e execução 

antes mesmo do PCCR da rede estadual do RN, porém quase no período final de vigência do 

Fundef. Estava distante da recomendação de 1997 em que a legislação nacional disseminava 

como prerrogativa a instituição dos PCCR no país. Foi elaborado, em 2004, e implementada a 

partir de 2006, em substituição ao Estatuto do Magistério, Lei nº 16/1998. 

À frente da Secretaria Municipal de Educação (SME), a então, secretária professora 

Justina Iva de Araújo Silva, foi defensora junto ao sindicato, no governo da  então, prefeita 

Wilma de Faria. Durante oito anos, teve atuação em várias frentes, com adoção de políticas 

públicas direcionadas aos estudantes, aos professores, aos gestores e à melhoria da 

infraestrutura. Não é à toa que a educação do município de Natal conseguiu avançar e deixar 

plantadas sementes para serem colhidas nos anos sequentes:Segue, abaixo, entrevista 

concedida por Justina Iva (NATAL, 2008c , p.4-5):  

 
A senhora entende que o Plano de Carreira, remuneração e Estatuto do 

Magistério foi o principal avanço no que diz respeito aos professores? JI – 

Com certeza. Até porque esse plano hoje é referência nacional. Resposta: 

Esse plano reduziu a jornada de trabalho semanal de 30 para 20 horas, sem 
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redução dos salários. Isso permitiu que se instalasse, pela primeira vez na 

história da educação municipal, o planejamento coletivo nas escolas. Os 

professores da mesma turma se reúnem para planejar, para entender o 

processo de ensino-aprendizagem, as dificuldades, os caminhos para 

melhorar a aprendizagem dos alunos porque esse é nosso foco, a garantia do 

direito de aprender como razão de ser de qualquer estrutura pública na área 

da educação. Em função disso, tivemos que contratar de imediato mais de 

200 professores temporáreos. Fizemos quatro concursos públicos nesses oito 

anos. Criamos a possibilidade da jornada integral e da dedicação exclusiva. 

Revista Educação da SME. 

 

Neste capítulo, procede-se a uma análise do PCCR - Lei nº. 058/2004, procurando 

demonstrar que, na sua estrutura, ele abarca os determinantes do campo legislativo 

hegemônico nacional onde estão presentes contradições sobre o processo de valorização dos 

profissionais do magistério. As inovações, inseridas no texto legal, não garantem, pois, sua 

eficácia na qualidade da educação desse município.  

O entendimento desta tese, não obstante a especificidade de uma instância local em 

meio à política educacional nacional, se constitui na compreensão ideológica de que o 

capitalismo recorre à ação sistemática do Estado, no caso o governo local, exigindo um novo 

reordenamento das relações capaz de reproduzir e ampliar seu modelo gerencial de redução 

do gasto público socialmente. Para tanto, as operações jurídico-políticas respondem, 

essencialmente, por essa estratégia em âmbito nacional e local, ou seja, sistematiza, organiza 

aquilo que a coerção direta e a violência aberta não são capazes de garantir duradouramente 

como se verifica no sistema de promoção horizontal, implantado no município de Natal/RN 

durante (2004-2010). 

O foco de análise do PCCR reside no trata do objeto de estudo desta tese, ou seja, a 

promoção na carreira pelo reajuste de 5% no vencimento com base no desempenho; nesse 

sentido, tenta desvelar o modelo gerencial instituído no aparato ideológico capitalista para a 

política de financiamento e valorização do magistério no Brasil e de modo particular, em 

Natal/RN. 
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3 O PCCR DA REDE DE ENSINO DE NATAL/RN: A PROMOÇÃO DOS 

PROFESSORES: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CONDIÇÕES SALARIAIS  

 

O interesse particular em estudar a agenda do campo  político educacional para o 

financiamento da educação e valorização dos professores do ensino fundamental em âmbito 

local - município de Natal no estado do Rio Grande do Norte no período de (2004-2010) − 

advém das inquietações sobre a remuneração do professor considerando que os resultados da 

pesquisa sobre a média salarial desses profissionais das redes municipais no Brasil realizada 

pelo Instituto de Metas – Avaliação e Proposição de Políticas Sociais (BRASIL, 2013) , 

retratam que, no ranking de salário, o salário médio, em R$ (reais) nas redes municipais por 

estado da federação, São Paulo é o primeiro com R$ 3.078,00, o estado da Paraíba é o 10º 

com o valor R$ 1.886,00, Ceará e Rio Grande do Norte estão na penúltima casa, 

respectivamente com os valores de R$ 1.400,00 e 1.353,00, ganhando, apenas, para Brasília 

que é  R$ 1.347,00. 

Estudos efetivados por Castro (2001), Davies (2004), Pinto (2009) e França et al. 

(2012), França e Barbosa (2012), sobre o Fundef , Fundeb e o Piso Salarial Profissional 

Nacional (PSPN), respectivamente, nas gestões dos governos federais Fernando Henrique 

Cardoso (1995-1998) e Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010) objetivam potencializar a 

articulação de vários elementos da política de valorização do professor do magistério da 

educação básica nos municípios brasileiros. Tem, como eixo norteador, a vertente da 

descentralização das esferas estatais, pela via da nuclearização, bem como os mecanismos 

utilizados na mobilização da sociedade civil, visando à garantia de condições favoráveis ao 

desenvolvimento de uma política pública estatal em defesa das melhorias de condições de 

remuneração desse profissional. 

A remuneração dos professores das redes municipais do ensino fundamental, 

articulada à política de valorização do magistério, constitui um campo empírico privilegiado 

para a realização de pesquisas que possam contribuir para uma ação efetiva na política de 

financiamento da educação, principalmente, quando se considera a redução do papel do 

Estado na gestão dos serviços públicos, no intuito de desvelar, para a sociedade civil, 

elementos, implícitos no processo de valorização salarial. 

Muito se discutiu  acerca do aumento da matrícula, o custo-aluno qualidade e a 

formação de professores, porém, o debate sobre a valorização do profissional do magistério 

ainda é escasso. É importante observar, ainda, a necessidade de pesquisas sobre a política de 

financiamento da educação que contemplem os resultados quantitativos e qualitativos 
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relativos à aplicação das receitas municipais e estaduais. Os trabalhos de França et al. (2012), 

França e Barbosa (2012), Ferreira (2012) e Barbosa (2014) são importantes para 

esclarecimentos dessa natureza. À medida que abordam o impacto do orçamento na 

remuneração docente, principalmente no que se refere à gestão e implementação da política 

de valorização do magistério, retratam dados, estatísticas e avaliações acerca das políticas 

e/ou programas implementados ao longo do contexto histórico de implantação dos Fundos 

contábeis (Fundef e Fundeb), a partir da década de 1990. 

O processo de investigação referente ao campo educacional das políticas de 

financiamento da rede municipal de ensino na cidade do Natal, estado do Rio Grande do 

Norte, também é escasso, o que impulsiona a busca de informações para ampliar tais 

conhecimentos, a fim de que sejam analisados e disponibilizados por intermédio de materiais 

escritos que possam subsidiar pesquisas, planejamentos e a formulação de políticas públicas 

para a valorização do professor do magistério da educação básica. Nesse caso, especifico, 

alguns autores são referências, a saber: Barbosa (2014), França e Araújo (2012), dentre 

outros. Esses autores, a partir de 2009, iniciaram estudos específicos sobre a política de 

valorização do magistério do município de Natal/RN. 

Este capítulo, além de apresentar o contexto político do PCCR, busca averiguar, com 

base na implantação do Fundef, Fundeb e o Piso Salarial Profissional Nacional no contexto da 

rede municipal de Natal/RN, o salário dos profissionais do magistério do ensino fundamental 

no período (2004-2010). Para isso, foi utilizado o banco de dados realizado pelo Projeto 

„Remuneração salarial dos docentes‟, desenvolvido por instituições de educação superior 

públicas, organizadas em um sistema de rede, coordenado pela Universidade de São Paulo 

(USP) e vinculado ao Observatório da Educação da Capes/MEC.  

 

3.1 O CAMPO LOCAL E DIRETRIZES POLÍTICAS PARA A VALORIZAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO 

 

O município de Natal/RN
28

, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), 

não difere do movimento nacional institucionalizando as estratégias de valorização do 

                                                           
28

 O município de Natal/RN vivencia mudanças estruturais em função da dinâmica empreendida pelos 

agentes da sociedade na redefinição dos rumos da gestão pública no âmbito social, econômico e 

político. Neste sentido, a sistematização dos dados básicos do município de Natal/RN, no período 

2000-2006, revelam a dinâmica em que o município vem se desenvolvendo nas áreas da infraestrutura 

urbana, nos aspectos socioeconômicos e na estrutura político-administrativa, visando melhorar a 

qualidade na prestação dos serviços públicos, aproximando os cidadãos das decisões e ações da 
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magistério definidas no campo da agenda política nacional de educação. Ou seja,  ao longo do 

período estudado, tem elaborado vários Planos Municipais de Educação recomendados pela 

agenda educacional, seguindo o consenso das prerrogativas legais internacionais e nacionais 

discorridas no capítulo 1 deste trabalho. 

O campo legislativo da política de valorização do magistério na rede municipal de 

ensino do município de Natal, no estado do Rio Grande do Norte no período (2000-2010), 

tem como referência, em um primeiro momento, em decorrência do campo legal nacional a 

implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef), acarretando transformações nesse sistema (verificadas 

nas tabelas de matrícula no terceiro capítulo). É válido ressaltar que o impacto dessa política 

na valorização do magistério teve mais visibilidade, somente, sete anos após a implantação do 

Fundef e Fundeb, em termos de resultados educacionais, com a implantação do Plano de 

Carreira, Remuneração e Estatuto do Magistério (PCCR), Lei Complementar nº 058, de 13 de 

setembro de 2004, oriundo do processo de consenso e conflito através das lutas sindicais 

coordenadas pelo SINTE/RN nesse período e das discussões do Plano Municipal de Educação 

para o quadriênio (2002-2005). 

A expectativa traduzida no campo legal dos Planos Municipais de Educação da 

Secretaria Municipal de Natal/RN (SME) − é que a política prevista de valorização do 

                                                                                                                                                                                     
governança pública municipal. O crescimento populacional da cidade tem sido contínuo, 

principalmente após a década de 80, marco do processo de urbanização no Brasil, tendo sua dinâmica 

definida pela crescente oferta de bens, serviços e emprego, contabilizando 712.317 (setecentos e doze 

mil, trezentos e dezessete) habitantes em 2000 e 774.230 (setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e 

trinta) habitantes em 2007, um crescimento de 8%, de acordo com os dados do IBGE. Esta população 

encontra-se distribuídas nas quatro Regiões Administrativas da cidade (Norte, Sul, Leste e Oeste), 

subdivididas em 36 bairros. Quanto à infraestrutura urbana, verifica-se o incremento na oferta de 

equipamentos e serviços essenciais à melhoria da qualidade de vida da população, uma dinâmica 

positiva diante das limitações financeiras e orçamentárias e das reais necessidades da população local. 

Na área da habitação, o crescimento ficou concentrado nos imóveis residenciais em função dos 

investimentos do setor imobiliário na cidade, assim como o desenvolvimento de projetos 

governamentais na área de Habitação de Interesse Social, como os Projetos África, Passo da Pátria, 

Leningrado, Fio e Alemão, que incluem reforma e construção de unidades habitacionais. Somados à 

questão da habitação, estão o abastecimento de água e as ligações de esgotos, assim como os projetos 

de drenagem e pavimentação que vêm sendo intensificados nas regiões Norte e Oeste da cidade, 

caracterizadas como as mais carentes desse tipo de infraestrutura e com maior demanda para o 

crescimento populacional. Nessas áreas, vêm sendo desenvolvidos projetos integrados de urbanização 

que incluirá, também, a região Sul com projetos de drenagem, culminando na elaboração do Projeto 

Natal do Futuro, o qual beneficiará uma população estimada em 180 (cento e oitenta) mil pessoas. Na 

área da saúde, foram registrados, em 2006, 199 (cento e noventa e nove) equipamentos entre unidades 

e serviços de saúde. Já na educação houve  um aumento no número de estabelecimentos de ensino em 

creches e escolas, apesar de uma pequena redução das matrículas nas escolas de educação Infantil e 

ensino fundamental ocorreu um aumento de49% de alunos matriculados em creches. Um dos grandes 

avanços da educação está na redução da taxa de analfabetismo, impulsionando a gestão pública na 

continuidade de projetos nessa área (NATAL, 2014, p.03). 
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magistério traga, além de melhorias salariais, outras vantagens, tais como: a perspectiva de 

um trabalho autônomo e criativo, estabilidade no emprego, carreira com progressão de 

vencimentos e aposentadoria com salário integral.  

Os planos municipais alinhados as prescrições recomendadas no documento 

apresentado pela UNESCO/OIT (1966), atribuem ao professor a responsável tarefa de maior 

eficiência e eficácia da ação educacional, visto que esses elementos estruturadores do PCCR e 

estruturantes da valorização deveriam contribuir para a melhoria das condições de vida e 

trabalho de uma ampla parcela dos profissionais.  

As prerrogativas de valorização do magistério, no campo legislativo da rede 

municipal de Natal/RN, já se fazia presente no Plano Municipal anterior à implantação do 

PCCR (Lei Nº 058/2004), visto que a SME, focalizada na perspectiva de garantir um processo 

democrático sistematizou o Plano Municipal de Educação para o quadriênio (1993-1996), 

definido a partir de uma discussão coletiva, com os segmentos ligados à educação. O Plano 

Municipal viabilizava quatro diretrizes: universalização das oportunidades educacionais; 

valorização dos profissionais da educação; equalização das oportunidades educacionais e 

melhoria dos padrões de gestão educacional, elementos essenciais da agenda política dos anos 

de 1990.  Com vistas a materializar as metas propostas nesse Plano, foram implementados os 

programas de Combate à Repetência e Evasão; Projeto Co-gestão escolar - Escola Cidadã, 

com a participação efetiva dos Conselhos de Escola e o Programa de Valorização do 

Profissional da Educação, através da capacitação permanente. 

No Contexto dos Compromissos da Conferência Mundial de Educação, promovida 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (Unesco), 

realizada em Jontiem – Tailândia, em 1993, instituiu-se a Década da Educação que preconiza 

a Educação para Todos. O município de Natal elaborou um novo Plano Municipal de 

Educação(PME), previsto para o período 1998-2001. Esse Plano sistematizou uma política 

educacional centrada em quatro linhas de ação: universalização da escola básica; melhoria da 

qualidade da escola; valorização profissional e melhoria dos padrões de gestão. Para o 

período de 2002-2005 a SME assumiu o compromisso de consolidar a política educacional 

nacional vigente no Brasil, estabeleceu objetivos e metas que priorizaram ações voltadas para: 

modernização da SME; o fortalecimento da escola, com ênfase no processo de 

democratização; a valorização do magistério; a avaliação institucional e a qualidade do 

processo de ensino − aspectos esses oriundos do modelo gerencial decorrentes do consenso 

nacional de descentralização com transferência de ações para o poder público local. 
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Com a perspectiva de estabelecer diretrizes educacionais para a educação brasileira, 

o então presidente Fernando Henrique Cardoso, instituiu o Plano Nacional de Educação 

(PNE), aprovado pela Lei nº 10.172/2001. Esse Plano delegou competência aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios para elaborarem, também, seus Planos, com a mobilização 

de instituições políticas, educacionais, civis e sindicais, sob a gestão das esferas públicas. 

Dessa forma, foi elaborado o Plano Decenal de Educação do Município de Natal/RN PME, 

para o período (2005- 2014), apoiado na referência legal do PNE, na análise situacional do 

ensino municipal de Natal e, ainda, nos resultados das discussões realizadas com a 

participação de representantes de entidades civis, políticas e educacionais, definindo as 

seguintes metas: universalização da educação infantil e do ensino fundamental; melhoria da 

qualidade do ensino; ampliação da melhoria da rede física; e valorização profissional. O 

movimento de valorização dos profissionais do magistério em sua materialidade  com a 

implantação do PCCR ocorre no tempo de vigência desse PNE, e no período decorre a 

implantação do Fundeb e do PSPN. 

Nesse Plano, a qualidade social da educação pressupõe três eixos: a) a formação 

profissional, permanente e continuada; b) as condições de trabalho; c) o salário e a carreira. 

Esses pressupostos estão em consonância com o PNE e com as diretrizes do III Congresso 

Nacional de Educação (Coned), 2000. 

 

A política de formação se dá através de cursos, seminários e, principalmente, 

de atividades realizadas na própria escola. “Aquela formação na qual o 

professor vai refletir sobre a sua prática, sobre o seu fazer à luz da teoria, 

pensar e repensar o seu fazer para que aconteça a aprendizagem do aluno que 

é o principal objetivo da educação”, explica a secretária adjunta de Gestão 

Pedagógica, Cristina Leandro. [...] Dentro da formação inicial, a SME 

também possibilitou aos professores que tinham, apenas, o Magistério, a 

graduação através de uma parceria com o Instituto Kennedy. Do total de 200 

vagas, 120 foram preenchidas por professores; e 80, por funcionários. No 

quesito formação continuada (pós-graduação), foram ofertados cursos de 

Especialização em Matemática para uma turma de 50 profissionais e todos 

os professores da Educação de Jovens e Adultos concluíram Especialização 

em EJA, curso este encomendado pela secretaria à UFRN/UFPB. Ainda 

nessa modalidade, a SME, numa parceria com a Universidade Aberta, 

através do Cefet-RN, oferecerá em 2009 cursos de especialização em Meio 

Ambiente, Literatura, Português e Matemática e graduação em Licenciatura 

em Espanhol (NATAL, 2008b, p. 9). 
 

A política descrita nos PME do município de Natal/RN, contemplando a valorização 

da educação, deve ser um direito social básico, e requer que a formação de professores seja 

adquirida em nível superior e complementada com programas de qualificação que 

possibilitem a construção da competência profissional. A essas necessidades, associam-se o 
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concurso para o ingresso no sistema de ensino público, a concepção de remuneração como o 

conjunto dos vencimentos e das vantagens pessoais e uma política de financiamento para os 

proventos dos aposentados, viabilizada com fundos de pensão, que assegurem a integridade 

da remuneração desses educadores. 

 

A política de valorização do magistério implica promover adequadas 

condições de trabalho e remuneração condigna, havendo, portanto, 

necessidades de assegurar escolas que disponham de biblioteca; sala de 

multimeios; laboratório; espaço para esporte, arte, cultura e salas de aulas 

ventiladas e iluminadas, com equipamentos adequados e bem conservados. 

Nessa perspectiva, faz-se necessária a extinção do turno intermediário, bem 

como a construção coletiva do projeto político-pedagógico das escolas. 

Todas essas condições vêm sendo viabilizadas, gradativamente, inclusive a 

revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (NATAL, 2005d, p. 

33). 
 

Portanto, a diretriz política, pautada nos documentos educacionais do município, visa 

assegurar a valorização do magistério, considerando a humanização do ambiente e das 

relações de trabalho, a formação permanente e continuada e a formulação e implementação do 

Plano de Cargos, Carreira e remuneração. Com base nessa diretriz, o PME (2005-2014) 

apresenta dentre os objetivos e metas: Garantir a implementação do Plano de Carreira, 

Remuneração, Salários e Estatuto do Magistério; 

 

Assegurar 20% da carga-horária dos educadores para o planejamento de 

aulas, avaliações e reuniões pedagógicas; Garantir o afastamento para cursos 

de pós-graduação stricto sensu, sem prejuízo nos vencimentos dos 

profissionais; Instituir, a partir de 2006, gradativamente, o regime de tempo 

integral para os educadores da rede municipal de ensino; Instituir a avaliação 

de desempenho e qualificação dos profissionais da educação, garantindo o 

cumprimento do dispositivo do Plano de Carreira, Remuneração e Estatuto 

do Magistério (NATAL, 2005d, p.36). 
 

Concernete ao financiamento da educação, o referido PME aponta a prerrogativa do 

Fundef, considerando o custo anual do aluno relativo ao padrão mínimo de qualidade e, ainda 

o desenvolvimento do ensino, as condições de trabalho, o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração e a formação permanente e continuada dos profissionais da educação. Nele, 

consta que a Prefeitura Municipal de Natal deve ampliar de 25% para 30% o percentual do 

orçamento destinado à educação. Assim, dentre os objetivos dessa política, o Quadro 01 

(NATAL, 2005d, p.38), aponta a seguinte evolução na aplicação dos recursos, no período 

2006-2011. 
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Quadro 01 – Previsão de percentuais orçamentários destinado à educação do município de Natal/RN 

(2006-2011) 
ANO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PERCENTUAL 28,0% 28,3% 28,6% 29,0% 29,5% 30,0% 

Fonte: Natal (2008b). 

 

As diretrizes apresentadas pelos Planos Municipais de Educação do Município de 

Natal/RN da década de 1990 até o limiar do século XXI, estão em consonância com as 

prerrogativas da lei que institucionalizou o Fundef, Lei nº 9.424/96 e, em seu art. 9º, 

responsabiliza os estados, o Distrito Federal e os municípios a dispor de novo Plano de Cargo, 

Carreira e Remuneração do Magistério, visando assegurar: a remuneração dos professores do 

magistério do ensino fundamental público, em efetivo exercício no magistério; o estímulo ao 

trabalho em sala de aula; a melhoria da qualidade do ensino; e a capacitação de „professores 

leigos‟, os quais passarão a integrar o quadro de extinção com duração de cinco anos.  

Na exposição das mediações categoriais  da valorização que possibilitam apreender a 

contradição entre aparência e essência necessária para o reconhecimento de que para além da 

aparência fenomênica a igualdade se transforma em não-igualdade, e a liberdade se 

transforma em não liberdade. É preciso desvelar o real sentido do texto implementado pelo 

PCCR para a valorização salarial do magistério dessa rede, e primordialmente entender em  

que aparato ideológico se pauta a promoção de 5% sobre o vencimento como carreira 

institucionalizada nesse documento. 

As operações jurídico-políticas empregadas pelo Estado são absolutamente 

importantes para a legitimação de consenso na ordem socioeconômica capitalista, uma vez 

que sedimentam a aparência de uma relação contratual (caso das prerrogativas contratuais e 

de carreira do professor do magistério postas em seus Planos de Cargos e Carreira); ocultam a 

exploração que está na base da relação capitalista; e asseguram a sobrevivência dos elementos 

dominantes da ordem social capitalista; como também auxiliam sua reprodução em bases 

ampliadas através de um habitus construído pelo conflito e pelo consenso. 

Logo, os indícios de uma nova hegemonia implica a necessidade de construir uma 

nova racionalidade não somente em sua materialidade como também as premissas ideológicas 

e políticas. Para tanto, é preciso desencadear um permanente processo de compreensão das 

relações sociais, das ideologias, e ele somente se realiza a partir de uma análise da síntese 

social estabelecida como correta no seio do capitalismo. Nesse caso específico, é válido 

compreender os elementos estruturadores e estruturantes da (des)valorização salarial na 

carreira. 
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Em consonância à política de financiamento por meio de Fundos contábeis, a luta 

dos professores por melhores condições de ensino-aprendizagem e por melhores salários traz, 

no Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172/2001, prerrogativas a respeito da qualidade e 

da formação do educador, condições de trabalho, salários e carreira. As metas desse Plano 

Nacional são muito claras quanto à sua implementação relacionada à habilitação dos 

professores. Esse é um ponto que está bastante evoluído como  estratégias legislativas, 

apresentando, hoje, resultados na legislação nacional, estadual e municipal em termos de 

Planos de Cargos, Carreira e Remuneração, tendo em vista o respaldo na Lei Nº 9.424/96 que 

criou o Fundef, determinando prioridade à valorização do magistério. 

Em 2004, momento ainda, do Fundef, por força da Lei municipal nº 058/2004, é 

sancionado o PCCR dos profissionais do magistério cuja estrutura da carreira está dividida em 

Níveis e Classes categorizados na promoção, além de tempo de serviço e a avaliação de 

desempenho. 

As determinações legais indicam que os sistemas de ensino devem promover a valorização 

dos docentes mediante planos e estatutos de carreira com garantias de ingresso, unicamente, por 

concurso público de provas e títulos, com formação continuada, licençaremunerada para sua 

qualificação, piso salarial, progressão funcional por via da titulação e avaliação de desempenho, 

com período reservado a estudos, planejamento e avaliação, além de condições adequadas de 

trabalho. A carreira do magistério tem sido objeto de estudos dada a importância valorização do 

trabalho do docente e a perspectiva que outras pessoas têm com relação à profissão. 

Entender a valorização do magistério pressupõe que essa profissão seja considerada 

valorizada na perspectiva da carreira, das condições de trabalho, de formação inicial e 

continuada e na remuneração. Nesse sentido, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 

necessitam expressar uma política de valorização de valorização do professor, visto que 

evidencia as condições para que todos os eixos da valorização sejam contemplados e 

implementados pelas redes de ensino público. A valorização do magistério parte do princípio 

da formação inicial e continuada, da carreira, da jornada de trabalho e da remuneração. Essas 

categorias fundamentam a formulação dos planos de cargos, carreira e remuneração, visto que 

as garantias profissionais demandam uma política para os professores. 
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3.2 INDICADORES EDUCACIONAIS: MATRÍCULA E ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO 

 

A Secretaria Municipal de Educação - SME, criada em 19 de dezembro de 1959, pela 

Lei nº 988 e regulamentada pelo Decreto nº 514 de 15 de dezembro de 1960, constitui-se em 

órgão gestor do Sistema Municipal de Ensino, a qual foi formalizado pelo Decreto nº 4.927, 

de 10 de dezembro de 1992 e submetido à alteração pela Lei nº 5.339, de 26 de dezembro de 

2001, em consonância com os princípios da LDB, Lei n. 9.394/96, passando a ser 

denominado Sistema de Ensino do Município de Natal. 

Integram o sistema: a Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de 

Educação (CME), as unidades escolares, as escolas privadas conveniadas com oferta de 

Educação Infantil, os Centros de Educação Infantil municipais, as creches privadas 

conveniadas, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), a Secretaria Municipal do 

Trabalho e Ação Social (SEMTAS) e a Fundação Cultural Capitania das Artes (FUNCART) 

conforme o PME (2005-2014). 

A análise dos dados apresenta informações que, em 2005, a rede municipal de ensino 

tinha 69.140 alunos distribuídos nas seguintes instituições: 50 creches municipais, 5 centros 

de Educação Infantil, 66 escolas municipais, distribuídas nas quatro regiões de Natal, 44,0% 

na região Norte, 30,0% na região Oeste e 13,0% nas regiões Leste e Sul. Como se observa no 

Quadro 02, a maioria dos estabelecimentos de ensino se concentra na região Norte e Oeste 

onde se encontra a maior parte da população de Natal. 

 

Quadro 02 - Estabelecimentos de Ensino: Escolas, Centros Infantis e Creches por Região em 

Natal/RN (2005) 
REGIÃO TOTAL ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

ESCOLAS CENTROS 

INFANTIS 

CRECHES 

SUL 18 09 01 08 

LESTE 17 09 - 08 

OESTE 38 19 03 16 

NORTE 48 29 01 18 

TOTAL 121 66 05 50 

Fonte: Natal (2005b). 
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Em 2010, a matrícula inicial era de 115.572 alunos, destinada a uma rede composta 

de um total de 136 estabelecimentos de ensino para atender ao ensino fundamental, à 

educação infantil e à educação de jovens e adultos. Persiste, ainda, uma taxa de analfabetismo 

em torno de 6,8% entre pessoas com 10 a 14 anos. O Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb) observado no período 2005-2010 era de: 3,3 em 2005; 3,7 em 2007; 3,7 em 

2009; e 4,0 em 2011. O sistema é composto de 58 centros de educação infantil, 66 escolas 

municipais distribuídas nas quatro regiões de Natal, 39,7 na região Norte; 33,8% na região 

Oeste; 12,5% na região Leste; 13,9 na região Sul. Conforme o Quadro 03, a maioria dos 

estabelecimentos de ensino está concentrado na região Norte e Oeste onde se encontra a maior 

parte da população de Natal/RN. 

 

Quadro 03 - Estabelecimentos de ensino: escolas, centros infantis e programas - por região de 

modalidade. Natal (2010 - 2013) 
REGIÃO TOTAL ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

ESCOLAS CENTROS INFANTIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO 

A 

CRIANÇAS  E 

ADOLESCENTES 

SUL 19 08 09 02 

LESTE 17 09 06 02 

OESTE 46 20 20 06 

NORTE 54 29 23 02 

TOTAL 136 66 58 12 

Fonte: Natal (2013). 

 

Com base nos dados do Projeto  sobre Remuneração vinculado à 

USP/OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO,  com foco na matrícula do ensino fundamental 

nesse município coletados para a série do período 1996-2010, cujos intervalos, nesta pesquisa, 

são apresentados de acordo com o contexto da política de financiamento para a 

universalização do ensino, recursos denominados Pré-Fundos (1996 a 1997), do Fundef 

(1998-2006) e do Fundeb (2007 a 2010). Segundo as autoras, França et al. (2012), o 

município de Natal, em 2010,  apresentava uma população estimada em 803.739 habitantes, 

conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), apresentando 

nesse ano, uma população de 4 a 14 anos (idade certa para a educação infantil e o ensino 

fundamental) que deveria ser atendida pelo ensino fundamental sob a responsabilidade do 
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município de 132.198. No entanto, a cobertura total para o ensino fundamental na rede 

municipal era de 115.572. É possível observar, nos Quadros 4 e 5 como se deu o processo de 

evolução da matrícula em todo o ensino fundamental no município de Natal/RN  
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Quadro 04 - Matrícula dos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de Natal/RN (1996-2010) 

E
n

si
n

o
 F

u
n

d
a

m
e
n

ta
l Rede 

de Ensino 

Nível 

de 

Ensino 

Matrícula dos anos iniciais da rede municipal de Natal - 1996/2010 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pré-fundos FUNDEF FUNDEB 

Estadual 1ª a 5ª 

ano 30.488 34.055 34.498 33.032 29.321 26.218 25.057 23.190 22.501 20.323 20.696 19.402 17.432 15.823 14.233 

Municipal 1ª a 5ª 

ano 20.373 22.732 25.536 23.987 24.356 24.333 25.283 26.469 26.570 26.206 25.181 25.052 25.876 25.272 25.144 

Particular 1ª a 5ª 

ano 
21.256 15.496 15.973 15.188 15.160 13.659 15.139 15.149 13.022 13.880 17.209 18.852 20.007 20.703 21.390 

Fonte: USP (2013). 

 

Quadro 05 – Matrícula dos anos finais da rede municipal de Natal/RN (1996-2010). 

E
n

si
n

o
 F

u
n

d
a

m
e
n

ta
l 

Rede de 

Ensino 

Nível 

de 

Ensino 

    Matrícula dos anos finais darede municipal de Natal - 1996/2010 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pré-fundos Fundef Fundeb 

Estadual 5ª a 8ª 

série / 

6º ao 

9ºano 

36.689 39.835 41.006 41.448 43.161 41.043 37.645 35.250 31.444 29.190 28.466 26.811 25.600 24.495 23.308 

Municipal 5ª a 8ª 

série/ 

6º ao 

9ºano 

11.028 11.513 14.007 15.358 18.379 10.805 12.047 13.080 13.101 13.704 14243 14.802 15.307 14.955 14.633 

Particular  5ª a 8ª 

série / 

6º a 9º 

ano 

19.239 17.016 18.471 18.004 17.749 16.434 16.513 15.087 13.963 14.116 14769 15.165 16.499 16.372 16.776 

Fonte: USP (2013). 
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Nos anos de 1996 e 1997, como demonstra o Quadro 4, a rede municipal de 

Natal/RN possuía na 1ª e 4ª séries, 20.373 e 22.732 estudantes matriculados, respectivamente, 

enquanto a rede estadual tinha 30.488 e 34.055 e a rede particular 21.256 e 15.496. É possível 

perceber que, no município de Natal/RN, nesse período, a rede estadual detinha a maioria das 

matrículas. Entende-se que, ainda, não ocorreu um cenário de municipalização do ensino 

fundamental na rede municipal de Natal/RN nesse período. De acordo com França (2005), 

embora as primeiras discussões sobre a municipalização tenham surgido no Brasil, na década 

de 1930, ela, de fato, só se efetivou a partir dos anos de 1970 com a criação do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), embora a capital do Rio Grande do Norte ainda tivesse 

um ritmo acelerado de municipalização. 

Em 1998, com a Lei do Fundef, Lei n. 9.424/1996, o município teve um aumento nas 

matrículas passando para (25.536); e a rede estadual também apresenta um ínfimo aumento de 

matrículas (34.498). Com um olhar mais atento na evolução da matrícula municipal constata-

se que, no período (1998-2004), ocorreu um crescimento, primordialmente com a estratégia 

da política de 06 anos. Nesse período, nota-se que a rede estadual tem um declínio na 

participação das matrículas do município. Com a entrada do Fundeb, em 2007, há uma 

estabilidade nas matrículas da rede municipal.  

Considerando o mesmo período para análise no ensino fundamental da rede, de 5ª a 

8ª e/ou 6º ao 9º ano, Quadro 05, os dados demonstram uma relativa elevação na matrícula em 

termos quantitativos de 3.605 estudantes, em 1996 (11.028) e 2010 (14.633). Após a 

aprovação do Fundef , em 1998, e nos dois anos seguintes, (1999 -2000), as redes estaduais e 

municipais aumentaram a sua matrícula. A partir do ano 2001, a rede estadual do município 

começa a perder matrícula, gradativamente, chegando a 2010 com 23.308 alunos 

matriculados. Enquanto, nesse mesmo período, a rede municipal tem aumento no número de 

matrícula. 

Segundo Pinto (2006), o processo de municipalização avança mais nos anos iniciais, 

as escolas estão diretamente ligadas à gestão municipal, visto que é mais fácil para as 

prefeituras assumirem a gestão dessas escolas. Além disso, no período do Fundef (1998-

2006), o ensino fundamental possuía financiamento, e como essa modalidade de ensino se 

tornou, prioritariamente, do município, o estado ficava sem receber o financiamento. Por isso, 

muitas escolas estaduais permaneceram ofertando os anos finais do ensino fundamental, para 

que, dessa forma, não perdessem o financiamento. 

Tratando-se de matrículas especificamente, o Quadro 06 apresenta dados mais 

detalhados acerca do movimento dessas matrículas na rede municipal de ensino, na série 
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histórica (1996-2010), desenvolvida pela pesquisa Remuneração em Rede da 

Capes/Observatório da Educação/USP – documento - Relatório do Grupo da UFRN/RN), 

onde se encontram inseridos os dados de 2004 -2010, recorte desta tese. 

 

Quadro 06 - Dados de Matrícula da Rede Municipal de Natal/RN – (1996-2013) 
Período Ed. Infantil Fundamental EJA

i
 

Fundamental 

Classes de 

Alfab. 

Ed. Especial
ii
 

1996 2.212 31.401    

1997 2.337 34.245    

1998 3.735 39.543    

1999 3.598 39.345 3.644 0 0 

2000 7.611 42.735 3.963 0 0 

2001 8.136 35.138 12.130 0 0 

2002 7.936 37.330 11.873 0 0 

2003 8.037 39.549 12.445 0 0 

2004 8.948 39.297 13.345 0 374 

2005 9.166 39.506 12.546 0 404 

2006 9.494 38.957 10.559 0 467 

2007 10.166 39.854 9.060 0 336 

2008 9.864 41.183 7.944 0 458 

2009 8.845 40.227 7.483 0 596 

2010 8.755 39.777 6.753 0 877 

Fonte: USP (2013). 

1-  EJA presencial e não presencial 

 2 -  Soma de todos os níveis de ensino 

 

Analisando-se as três dependências administrativas – estadual, municipal e particular 

no Gráfico 01, percebe-se que a rede estadual, no período de 1996 até o final da vigência do 

Fundef nos anos de 2006, dominava as matrículas. Isso se deve, sobretudo, ao fato de que, nos 

anos finais do ensino fundamental, a rede estadual ainda predomina nas matrículas, como se 

pode verificar na análise no Gráfico 01. Porém, nos anos da vigência do Fundeb, a rede 

estadual passou a perder matrícula no ensino fundamental pela responsabilidade com a 

universalização e a ampliação do ensino médio, para investir, com mais ênfase, nos anos 

finais do ensino fundamental, portanto, chega, ao ano de 2010, com resultados inferiores aos 

da rede municipal de ensino. 
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Gráfico 01 – Movimento da matrícula no ensino fundamental, por dependência administrativa, Natal 

(1996- 2010). 

 

Fonte: USP (2013). 

 

Considera-se, em primeiro lugar que os discursos no campo legislativo, em nível 

internacional e nacional, no período (1996 -2010), quando está situada esta pesquisa (2004-

2010), reconhecem que o ideário da universalização decorre de um processo de 

responsabilidades coletivas, devendo, portanto ser prioridade nas políticas públicas, numa 

visão entre as esferas federal, estadual e municipal, incidindo muito mais sobre o âmbito 

municipal no caso do ensino fundamental. 

Portanto, compreender a problemática da universalização do ensino fundamental, 

como um caso emblemático dentro da política educacional no Brasil implica vê-lo, em 

primeiro lugar, a partir de suas causas e, em segundo, de suas consequências. Para Offe 

(1990), todo o problema a ser definido dentro da agenda política necessita ser analisado 

considerando seu conteúdo e forma. A inclusão de crianças e jovens no ensino fundamental 

possui um conteúdo expresso no conceito de escolarização e na necessidade em educar todos 

os cidadãos enquanto direito universal; as análises acerca desse conteúdo já constam nos 

documentos oficiais nacionais e locais; mas a forma de administrar essa particularidade na 

agenda político-educacional, no país, por meio do financiamento para a educação, obedece a 

uma filosofia neoliberal de descentralização. 

A ampliação da matrícula no ensino fundamental – enquanto elemento do princípio 

da universalização na agenda da década de 1990 – está, portanto, pautada na tese da 

municipalização do ensino, no âmbito da descentralização das políticas educacionais. Nesse 

contexto, considera-se que a implementação da política de Fundos, no processo de ampliação 

da matrícula do ensino fundamental, advém do princípio de descentralização tendo por 
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modalidade a municipalização, intensificada a partir da década de 1990. França (2005) afirma 

que a municipalização do ensino tem sido objeto de estudo na educação brasileira desde a 

década de 1930. Na visão dessa autora, essa modalidade de descentralização, apesar de ser 

uma proposta antiga, somente na década de 1970, foi se concretizando a partir da vinculação 

dos recursos do Fundo de Participação dos Municipios (FPM). Mas, é no período da abertura 

política que essa modalidade de descentralização ganha uma configuração constitucional, 

tendo em vista a proposta de um regime de colaboração entre as esferas governamentais. A 

partir desse momento, o debate sobre a universalização da educação básica é dominado no 

processo de descentralização pela tese da municipalização. 

Para Draibe (1999), a descentralização implica a descontração decisória e gerencial 

da política educacional constituindo-se em metas indissociáveis de reorganização da área. O 

sistema público de ensino fundamental vem, no decorrer desses vinte anos, experimentando 

uma forte inflexão no sentido da descentralização federativa e da desconcentração do poder 

decisório das suas estruturas organizacionais. Nessa perspectiva, por iniciativa do Ministério 

da Educação (MEC), quatro conjuntos de medidas foram encaminhadas pelo governo federal: 

a) a definição de um quadro referencial para os conteúdos de ensino; b) o financiamento 

educacional mediante um novo sistema de transferências intergovernamentais fortemente 

indutor da municipalização; c) a dinamização do sistema de estatísticas e de avaliações 

educacionais; d) a política de descentralização dos programas federais que apoiam o ensino 

fundamental no âmbito da aplicação do Fundef e da educação básica com o Fundeb. 

Conforme França (2005), a descentralização tem constituído prioridade, no discurso 

oficial destacando-se como um tema mais de controvérsia que consensual. Situações de 

consenso referentes à descentralização se produziram nos mais variados níveis, como se o 

conjunto de atores e instituições sociais tivesse internalizado a mesma racionalidade 

instrumental que, frequentemente, se relaciona à modernidade. 

Assim, se o princípio da descentralização traz implícita uma ideia democrática de 

autonomia dos organismos sociais, a descentralização passa a se constituir, portanto, em um 

instrumento de destacada visibilidade na consolidação dos regimes democráticos, não 

significando, entretanto, que exista sempre uma relação direta e necessária entre democracia e 

descentralização. 

Na literatura recente, o conceito de descentralização, normalmente, aparece com 

outros conceitos, situados no campo da democracia, ou seja: a autonomia, a participação, no 

plano político, até a desconcentração, a prefeituração, a municipalização, no plano 

administrativo, e a transferência de responsabilidades para a sociedade civil. Dessa forma, em 
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se tratando de descentralização, faz-se necessário analisar a conjuntura concreta de sua 

atuação, a concorrer com aspectos da reforma educacional, no caso, a legislação, ancorado na 

tese da municipalização do ensino numa conjuntura de reforma política educacional 

descentralizada que apregoa a articulação colaborativa entre as esferas de governo a partir da 

aplicação do financiamento para a educação. 

 

3.3 CONTEXTO POLÍTICO-EDUCACIONAL DO PCCR – LEI Nº 58/2004 

 

O PCCR foi instituído, em 2004, no diálogo entre governo e sindicato, entre 

representantes da sociedade política e da sociedade civil, em pleno regime democrático, para 

estabelecer um consenso do texto que se apresenta para a Lei n. 058/2004, num movimento 

em que a descentralização das ações do Estado nacional é transferida aos governos locais por 

via do Fundef, percorrendo as prerrogativas do Fundeb, até 2020. 

O referido PCCR, Lei nº 058/2004, é considerado um avanço em relação ao antigo 

Estatuto do magistério, Lei nº 016/1998 no que diz respeito às prerrogativas legais de 

valorização para a aposentadoria. O antigo Estatuto trazia uma série de penduricalhos 

(gratificações e abonos conforme quadro em anexo) que foram transformados em 

regulamentações de progressão e promoção na carreira no PCCR.  

À semelhança de outros PCCR nacionais em outros estados e municípios brasileiros, 

o de Natal/RN, se molda numa estratégia política educacional para pagamento dos 

profissionais do magistério sofrendo as conseqüências do movimento ideológico e burocrático 

dos governos instituídos em determinada época. Nesse sentido, a política de financiamento e 

valorização do trabalhador da educação no cargo de professor iria se efetivar, pelo menos, ao 

que diz o consenso legislativo, a partir dos interesses e exigências do poder local. Tem-se aqui 

a ideia segundo a qual a força coercitiva estatal interliga-se, paulatinamente, a refinados e 

sutis métodos de dominação econômico-política.  

Ao ser implementado o PCCR, estava, assim, organizado: disposições preliminares; 

princípios básicos; atribuições dos profissionais do magistério; carreira; cargo; progressão e 

promoção; lotação; regime de trabalho; remuneração; vantagens; deveres dos profissionais; 

qualificação profissional; férias e licenças; acumulação e, aposentadoria; e nas disposições 

preliminares, a implantação do Plano. 

O ingresso no quadro de servidor só ocorreria, em sua maioria, por concurso público 

e nomeação, com aprovação prévia em provas e títulos. O regime de trabalho traz, como 

prerrogativa, a garantia de carga horária para a realização de atividades de planejamento, 
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estudo, reuniões pedagógicas, pesquisa, extensão, como também a progressão no exercício do 

seu cargo, apresentando uma evolução na remuneração condizente com a dedicação ao 

trabalho, isto já descrito no documento e respaldado pela Constituição de 1988. A gestão do 

Prefeito Carlos Eduardo Alves realizou,  

 

[...] dois concursos públicos para professor de ensino fundamental e um para 

educação infantil, além de dois processos seletivos para professor 

temporário. Até então, não havia critério para nomeação de professores 

temporários. Em oito anos de gestão, foram quase 2.500 novos professores 

nomeados (NATAL. SME, 2008b, p.8). 

 

O exame detalhado da Lei nº 058/2004, a partir dos elementos que o estruturam, 

demonstra sua compreensão e as contradições postas na possibilidade de implantação da 

categoria valorização do magistério na política educacional do município de Natal/RN, como 

pode ser percebido nos quadros 07 e 08 a seguir: 

 

Quadro 07 - Lei Complementar, nº 058/2004 (PCCR) − dos princípios, atribuições e provimento do 

cargo dos profissionais do magistério público da rede municipal de Natal/RN. 

Profissionais do Magistério 

Os professores que exercem funções no ensino 

fundamental, infantil e médio em suas diferentes 

modalidades, ou seja, o titular de cargo da Carreira do 

Magistério Público Municipal 

Funções de Magistério 

As atividades de docência e de suporte pedagógico 

(administração, supervisão, coordenação pedagógica, 

planejamento, orientação educacional e inspeção) 

Princípios Básicos 

Pluralismo de ideias; valorização da experiência 

extraescolar; vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais; garantia de padrão de 

qualidade; gestão democrática, entre outros. 

Atribuições dos profissionais do Magistério 

(Desempenho na função docente) 

Participar da elaboração do projeto político-

pedagógico e do regime interno da escola; planejar, 

acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas 

pelos educandos; zelar pela aprendizagem dos alunos; 

cumprir os dias letivos e horas aulas, bem como 

participar, integralmente, dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; participar do conselho de escola, entre 

outros. 

Atribuições dos profissionais em funções de 

suporte pedagógico 

Assessorar e coordenar a organização e 

funcionamento da unidade de ensino; buscar a 

construção e reconstrução do projeto político-

pedagógico para o avanço do ensino e da 

aprendizagem; participar do conselho de escola; 

ministrar cursos com vistas à qualificação do trabalho 

do professor; entre outros. 

Cargo de professor 

Aprovação por concurso público de provas e títulos. 

O ingresso na carreira dar-se-á na primeira classe do 

nível para o qual o candidato tenha prestado o 
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concurso. 

Fonte: Natal (2005c). 

 

De acordo com as prescrições contidas no PCCR, o trabalho dos professores é 

composto pelas seguintes atribuições formais: ministrar os dias letivos e as horas de aula 

estabelecidas na legislação; participar da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir os 

planos de trabalho; zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecendo e implementando 

estratégias de recuperação paralela; participar, integralmente, dos períodos dedicados ao 

planejamento e à avaliação pedagógica; colaborar com a administração da escola; participar 

de reuniões pedagógicas e das iniciativas de articulação com a comunidade; buscar o 

aperfeiçoamento profissional e a formação continuada. 

Todavia, para o desempenho de suas atividades, o professor é contratado por uma 

jornada de 20/horas semanais, das quais depende, no máximo 16/horas em sala de aula, sendo 

o restante distribuído em atividades pedagógicas, cumpridas conforme a proposta de cada 

unidade escolar. Se, por um lado, essa forma de organização da jornada do trabalhador da 

educação no cargo de professor está nitidamente vinculada à carga-horária regular dos 

estudantes, com 16/horas do trabalho em sala de aula; por outro, permite incorporar à sua 

jornada períodos de aperfeiçoamento profissional, o que lhe garante certa remuneração para 

realizar tais atividades. 

O estabelecimento das 20/horas de jornada e da composição do tempo de trabalho do 

professor é fato recente, em Natal/RN, presente no atual PCCR, já que, no Estatuto anterior, 

não havia qualquer menção acerca  dessa distribuição e carga horária, além de apresentar uma 

jornada para 30/horas semanais. Antes de 2004, o regime era de 30 horas semanais e a 

alteração para 20/horas representa uma conquista, na medida em que não implicou perdas 

salariais, como também não houve acréscimo significativo. 

Não obstante, a atual jornada de 20/horas não obedece, exatamente, às prescrições do 

CNE, Parecer 9/2009; em consequência, a Resolução 02/2009, que prevê uma jornada de 

trabalho, preferencialmente, em tempo integral, de no máximo, 40 horas semanais, com 

incentivo à dedicação exclusiva em uma única unidade escolar, como instrumento importante 

para a qualificação e continuidade do próprio projeto político-pedagógico da instituição. 

As jornadas parciais induzem os professores ao duplo emprego; um na rede 

municipal 20/horas e outro na rede do estado 30/horas = 50/horas), o que pode fazer com que 

a jornada de trabalho final ultrapasse o limite constitucional de 44/horas semanais (CF/88, art. 

7º, XIII), válido para a maioria dos trabalhadores brasileiros. No entanto, em acordo com o 
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inciso XVI do art. 37 da Emenda Constitucional nº.19, que „veda a acumulação remunerada 

de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em 

qualquer caso o disposto no inciso XI: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor 

com outro técnico ou científico (BRASIL, 1998).  

A jornada de 20 horas pode, ser considerada um avanço em relação à jornada anterior 

já que permite, ao menos, aos professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental na 

rede, o exercício integral das suas funções, no caso de eles sentirem necessidade de acumular, 

na própria rede ou mesmo em outras redes de ensino, fato extremamente comum aos 

profissionais dessa rede municipal, que costumam acumular cargo, principalmente na rede 

estadual. A esse propósito, uma professora do município defende que o trabalho de sala de 

aula deve ser destinado à pesquisa, ao planejamento e à formação. Assim, se pode pensar em 

um trabalho de qualidade. 

Vale destacar, contudo, que a organização da jornada que permite o exercício em 

dois cargos distintos revela o processo de (des)valorização salarial e de qualificação da 

profissão, na medida em que gera uma sobrecarga de trabalho para os professores. Além 

disso, a fixação de uma única jornada de 20/horas, no PCCR Natal, permite inferir que, se for 

instituído o ensino fundamental em tempo integral, não haverá contratação de profissionais 

em regime de dedicação exclusiva, (caso dos Programas Mais Educação na rede municipal 

que trabalha com voluntários; e caso do Programa Ensino Médio Inovador na rede estadual 

que acresce horas extras aos profissionais quando é possível para trabalhar no contraturno), 

com jornada de 40/horas semanais cumprida em um único estabelecimento escolar, mais a 

contratação de dois trabalhadores da educação no cargo de professor ou a dupla jornada de um 

mesmo trabalhador. 

Apesar de se considerar aqui, a jornada de 20/horas um avanço em relação à situação 

anterior, o plano não faz qualquer mediação acerca das condições em que as atividades de 

dentro e de fora de sala de aula devem acontecer, tal como a definição do número máximo de 

alunos por turma ou „professor‟, aspecto essencial à garantia de boas condições de trabalho e 

de qualidade do processo educativo, ou mesmo a respeito das condições para a qualificação 

profissional, em cursos de formação inicial e continuada. Não menciona, também, qualquer 

regra que garanta uma gestão democrática, com a participação de profissionais em conselhos 

da escola, ou outras formas de colegiado. 

Vale lembrar, ainda, que, para o Piso Salarial profissional Nacional, Lei n.º 

11.738/2008, o tempo de realização de atividades extraclasses deve ser de 1/3 da jornada de 

trabalho do profissional do magistério, o que equivaleria, na rede, a 08/horas semanais 
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dedicadas à formação, planejamento, trabalho coletivo; neste caso, o PCCR assume as 

prescrições devidas. 

Em termos de licenças e afastamentos para o professor, estão preconizadas as 

modalidades previstas no  texto constitucional: licença por doença em membros da família; 

por assiduidade após 05 anos ininterruptos de serviço exclusivamente na rede, denominada 

licença-prêmio; para o desempenho de mandato no sindicato representativo da categoria, ou 

para mandato eletivo dos poderes legislativo e executivo; para tratamento de saúde, licença-

gestante; para tratar de interesse particular, cursar mestrado ou doutorado. O problema é que, 

para aqueles enquadrados em algumas dessas licenças em um determinado tempo, não é 

aplicável à promoção no período, percebendo os recursos remuneratórios apenas quando 

retornar a rede e prestar contas do tempo de serviço ausente, a formação é individual e não é 

valorizada. 

Ademais, no caso da licença de interesse particular remunerada para cursar mestrado 

ou doutorado, existe um percentual de 30% dos profissionais da rede que poderão solicitar por 

um determinado período. Enquanto estes estão gozando do direito, outros ficarão impedidos. 

Os professores da rede municipal de ensino de Natal/RN são considerados servidores 

efetivos quando ingressam na carreira por concurso público de provas e títulos e cumprem um 

estágio probatório de 03 anos de serviço, submetidos a processos semestrais de avaliação do 

desempenho funcional que não consta para a promoção na carreira. A aplicação da avaliação 

que gerará, conforme as prescrições legais do município, o aumento de um índice de 5% sobre 

o vencimento anterior denominada de promoção, objeto deste estudo, só ocorrerá após cinco 

anos de serviço. Ou seja, o professor que já apresentou títulos de experiência na função, já 

comprovou que possui competência na prova, ao assumir o cargo, precisa passar 03 anos em 

estágio probatório, mais 02 anos de exercício comprovando frequência e assiduidade, bem 

como participando de formação e eventos que comprovem a sua qualificação para poder 

realizar a primeira mudança de letra – mudança horizontal na carreira.  

O disposto sobre essa estratégia de (des)valorização, nos primeiros cinco anos de 

carreira, apresenta como aspecto um viés contraditório com toda a política de valorização, 

pois está montado sobre uma ideologia gerencialista que impõe ao sujeito a responsabilidade 

individual sobre a eficiência e eficácia de seu trabalho; bem como sobre um processo de 

corrida para a qualificação baseado na teoria do capital humano. Este trabalho pretende 

desvelar os elementos que descaracterizam a valorização do professor da rede municipal de 

Nata/RN, no que diz respeito à remuneração pela promoção na carreira; os dados reveladores 

serão apresentados no capítulo 3 do presente trabalho. 
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Quadro 08 – Lei nº 058/2004 (PCCR) Natal/RN - Carreira, Progressão e Promoção dos Profissionais 

do Magistério Público 

Princípios básicos da carreira 

A profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação ao 

magistério público e qualificação profissional, com 

remuneração condigna e condições adequadas de trabalho; 

valorização do desempenho, da qualificação e do 

conhecimento; e progressão através de mudança de nível de 

habilitação e de promoções periódicas. 

Estrutura da Carreira 

Constituída por professores estatutários que exercem a 

docência ou o suporte pedagógico. 

A carreira do professor é estruturada em 02 níveis e 15 classes: 

NÍVEL 1 – Licenciatura Plena, NÍVEL 2 – Licenciatura Plena 

com habilitação específica para o magistério da educação 

básica e diploma de pós-graduação na área de educação, em 

nível de especialização, mestrado e doutorado. 

A CLASSE é a posição dos profissionais do magistério, 

ocupantes do cargo efetivo de professor, nos níveis de carreira 

referente a fatores de desempenho e qualificação profissional, 

designadas por letras de “A a P‟. 

 

A progressão 

A progressão funcional é a elevação do Nível 1 para o Nível 2 

e ocorrerá, mediante requerimento administrativo devidamente 

instruído com o comprovante da nova titulação, e vigorará a 

partir do mês seguinte ao da comprovação pelo professor 

requerente. 

Cada título, de especialização, mestrado ou doutorado, só 

poderá ser utilizado uma única vez, permitida a apresentação de 

um título por nível acadêmico. 

A progressão de um para outro Nível superior efetivar-se-á em 

Classe de mesma denominação. 

A promoção 

A promoção de uma para outra classe imediatamente superior 

dar-se-á por avaliação de desempenho que considerará o 

desempenho, a qualificação profissional do docente. 

A promoção poderá ser concedida ao titular de cargo de 

professor que tenha cumprido o interstício de quatro anos na 

classe A e dois anos nas demais classes de carreira, tendo 

alcançado o número mínimo de pontos estabelecidos no 

regulamento das promoções. 

A promoção só poderá ocorrer após a conclusão do estágio 

probatório (03 anos), o resultado será divulgado anualmente no 

dia 15 de outubro, e as vantagens decorrentes da promoção 

devem ser pagas a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte. 

Fonte: Natal (2005c). 
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3.3.1 Carreira do magistério em Níveis e Classes 

 

A carreira do magistério com a implantação do PCCR foi pautada em níveis e classes 

dividindo-se em licenciatura plena e licenciatura com habilitação específica para o magistério 

da educação básica e diploma de pós-graduação na área de educação, em nível de 

especialização, mestrado ou doutorado, o que expressa a elevação do direito à qualificação, e, 

ainda, a Progressão por Classes com desempenho e qualificação da Letra A a P. A primeira 

proposta discutida e acordada entre Sindicato dos Trabalhadores em Educação  do Estado do 

Rio Grande do Norte (Sinte) e a SME consta no Quadro 09.  

 

Quadro 09 - Lei nº 058/2004 (PCCR) municipal de Natal/RN - Previsão de enquadramento dos 

professores do quadro permanente nos Níveis e Classes da Carreira (2005) 
Cargo 

PE- 1 

Quantidade Progressão na 

Carreira 

Niv. Esp 

Ext. 

Cargo 

PE-2 

Quantidade N-1 Progressão 

na carreira 

N-1 N-2 NE-1  N-2 

PE-1ª 367 A 193 A 5 A 169 PE-2A 812 A 775 A 37 

PE-1-B 49 B 43 B 6 B - PE-2B 33 B 28 B 5 

PE-1-C 77 C 69 C 8 C - PE-2C 90 C 67 C 23 

PE-1-D 128 D 77 D 9 D 42 PE-2D 114 D 81 D 33 

PE-1-E 40 E 35 E 2 E 3 PE-2E 130 E 104 E 26 

PE-1-F 110 F 72 F 14 F 24 PE-2F 237 F 165 F 72 

PE-1-G 41 G 28 G 5 G 8 PE-2G 87 G 58 G 29 

PE-1-H 6 H 3 H 2 H 1 PE-2H 65 H 49 H 16 

PE-1-I 2 I 2 I - I - PE-2I 158 I 117 I 41 

PE-1-J 138 J 63 J 25 J 50 PE-2J 210 J 135 J 75 

-  L - L - L - - - L - L - 

-  M - M - M - - - M - M - 

-  N - N - N - - - N - N - 

-  O - O - O - - - O - O - 

-  P - P - P - - - P - P - 

TOTAL 958 585 76 297  1.936 1.579 357 

Fonte: Natal (2005c). 

 

Quanto à remuneração do professor, a referida lei determina que a sua remuneração 

corresponda ao vencimento relativo à sua posição no Nível e na Classe da carreira, acrescido 

das vantagens pecuniárias. Considera-se vencimento básico inicial da carreira do magistério o 

fixado para o Nível 1 na Classe A, e o Nível 2 da carreira correspondente ao coeficiente 1.20 

do fixado para o Nível, conforme quadro abaixo. 

 

O Plano de carreira gerou, num primeiro momento, a redução da carga 

horária de 30 para 20horas semanais, sem redução de salários, possibilitando 

pela primeira vez na história da rede municipal o planejamento coletivo dos 

professores. Com isso, foi necessária a nomeação imediata de 200 

professores. Em termos de ganhos salariais, no ato do enquadramento, 1.217 

professores tinham graduação, pós-graduação e recebiam como nível médio. 
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Destes, 523 tiveram uma correção salarial de 20%, 611 de 54% e 63 

alcançaram 61%. Desde então, 1.264 outros professores tiveram ganhos 

salariais em virtude da elevação da escolaridade. Outra conquista trazida 

pelo Plano foi a jornada integral, na qual o professor dobra a carga horária de 

20 para 40/horas, atribuída de acordo com a necessidade do sistema, tanto na 

equipe central como nas escolas. A secretária adjunta de Gestão Pedagógica, 

professora Cristina Leandro, considera o Plano uma das principais políticas 

concretizadas, na medida em que oferece possibilidade ao professor de 

estudar e planejar dentro do seu horário de trabalho, (NATAL, 2008c, p.8). 

 

Com base na política de financiamento, e consequentemente, da política de Fundos 

em nível nacional desde o Fundef, delineia-se um processo que resultou na implementação do 

PCCR como um dos mecanismos de valorização professor do ensino fundamental do 

município de Natal/RN. Mas, como pode ser visto, a estrutura da carreira está vinculada ao 

desempenho, à titulação e ao tempo de serviço. Todavia não parece revelar uma preocupação 

e incentivo pela SME em relação à formação e tempo para a formação de seus quadros. A 

evolução na carreira dada anteriormente de forma automática no antigo Estatuto depende no 

PCCR atual de uma avaliação de desempenho do servidor, como se verá com mais detalhe 

adiante. 

Pertinente a essa evolução na carreira, há, no PCCR, como visto acima, duas vias 

possíveis: a primeira progressão vertical, que se define da passagem de um Nível para outro 

imediatamente superior, dentro de uma mesma classe, onde só poderá ser acrescida ao salário 

do profissional do magistério após o estágio probatório, ou seja, mesmo ele apresentando a 

titulação por ocasião do concurso, no ingresso o servidor é enquadrado e percebe seu 

vencimento como licenciado, só após 3 anos de serviço poderá perceber 20% de acréscimo 

em seu salário, todavia ainda na forma de gratificação, o que contradiz a valorização. 

Caso esse professor durante sua carreira pretenda buscar sua qualificação, nesse grau 

de ensino, a única prescrição normativa, no PCCR, é a possível garantia de que ele poderá 

requerer uma licença de interesse particular remunerada que só atinge 30% dos servidores a 

cada período. Além do mais, por está fora da rede, esse profissional perde o direito ao avanço 

naquele período de sua promoção horizontal, o que é um contrassenso com a estratégia 

política instituída no campo legal sobre a valorização na formação continuada. 

Quanto à evolução da remuneração por meio da promoção horizontal, é preciso 

compreender a estratégia gerencial que lhe dá sustentação – o modelo de avaliação de 

desempenho. A rede de ensino do município de Natal no estado do Rio Grande do Norte 

encontra-se alinhada às determinações da reforma educacional instaurada na década de 1990. 

O movimento de valorização dos profissionais do magistério  ocorreu em meio a conflitos e 
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consensos no que diz respeito à elaboração e à implementação da Legislação que trata dessa 

dimensão. 

 

3.4 PCCR (2004) − A PROMOÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

 

Observa-se que existe uma forte corrente a favor da avaliação do „professor‟, 

independente de suas concepções e ideologias. Acredita-se que é um instrumento útil para a 

monitorização dos sistemas educativos devendo auxiliar e orientar decisões políticas.  A 

definição instaurada de avaliação do „professor‟ quando exemplarmente aplicada, deve 

identificar e qualificar estratégias de ensino aplicadas pelo „professor‟, o seu comportamento e 

sua capacidade de transmitir conhecimentos aos seus discentes. 

Desse modo, o sistema de avaliação vigente no município de Natal/RN, 

regulamentado pela Lei Complementar n.º 058/2004, é um dos principais responsáveis pela 

condição de valorização da carreira por meio da „promoção‟ implicando aumento de 

remuneração.  

Como parte integrante deste trabalho, pretende-se perceber a importância que a 

literatura  atribui à avaliação de desempenho e, simultaneamente, perceber em que consiste 

essa avaliação, quais os seus objetivos e que tipo de aspecto abarca. Como objetivo mais 

específico, pretendeu-se: compreender o significado que a avaliação tem para os professores 

estatutários na carreira do magistério da rede de ensino; perceber a compreensão desses 

profissionais em face do sistema de avaliação em vigor implementado a partir da Lei nº 

58/2004; identificar problemas no processo de mudança na carreira; e, ainda, dissecar o 

percentual de remuneração acrescido ao longo do período 2004-2010, após a implementação 

da estratégia de avaliação de desempenho. 

Procedendo a uma breve análise da história da avaliação dos profissionais do 

magistério na rede de ensino de Natal/RN, infere-se que, dentre os vários momentos e 

finalidades do processo de avaliação de desempenho desses profissionais, a produção 

normativa se centra, principalmente, na avaliação/prestação de contas para efeitos de 

promoção na carreira.  

A avaliação de desempenho para promoção horizontal e estágio probatório do 

magistério público de Natal/RN, amparada pela Lei complementar nº 058/2004, (cap. IV, arts. 

16 e 17), regulamentada pelo Decreto nº 8.244/2007, e mediante alterações pelo Decreto nº 

8.558/2008, trata de um instrumento colocado para avaliar os profissionais do magistério e 

possibilitar-lhe a promoção nas classes representadas por letras – assume como prerrogativa a 
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intervenção da Secretaria Municipal de Educação (SME) na melhoria da qualidade do ensino 

na rede municipal. 

 

Em busca de melhores resultados para a escola, a avaliação do desempenho 

dos profissionais de educação tem se constituído um instrumento para 

melhorar a qualidade do ensino, motivando os educadores para sua 

qualificação profissional e desafiando-os a identificar e ultrapassar 

fragilidades individuais e coletivas (NATAL, 2008c, p.02) 

 

O texto enfoca a responsabilidade do professor acerca dos resultados insatisfatórios 

de insucesso escolar e abandono precoce, acreditando que investigar a prática profissional, 

por si só, garantirá o estímulo à qualificação dos profissionais do magistério, e trata o ensino 

como algo produtivo. Ademais, considera, as bases desse instrumento alicerçadas sobre as 

teorias que embasam a gestão pública empresarial, cujos elementos em destaque tratam da 

eficácia, eficiência e produtividade individual e de grupo. 

 

Lei nº 058/2004, a Promoção do profissional do magistério nas classes de 

carreira, designada por letras “A” a “P”, dar-se-à através da avaliação de 

desempenho e da qualificação do professor, considerando-se o cumprimento 

dos deveres, a eficiência no exercício do cargo, o permanente  

aperfeiçoamento e atualização. Art. 17, § 1º - A avaliação do professor será 

realizada anualmente, enquanto a pontuação do desempenho e da 

qualificação ocorrerá a cada dois anos, quando poderá ser promovido; § 2º - 

A concessão da promoção ocorrerá quando o professor alcançar o mínimo de 

60% (sessenta por cento) dos pontos, conforme o estabelecido nesse 

regulamento e cumprido o interstício de quatro anos na Classe “A” e de dois 

anos nas demais classes de carreira. Art. 9º Não será avaliado, portanto, não 

terá direito à promoção nas classes de carreira o professor em desvio de 

função, aquele cedido a instituições não incluídas na rede municipal de 

ensino, o que se encontrar em gozo de licença para trato de interesse 

particular e, ainda, o que se encontrar no exercício de mandato eletivo, 

federal, estadual, ou municipal. Art. 2º - Para a pontuação da avaliação do 

desempenho e da qualificação do professor serão definidos fatores de 

avaliação com valores (NATAL, 2008a, p. 2). 

 

Entende-se, assim, o magistério a partir da profissionalização, ou seja, uma ação que 

precisa de investimento na qualificação, identificação com o trabalho que desenvolve e condições 

para a prática do ensino. A política de valorização do município de Natal/RN considera que a rede 

de ensino promova a avaliação do desempenho, com base nos conhecimentos, qualificação, 

dedicação ao trabalho, entre outros. Esses itens apresentados nos Quadros 10 e 11 estruturam a 

implementação da  e da promoção dos professores periodicamente. 
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Quadro 10 – Pontuação dos profissionais do magistério no processo de avaliação de desempenho – 

SME/Instrumento de Promoção (2008). 
DIMENSÃO FATOR PONTUAÇÃO 

Desempenho na função docente  Rendimento e qualidade do 

trabalho 

4,0 

Assiduidade e pontualidade 1,0 

Tempo de permanência na 

docência 

1,0 

Contribuição no campo da 

educação 

1,5 

Fonte: Natal (2008a). 

 

A avaliação de desempenho, prevista no artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases, Lei 

nº. 9.394 (BRASIL, 2001), é um instrumento complementar à administração de cargos e 

salários. A função da avaliação de desempenho é apreciar o desempenho individual do 

professor no exercício de sua função.  Neste trabalho, considera-se a estratégia de avaliação 

de desempenho como uma estratégia  instituída na sociedade capitalista ideologicamente 

gestada pelas premissas de compreensão da teoria do capital humano, cujos objetivos seriam 

gerenciar o crescimento e a qualificação sob a responsabilidade individual do profissional. 

Compreende-se que os maiores problemas encontrados  na análise de avaliação de 

desempenho do profissional do magistério, é defini-lo como uma sistemática de controle da 

qualidade da educação, proposta pelas instituições, sejam elas oficiais ou não, ao 

estabelecerem uma relação autoritária nos processos avaliativos, não considerando os 

contextos, as políticas educacionais locais, não permitindo a participação desses profissionais 

na discussão e elaboração dos quesitos a eles conferidos. Assim, gera mais medo e resistência 

por parte deles do que incentivo à profissão e à valorização salarial.  

Esse é um sistema com um discurso democrático de participação no processo de 

aplicação da avaliação de desempenho, visto que é formado por comissões. Porém, 

centralizador na elaboração e análise dos resultados, ou seja, não há um processo em que 

ocorra uma relação entre o avaliado e o avaliador (sistema municipal), de modo que o fluxo 

de informação tenha um duplo sentido, fazendo com que a avaliação seja concebida como 

reflexão ao desempenho dos estudantes e ao fomento à formação continuada. 

Uma questão que requer reflexão é o fato de a avaliação ser considerada, por si só, 

como estímulo à promoção na carreira do professor. Contudo, ela não opera, tampouco 

influencia mudanças estruturais nem organizacionais. As políticas públicas voltadas para a 

avaliação do desempenho preconizam características de controle e supervisão em 

contraposição ao seu caráter integrador de construção de um processo democrático, distante 
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de aspectos ideológicos marcados pela história da luta dos profissionais da educação no 

Brasil. Verifica-se, muito mais, a retomada no sistema público de fatores relacionados a: 

coerção, fisiologismo e clientelismo diante dos critérios subjetivos e objetivos postos a quem 

avalia, bem como sobre quem é avaliado.   

Na realidade, trata-se da incorporação de novas abordagens gestionárias nas escolas e 

para os professores da educação básica. As reformas que têm sido desenvolvidas nas diversas 

administrações públicas dos países democráticos industrializados enquadram-se também nas 

estratégias de redefinição das funções do Estado e do seu papel enquanto prestador de 

serviços. As mudanças na prestação dos serviços educativos têm sido coincidentes com a 

transformação das relações de emprego e com a gestão de recursos humanos no sector da 

educação.  

No plano ideológico, a mudança das orientações políticas a favor de uma maior 

abertura da rede pública de educação aos princípios do mercado tem motivado a extensão de 

alguns princípios da nova gestão pública ao setor educacional. Durante os anos 80, as 

estratégias de privatização promovidas pela agenda definida pelos organismos internacionais 

constituíram as primeiras iniciativas de alteração da gestão e propriedade do setor 

educacional. A progressiva integração das agendas nacionais de educação numa agenda 

global da educação, e as exigências que se colocam aos professor destes novos contextos têm 

contribuído, também, para a adoção de novas formas de medição e avaliação do trabalho do 

cargo de professor visando à melhoria da eficiência dos sistemas educativos (TOMMASI, 

1996). 

Essas reformas demandam mudanças nas políticas de gestão. As abordagens 

gestionárias que influenciam o campo educacional introduzem novos controles e valores, por 

natureza discrepantes com os valores do serviço público e da lógica da autonomia profissional 

desses trabalhadores. Como consequência, tal como a literatura tem apontado, essa colisão de 

valores pode gerar inadequações e efeitos problemáticos na sua aplicação.  

Gatti (2011) argumenta que o profissionalismo „docente‟ é desafiado e redefinido por 

este tipo de reformas, em grande parte, porque as fronteiras da prática profissional „docente‟ 

se tornam mais híbridas, pois os „professores‟ têm que passar a sua tradicional autonomia para 

outros atores (gestores, administradores, outras categorias hierárquicas, etc.).  

Os sistemas de remuneração ligados ao desempenho têm sido introduzidos nesse 

contexto. Os novos mecanismos substituem as escalas antigas de remuneração associadas à 

antiguidade no serviço por novos mecanismos que atribuem remunerações de acordo com os 

resultados de avaliação do desempenho do funcionário público. 
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A  gestão dos professores continua a ser politicamente centralizada e que a 

consolidação de um „mercado da educação‟ é ainda bastante incipiente, o que também se 

traduz nas lógicas que governam as organizações escolares e educativas. Do ponto de vista 

dos efeitos no moral dos trabalhadores, os objetivos do empregador e dos trabalhadores 

devem estar alinhados, em primeiro lugar, quanto à escolha dos critérios e ao tipo de 

incentivos, para que haja convergência relativamente ao que é considerado apropriado ao tipo 

de trabalho que desenvolvem. Em segundo lugar, os professores devem ter a garantia de que a 

avaliação do seu desempenho não é enviesada e, portanto, é válida e de confiança.  

O processo de avaliação de desempenho se dá em dois momentos: o primeiro nas 

escolas municipais; o segundo, sob a responsabilidade da Comissão Permanente de Avaliação 

de Desempenho para Promoção Horizontal e estágio Probatório (COPHEP), constituída pela 

Secretaria Municipal de Educação, representantes do sindicato, da Promotoria de Educação, 

Conselhos, ou Escolas. 

 

Quadro 11 - Valores de pontuação da Avaliação de Desempenho. 
 

Desempenho função gestor, 

coordenador e inspetor;  órgão 

central; ocupante de cargo na 

diretoria da entidade de classe 

representativa do magistério 

Participação em colegiados e comissões 1,0 

Permanente  aperfeiçoamento e atualização 1,5 

 Rendimento e qualidade do trabalho 4,0 

Assiduidade e pontualidade 1,0 

Contribuição no campo da educação 1,5 

Participação em colegiados e comissões 2,0 

Permanente  aperfeiçoamento e atualização 1,5 

Fonte: Natal (2008a). 

 

O Quadro 11 de pontuação dos indicadores de desempenho do avaliado apresenta 

uma variação que chega a 05 (cinco). Alguns problemas ocorrem nesse aspecto visto que as 

questões lançadas para o processo de avaliação do profissional do magistério no quadro dizem 

respeito: ao grau de relacionamento do indivíduo, seus valores éticos e morais; a sua 

desenvoltura metodológica; ao cumprimento do tempo em sua atividade; a sua participação 

nos planejamentos e atividades formativas; ao desenvolvimento e desempenho dos alunos no 

processo de ensino; e ao registro das atividades. 

Os pontos apresentados são de responsabilidade de seus pares, para que gestores, 

coordenadores e inspetores possam avaliar. Desse processo, pode decorrer dois problemas 

centrais − o primeiro abarca a dimensão do fisiologismo político, no que se refere a uma boa 

pontuação aos professores que seguem a linha da gestão e uma pontuação baixa àqueles que 

não seguem, ou não votaram no processo eleitoral na equipe gestora, ou seja, a equipe que 

avalia desconsidera os dados dos documentos escolares, ou realiza uma análise subjetiva 
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sobre o colega. O segundo problema é garantir uma análise sobre o desempenho pessoal e 

pedagógico do professor apenas considerando o resultado presente nos documentos escolares, 

desconsiderando o contexto dos estudantes e as condições de trabalho do cargo de professor. 

Tomando por base esses dois problemas inicialmente verifica-se que a 

responsabilidade pela qualidade do ensino, e os bons resultados escolares terminam recaindo 

sobre os indivíduos. O mecanismo de desempenho assume a prerrogativa liberal de 

responsabilidade individual pela produção para garantir valorização salarial, carregada ainda 

de apenas o equivalente ao acréscimo de 5% sobre o vencimento base a cada dois anos de 

exercício, o que é mais agravante. 

No que se refere ao bloco que trata dos itens referentes ao estímulo à participação e 

ao desenvolvimento da qualificação profissional, o qual também vale 5 pontos, atribuído na 

Comissão COPHEP/SME através dos documentos comprobatórios a cada dois anos do 

profissional.  

Convém destacar, na análise, a corrida que cada indivíduo precisa realizar para 

participar de colegiados, publicar livros e periódicos, participar de eventos formativos, 

organizar projetos de trabalho. Tudo isso fora de sua jornada de trabalho, visto que durante as 

16/horas semanais ele está exercendo sua função, e nas 04/horas semanais ele está planejando. 

Em outro turno, encontra-se assumindo outra jornada de trabalho em outra rede para garantir 

seu sustento, sobrando um turno para sua vida familiar, seu lazer, suas projeções de vida. 

Além do mais, não existe um programa de recurso da rede que sustente as produções desse 

profissional. A Secretaria Municipal de Educação oferece formações esporádicas durante o 

horário de trabalho do servidor, ou seja, as jornadas pedagógicas, ou a formação de 

profissionais do magistério em discussão sobre o ensino, que garante o mínimo de pontuação. 

A análise do parágrafo anterior leva a outra dimensão presente na ideologia 

liberal/neoliberal: a responsabilidade individual pela busca da qualificação que garanta acesso 

à elevação do status profissional, ou ao aumento na remuneração salarial, denominada de 

teoria do capital humano.  A interpretação que se faz é que a cada individuo é dada a 

perspectiva de compreender que quanto mais qualificação, mais elevação salarial, o que é um 

engodo, pois o acesso só lhe dá 5% de aumento salarial, com mudança de Letra a cada dois 

anos.  

A partir dessa Comissão no decorrer da aplicação do instrumento, as escolas recebem 

o Manual de Orientações para Formação de Comissões Internas que irão avaliar os pares entre 

si. 
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A primeira avaliação de desempenho deu-se em (2005-2007), em que 1.840 

profissionais do magistério foram avaliados, no contexto de implantação da Lei nº 058/2004 e 

enquadramento desses na rede. Apenas, 944 foram promovidos. O segundo período 2006 a 

2008, estendeu-se aos demais profissionais incluídos e/ou promovidos em 2007. 

O professor, ao ser avaliado, necessita entregar à Comissão interna na instituição 

educacional sob a qual prestou serviço com documentos comprobatórios de acordo com o 

período em avaliação, ou seja, 02 anos, a saber: projetos e publicações que realizou durante a 

função que exerceu; documentos de certificação e declarações referentes às ações 

desenvolvidas; declaração de docência e participação em colegiados, comissões.  

Os fatores de avaliação conforme discriminação: 

 

I – Rendimento e Qualidade de Trabalho (ESCOLAS/INSTITUIÇÕES) - Ao 

avaliar o profissional da educação, nesses critérios, a comissão deverá ficar 

atenta para os itens de 1 a 10 (anexos I a IV) e ter em mãos planejamentos, 

projetos, diários de classe, relatórios, atas, cronograma de trabalho e 

legislação; II – Pontualidade e Assiduidade - Nesse indicador, verificar 

livros de ponto, freqüência às reuniões pedagógicas, dentre outros; - Chega e 

sai nos horários previstos? - Não esquecer a data, assinatura da comissão e 

do avaliado. 

FATORES DE DESEMPENHO III, IV, V e VI (COMISSÃO CENTRAL) 

III – Tempo de docência (Professor de sala de aula)- A declaração deve ser 

feita de acordo com o tempo que lecionou na escola, dentro do período de 

avaliação (modelo anexo). IV – Contribuições no campo da educação - 

Livros e Cartilhas devem vir xerocados a capa e a folha da catalogação, onde 

contém os dados referente ao autor; - Artigos xerocados, contendo o nome 

do autor, ano e local de publicação; - Projetos deverão vir um exemplar por 

escola- Eventos – Certificados xerocados. V – Participação em comissões e 

colegiados. Declaração de participação (modelo anexo) e Xerox da ata. VI– 

Qualificação profissional. - Documentos comprobatórios devem ser 

xerocados e relacionados no modelo em anexo (NATAL, 2008a, p. 05). 

 

Um aspecto considerado como perspectiva de controle e coerção, descaracterizando 

mesmo sobre a interposição da existência de comissões internas e externas, diz respeito ao 

calendário de execução da aplicação do processo de avaliação de desempenho no município. 

Conforme o Quadro 12 retirado do Documento Orientador/2008, as instituições de ensino e os 

profissionais do magistério possuem quando muito cerca de duas semanas para coletar todas 

as informações, passando pelo processo de avaliação e entrega do resultado à Comissão 

Central. 
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Quadro 12 - Calendário das atividades com gestores das escolas e chefes das instituições. 

Escolas/instituições Dia/hora do encontro 

Período de avaliação 

nas Escolas 

instituições 

Data limite da entrega 

das avaliações à 

COPHEP 

Escolas – Tipologia A 29/10/08 – 08:00h 30/10 a 13/11 14/11/2008 

Escolas – Tipologia B 29/10/08 – 14:00h 30/10 a 13/11 13/11/2008 

Escolas – Tipologia C 30/10/2008- 08:00h 31/10 a 10/11 11/11/2008 

CMEI‟s 30/10/2008- 14:00h 31/10 a 07/11 10/11/2008 

Instituições de Educação 

Especial, Tributo à Criança 

03/11/08 – 14:00h 04/11 a 11/11 12/11/2008 

SME 03/11/08 – 14:00h 04/11 a 11/11 12/11/2008 

SINTE- RN 04/11/08 – 08:00h 05/11 a 11/11 12/11/2008 

Fonte: Natal (2008a). 

 

Os dados salariais dos professores, assim como os questionários dos profissionais 

pesquisados, mostraram que eles podem aumentar, mesmo que minimamente, suas 

remunerações; para isso, necessitam ter sobrecarga de trabalho e, muitas vezes, retirar do 

próprio salário para promover aulas interessantes e com qualidade.  

É esse o cenário em que vivem os trabalhadores da educação do cargo de professor, 

pois a própria história dessa profissão revela que a educação e as funções docentes precisam 

ser compreendidas no contexto socioeconômico nos quais estão imersos. Portanto, o 

professor, seja ele da rede privada ou da rede pública, tem a obrigação de possuir tais 

características sob pena de ficar fora do mercado de trabalho; esse profissional precisa ser 

polivalente, eficiente, eficaz. Contudo, o salário continua sendo insuficiente para ele ter 

qualidade de vida, sem contar que as condições de trabalho com as quais eles convivem, 

juntamente com o salário aviltante, continuam sendo os maiores fatores de (des)valorização 

da categoria. 

Os registros dos professores sujeitos da pesquisa revelam situações relativas à 

necessidade de um salário digno, não exigindo desse profissional a busca de outras fontes de 

renda, ou uma jornada dupla. Segundo as análises, isso não condiciona valorização, visto que 

não lhe permite a possibilidade de obter tempo livre, diariamente, tendo em vista a sua 

jornada dupla. 

 

3.5 CONDIÇÕES SALARIAIS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS 

 

A Secretaria de Educação do município de Natal/RN e de outros municípios, por 

força da política de financiamento do ensino fundamental a partir de 1990, reformulou ou 

implantou os planos de cargos, carreira e remuneração do magistério. A Lei Orgânica do 
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município, promulgada em 3 de abril de 1990, inspirada nos princípios da liberdade política, 

de justiça social e de dignidade da pessoa humana, trata da educação no seu título VI (da 

ordem econômica e social), capítulo VII, artigos 153 ao 165. No artigo 157, garante ao 

pessoal do magistério plano de carreira, com piso salarial profissional e com ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e títulos, bem como, em 

parágrafo único, obriga-se em favorecer condições para o aperfeiçoamento e a atualização 

profissional, considerados experiências inerentes à carreira do magistério. Em 1998, foi 

publicada, no Diário Oficial do Estado (DOE), a Lei Complementar nº 016 de 2 de Julho de 

1998 que aprova o Plano de Cargos, Carreira e Salários e o Estatuto do Magistério Público do 

Ensino Fundamental e da Educação Infantil cuja descrição da classe funcional está disposto 

no Quadro 13. E em 2004, a Lei 058/2004 do novo PCCR já apresentado no primeiro capítulo 

deste trabalho, em vigência até os dias atuais. 

 

Quadro 13 - Total de Professores considerando a Lei nº 016/98 (revogada) e a atual Lei 

Complementar nº 058/04 (PCCR). 
CLASSE 

FUNCIONA

L (LEI 

016/98) 

REVOGAD

A 

Nº 

DE 

PRO

F. 

LEI ATUAL – 058/2004 

NÍVEL 

1 

NÍVEL 2 

NE - 1 NE – 2 TOTAL 
ESP MESTRE DOUTOR 

PE 1 941 594 76 07 - 264 - 941 

PE 2 2.182 1.661 440 77 01 01 02 2.182 

P2 24 09 - - - - - 09 

P3 29 08 - - - - 10 18 

P5 04 - 04 - - - - 04 

CATEGORI

AS 
08 - 01 - - - - 01 

TOTAL 3.188 2.272 517 88 01 265 12 3.155 

Fonte: USP (2013). 

Notas 

1: 33 professores sem habilitação específica para o Magistério da Educação Básica, não contemplados 

na Lei atual. 

2: NÍVEL 1 – Formação em Curso Superior de Licenciatura Plena, com habilitação específica para o 

magistério da educação básica. 

NÍVEL 2 – Formação em Curso Superior de Licenciatura Plena, com habilitação específica para o 

magistério da educação básica e diploma de pós-graduação na área de educação, em nível de 

especialização, mestrado ou doutorado. 

NÍVEL ESPECIAL 1 – (NE – 1): em extinção – formação em Nível Médio – com habilitação 

específica para magistério. 

 

O número de professores da rede municipal de ensino de Natal, de acordo com o 

Quadro 13, revela o quanto evolui o quantitativo desses profissionais em relação a sua 

formação. Comparando-se o número de profissionais em nível médio, em 1985 com os dados 
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de 2005, percebe-se uma diminuição significativa neste nível após a implementação da nova 

Lei 058/2004, de 13 de setembro de 2004, referente ao Plano de Carreira, Remuneração e 

Estatuto do Magistério Público Municipal de Natal - PCCR. Ele é o cumprimento de uma 

meta do Plano Municipal de Educação que tem como objetivos a melhoria da qualidade da 

educação e a valorização dos profissionais da educação. 

Todavia, a carreira do magistério com a implantação do PCCR passou a ser pautada 

em Níveis e Classes dividindo-se em licenciatura plena e licenciatura com habilitação 

especifica para o magistério da educação básica e diploma de pós-graduação na área de 

educação, em nível de especialização, mestrado ou doutorado, o que expressa a elevação do 

direito à qualificação, mas na materialidade da remuneração a busca pela evolução desta, é 

algo de caráter individual, não existem incentivos no que diz respeito a uma jornada com 

dedicação exclusiva para a formação.  

Em 2005, no universo de 3.188 professores, 30% destes eram enquadrados e 

percebiam como professores com nível médio, não sendo considerada a sua formação 

superior, o que passou a ser valorizado a partir do PCCR, de modo que 71,9% dos 941 

profissionais tiveram mudança de nível, passando a ser enquadrados e perceber como nível 

superior. 

No ato de implantação do PCCR, 1.217 professores obtiveram mudança de nível, 

com variação no salário base de 19,7% (518 professores); 34,78% (594 professores) e 61,39% 

(83 professores). Assegurada a modalidade na carreira, a partir de abril/2005 a fevereiro/2006, 

178 professores obtiveram mudança de nível, com variação no salário base de 19,7% (144 

professores); 34,78% (32 professores) e 61,39% (2 professores). 

Os dados da Tabela 1, a seguir, demonstram a evolução dos salários dos professores 

no período de (2000 – 2005), considerando os valores que foram estabelecidos na Lei 

Complementar nº 016/98 e a implantação da nova Lei 058/2004. 

Observa-se que os valores do salário base não sofreram reajuste no período de 1998, 

ano da aprovação do novo Plano, até 2004, quando foi concedido um reajuste de 20%. Em 

2000, em razão das reivindicações dos professores, manifestadas através do seu sindicato, 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte) foram concedidas algumas gratificações 

que por sua vez foram incorporadas ao salário em 2004. 

No ano de 2003, a Secretaria Municipal de Educação concedeu uma promoção 

horizontal de 5,0% para todos os professores que tenham esse direito. Além de implantar de 

uma Gratificação por Local de Exercício (GLP) para todos os servidores no valor de 25% do 

salário base. 
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Analisando a evolução dos salários dos professores, no período de (2000-2005), 

verifica-se que houve um crescimento médio de 25,5% com a implantação de gratificação de 

incentivo ao Magistério (GIM), de 20%, posteriormente aumentada para 30%, a expansão da 

gratificação e localidade especial (GLE) − de 20% de 3 escolas para 100% da rede. 

 

Tabela 01 - Variação do Salário-base e da Remuneração do Professor em Início e Fim de Carreira – 

Rede Municipal de Natal/RN (2000 a 2005) 
VANTAGENS/SALÁRIO PERÍODO/ANO 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PE2 – A – Base 436,50 436,50 436,50 436,50 523,80 681,20 

Incorporação de Gratificação 87,30 87,30 218,25 218,25 157,40 - 

Remuneração Total 523,80 523,80 654,75 654,75 681,20 681,20 

PE2 - J - Final de Carreira 679,50 679,50 679,50 679,50 815,40 1.056,77 

Incorporação de Gratificação 305,47 305,47 509,59 509,90 444,45 264,19 

Remuneração Total 985,27 985,27 1.189,12 1.189,12 1.259,855 1.320,96 

Variação do Salário Base 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 30,0% 

Variação da Remuneração Total 0,0% 12,0% 25,0% 0,0% 4,0% 0,0% 

Fonte: Natal (2005c). 

 

Em 2005, o salário-base do trabalhador no cargo de professor N-1, com 20 horas 

(magistério), Letra (A) corresponde a R$ 681,20 ocorrendo apenas as incorporações de 

gratificações da Lei 016/1998. Ao chegar a última Classe Letra (P) – que se refere ao tempo 

de serviço acumulado – ele terá como salário - base R$ 1.348,72, conforme a Tabela 2.   
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Tabela 2 - Natal/RN: Salário-base dos professores de Nível N-1 E n-2 com a implementação do PCCR e do PSPN, no período 2006-2010. 

Classes N-1* N-2** 

 

2006 2007 2009 2010 2006 2007 2009 2010 

20h 40h Salário 

Base 20h 

Aum. 23,74 

% 

20h 40h 
Reajuste 

20 h 

4,5% 

20h 40h Salário 

Base 20h 

Aum. 

23,74 % 

20h 40h 
Reajuste 

20h 

4,5% 

Salário 

Base 

Salário 

Base 

Salário 

Base 

Salário 

Base 

Salário 

Base 

Salário 

Base 

Salário 

Base 

Salário 

Base 

A 681,20 1.362,40 842,91 995,30 1.990,61 1.040,09 815,88 1.631,76 1.009,56 1.192,07 2.384,15 1.245,71 

B 715,26 1.430,52 885,06 1.045,07 2.090,14 1.092,10 856,67 1.713,35 1.060,04 1.251,68 2.503,36 1.308,00 

C 751,02 1.502,05 929,31 1.097,32 2.194,64 1.146,70 899,50 1.798,99 1.113,04 1.314,26 2.628,53 1.373,40 

D 788,58 1.577,16 975,78 1.152,19 2.304,38 1.204,04 944,50 1.889,00 1.168,72 1.379,98 2.759,53 1.442,07 

E 828,01 1.656,02 1.024,57 1.209,80 2.419,60 1.264,24 991,32 1.982,63 1.226,65 1.448,97 2.897,95 1.514,18 

F 869,40 1.738,80 1.075,79 1.270,29 2.540,57 1.327,45 1.040.87 2.081,74 1.287,97 1.521,42 3.042,85 1.589,89 

G 912,87 1.825,75 1.129,58 1.333,80 2.667,60 1.393,82 1.092,91 2.185,82 1.352,36 1.597,49 3.194,99 1.669,38 

H 958,52 1.917,03 1.186,07 1.400,49 2.800,98 1.463,51 1.147,55 2.295,10 1.419,97 1.677,37 3.354,74 1.752,85 

I 1.006,45 2.012,89 1.245,38 1.470,52 2.941,03 1.536,69 1.204,92 2.409,84 1.490,96 1.761,24 3.522,48 1.840,49 

J 1.056,77 2.113,54 1.307,64 1.544,04 3.088,08 1.613,52 1.265,16 2.530,32 1.565,50 1.849,30 3.698,60 1.932,52 

L 1.109,60 2.219,20 1.373,01 1.621,24 3.242,49 1.694,20 1.328,42 2.656,84 1.643,78 1.941,76 3.883,53 2.029,14 

M 1.165,09 2.301,17 1.441,68 1.702,31 3.404,61 1.778,91 1.394,84 2.789,67 1.725,97 2.038,85 4.077,71 2.130,60 

N 1.223,40 2.446,81 1.513,83 1.787,42 3.574,84 1.867,86 1.464,57 2.929,13 1.812,25 2.140,80 4.281,59 2.237,13 

O 1.284,50 2.569,01 1.589,44 1.876,79 3.753,59 1.961,31 1.537,78 3.075,57 1.902,84 2.247,83 4.495,67 2.348,99 

P 1.348,72 2.697,45 1.668,90 1.970,63 3.941,27 2.059,31 1.614,67 3.229,33 1.997,99 2.360,23 4.720,45 2.466,44 

Fonte: USP (2013). 

Nota 1 - *Professores N-1, com Graduação; **Professores N-2, com Pós-Graduação.  
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Em 2007, os professores tiveram um reajuste de 23,74%, passando o salário-base 

do trabalhador no cargo de professor N-1(A), com 20 horas para R$ 842,91. No ano de 

implementação do PSPN, em 2009, esses profissionais tiveram um reajuste de 18,08% 

ficando com um salário- base de R$ 995,30 (N1-A) 20h. Em 2010 tiveram um reajuste de 

4,5%, prazo fixado para o término da implementação do PSPN, o salário-base do N-1(A) 

1.040,09.  

Considera-se que o enquadramento oferecido aos profissionais do magistério apesar 

de apresentar ganhos no que se refere a tornar qualitativa sua titulação e ingresso na carreira, 

em termos salariais não oferece uma valorização diferente e condigna ao antigo estatuto, 

tendo em vista que se o salário-base desse profissional, em 2005, passa a ser R$ 681,20 

naquela época isto equivaleria a aproximadamente 02 salários mínimos (Tabela de Salários 

Mínimos em Anexo A). Não ocorre mudança nessa perspectiva em 2010, pois com um 

salário-base de 1.040,09 também só chega a, aproximadamente, 02 salários mínimos. 

Levando a efeito a legislação, como parâmetro de reajuste, o MEC, baseado em 

Parecer da Advocacia Geral da União, fixou o Piso Nacional, em 2010, no valor de R$ 

1024,67. Isso, de acordo com a atual previsão de reajuste (15,294%), elevaria o Piso à quantia 

de R$ 1.181,34, para 2011.   

Com referência à implantação do PSPN, em 2010, e conforme o demonstrado nas 

Tabelas 1 e 2, a rede municipal de Natal/RN vem apresentando valores superiores daquele 

exigido legalmente. Exemplo: se considerarmos o reajuste do PSPN à luz da lei, o professor 

somente com o magistério e com 20 horas receberia R$ 512,33, e o valor correspondente a  

R$ 1.024,67 seria para o profissional do magistério com 40 horas. E, conforme os dados da 

Tabela 2, o profissional de 20 horas iniciante estaria recebendo R$ 1.040,09; e aquele, em 

final de carreira, receberia R$ 2.059,31.  

Considerando o exposto, observa-se que a definição de um Piso Salarial Nacional de 

R$ 950,00, em 2008, não sofreu impacto na remuneração dos profissionais do magistério da 

rede municipal, com graduação e pós-graduação, em virtude dos reajustes e enquadramento 

dos professores no PCCR municipal. 

Do ponto de vista político, não havia concordância do governo com um piso salarial 

professor de alcance nacional, tampouco com a concepção de um Fundo de financiamento de 

abrangência para toda a educação básica. Prova disso é que foi instituído um Fundo de 

financiamento restrito ao ensino fundamental, o Fundef (Lei nº 9.424/96).  

A Lei do Piso veio regulamentar a carreira do magistério público em face dos 

cumprimentos aos dispositivos legais constantes na Constituição Federal de 1988, na Lei nº 
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11.494/2007 que regulamentou o Fundeb originando, a posteriori, a Resolução do CNE, nº 

02/2009 que dá diretrizes técnicas sobre a profissão docente e os planos de carreira e 

remuneração. 

O Piso refere-se ao vencimento inicial mínimo de qualquer uma das carreiras do 

magistério da educação básica – atividades de docência ou suporte pedagógico. Os valores 

podem e devem ser mais elevados nas unidades federativas que tiverem condições de 

remunerar melhor a categoria.  

Em relação à Portaria Ministerial nº. 211, de 10 de março de 2009, que estabelece o 

valor mínimo nacional por aluno do Fundeb, a CNTE reforça o elo entre o Fundeb e o PSPN 

do magistério esclarecendo que esse valor deve ser ajustado, em 19,2% cujo percentual 

passou a valer para reajustar o PSPN, de 2009. Assim, o valor de R$ 950,00, definido, para 

2008, deveria ser de R$1.132,00 e, daí por diante, conforme valor per capita do Fundeb 

definida pelo Ministério da Educação (MEC). Isso porque 60% do valor per capita do Fundo, 

previsto para a vigência anual, destina-se à remuneração dos profissionais do magistério. Por 

essa lógica, o Piso, em 2010, corresponderia a R$ 1.312,85 e passaria a ser de R$ 1.513,58, 

em 2011, caso o percentual de reajuste se mantenha em 15,29%.  Vale salientar que esses 

valores não correspondem àqueles aprovados pelo governo federal, conforme informações na 

Tabela 3. 

 

Tabela 03 – Proposição da CNTE e os reajustes com a Lei do PSPN na Remuneração base dos 

professores. 

Reajustes do PSPN na visão do CNTE Reajustes do PSPN - Lei nº. 11.738/08 

Ano Índice (%) Valor (R$) Ano Índice (%) Valor (R$) 

2008 - 950,00 2008 - 950,00 

2009 19,2 1.132,40 2009 - 950,00 

2010 15,93 1.312,85 2010 7,86 1.024,67 

2011 15,29 1.513,58 2011 15, 294 1.181,34 

Fonte: CNTE (2010). 

 

O atual valor mínimo do Fundeb, conforme Portaria Ministerial nº. 538, para 2010, é 

de R$ 1.414,85. Mantendo-se esse valor até a aprovação das Leis Orçamentárias, o PSPN 

deve acumular um reajuste de 15,29%, que representa a diferença per capita do Fundo da 

Educação Básica entre 2009 e 2010 a ser considerada, em 2011, para o Piso Salarial do 

Magistério. 
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Mesmo com as limitações que, provisoriamente, o Supremo Tribunal Federal impôs 

ao alcance do Piso Salarial, por força de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn)29 

impetrada por um grupo de governadores brasileiros, principalmente no que diz respeito à 

composição de jornada de profissionais, o que se tem garantido, com a Emenda 

Constitucional nº. 053/06, do Fundeb, é, ao mesmo tempo, mais recursos de impostos30 para a 

aplicação em planos de carreira dos estados e municípios. 

É evidente que o magistério, por ser uma profissão que envolve um contingente 

significativo de trabalhadores (mais de dois milhões, cerca de 90% deles no setor público), o 

limite da remuneração dos trabalhadores em educação no cargo de professores é dado 

essencialmente pela dimensão da receita tributária arrecadada pelo Estado e pela disputa entre 

os diferentes segmentos que a demandam. 

O estudo "Professores do Brasil: Impasses e Desafios" (GATTI, 2009), lançado pela 

Unesco, mostra que os profissionais representam o terceiro maior grupo ocupacional do país 

(8,4%), ficando atrás apenas dos escriturários (15,2%) e dos trabalhadores do setor de 

serviços (14,9%). A profissão supera, inclusive, o setor de construção civil (4%). Os 

profissionais brasileiros do ensino básico com diploma superior ganham menos que a média 

da população com semelhante grau de instrução. Considerando os profissionais do magistério 

sem ensino superior, a média salarial é inferior à da população total, com base na PNAD 2006 

(IBGE, 2010). Segundo dados do IBGE, o rendimento médio dos profissionais da educação 

básica com nível superior vai de R$ 1.152,00, para os que atuam nos anos iniciais do ensino 

fundamental a R$ 1.660 para os que atual no ensino médio. Entre a população brasileira em 

geral, com diploma superior, a média é de R$ 2.693,00 (IBGE, 2010). 

Estudos sobre a PNAD 2009 (BRASIL, 2014a), realizados por Pinto (2011), 

comprovam que continua essa distorção. Listando as profissões de nível superior, o professor 

está posicionado na 20ª posição da lista e tem a metade da remuneração percebida por 

profissionais, como economistas, contadores ou advogados, que não apresentam um perfil de 

formação, ou jornada de trabalho que explique a grande diferença de rendimentos. 

                                                           
29

 O Supremo Tribunal Federal veta o § 4° do artigo 2° da Lei do Piso Salarial Nacional que trata da 

carga horária. O parágrafo estabelecia o limite máximo de 2/3 (dois terços) para o desempenho em 

sala de aula e 1/3 para extraclasse. Com a decisão do STF, são os Municípios e Estados que definem a 

distribuição da carga horária. Esclarece que os termos „vencimentos iniciais‟ e „salário inicial‟, ficam 

entendidos como „remuneração total inicial‟. Ou seja, transformou-se o Piso Salarial em Teto Salarial. 
30

  Com o Fundeb a receita de 20% dos impostos do estado e ou do município vão compulsoriamente 

para o Fundo Estadual. E, os recursos voltam na medida do número de matrículas. Assim, abrir mais 

vagas não significa mais despesas, e sim, mais receita (FRANÇA; BARBOSA, 2012). 
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Pertinente à carreira do professor, não obstante recorrente, em certos meios, o 

discurso de que o aumento de salários não garante maior qualidade, é preciso lembrar que 

carreiras pouco atraentes do ponto de vista salarial terminam por não ser objeto de procura das 

novas gerações, e, especialmente, não se mostram importantes para aqueles que se avaliam 

em melhores condições de domínio de conhecimentos ou com melhores chances em outras 

atividades (UNESCO, 2009). 

A Resolução do CNE, nº 02/2009, recomendou diferenciação salarial de 

conformidade com a formação pedagógica, contudo, não estabeleceu percentual entre os 

níveis, mas indicou diferenciar os vencimentos ou salário iniciais da carreira dos profissionais 

da educação básica por titulação, entre os habilitados em nível médio e os habilitados em 

nível superior e pós-graduados lato sensu, em percentual compatível entre estes últimos e os 

detentores de cursos de mestrado e doutorado (BRASIL, 2009a).  

Com referência à jornada integral, de 40 horas, o único concurso após a implantação 

do PCCR, promovido pela Prefeitura do Natal, foi para „educador infantil‟ em 2008, com 

ingresso em 2009. Ou seja, o pessoal do magistério do quadro municipal possui 40 horas de 

duas formas: a) por concurso público que incorpore outra matrícula; b) com adesão à carga 

suplementar.  

Com relação aos valores de remuneração, considera-se a incorporação da promoção 

horizontal e de gratificações, podendo ser, também, quando caracterizado: instituição com 

difícil acesso, adicional noturno e a gratificação de incentivo ao Magistério (GIM). 

Com base nos dados do relatório do Grupo de Trabalho da “Pesquisa sobre 

Remuneração em rede nacional” relativa a todas as capitais para os professores do quadro 

efetivo do serviço público, a legislação prevê as formas de vencimento, de remuneração e de 

subsídio. Porém, a remuneração (no conceito genérico) dos temporários e dos celetistas 

denomina-se salário. O vencimento refere-se ao valor básico (salário-base) pago à 

contraprestação do trabalho do professor ao longo de um período definido (mensal). Ele pode 

ser acrescido de adicionais, como gratificações, abonos, passando, assim, a configurar a 

remuneração: o somatório geral dos valores percebidos.  

 

3.5.1 A remuneração dos profissionais do magistério da rede municipal de ensino de 

Natal/RN e outras onze capitais brasileiras 

 

A composição da análise da remuneração dos professores do ensino fundamental da 

rede de ensino de Natal/RN frente a outras  redes de ensino municipais (capitais dos estados 
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brasileiros), realizada pelo Grupo de Pesquisa – Remuneração/USP/Observatório utilizou, 

como procedimento, a padronização da jornada de trabalho. A remuneração média inicial dos 

profissionais do magistério das capitais pesquisadas é de R$ 910,00, valor esse superior ao 

das redes estaduais. Das 12 capitais, a metade está acima da média, e, de forma singular, 

apenas Boa Vista (RR) apresenta remuneração inferior à da rede estadual do respectivo 

estado, descrito na Tabela 4. 

 

Tabela 04 - Remuneração e teto dos docentes da educação básica de redes municipais (referência 

inicial e jornada semanal de 20 horas – 2010) 
UF Remuneração por nível de formação e Teto salarial (R$ 1,00) Amplitude 

Médio 

Normal 

Licenciado 

pleno 

E. Lato 

Sensu 

Mestre Doutor Teto (%) 

B. Horizonte 1336 1705 1791 1974 2177 2902 117 

Belém 1102 1578 1678 1785 1820 2077 88 

Boa Vista 1071 1488 1651 2708 3520 3520 229 

Natal 1040 1246 1370 1495 1744 4193 232 

C. Grande 932 2796 3076 3356 3635 4130 343 

P. Alegre 914 1414 1660 1660 1660 3313 263 

Cuiabá 845 1208 1329 1449 1449 2319 164 

Curitiba 743 1096 983 1130 1130 5618 656 

J. Pessoa 721 961 1241 1603 2070 2546 253 

São Paulo 709 857 857 857 857 1997 182 

Teresina 631 1015 1116 1228 1350 3198 407 

Florianópolis 484 604 703 787 965 1638 238 

Fonte: USP (2013). 

Notas: 

1. Na remuneração dos docentes das capitais, estão inclusos o vencimento e os adicionais de carreira 

inerentes ao conjunto da categoria, conforme especificado a seguir: 

Belém – Adicional de escolaridade (60%), Regência de classe (20%), Gratificação de incentivo (40%); 

as gratificações por títulos de pós-graduação nos percentuais: especialização, 7,5% (curso de 180h), 

25% (curso de 360h); mestrado, 30% e doutorado 35%; 10% após 25 anos de serviço e 60% de 

triênios. 

Boa Vista – Valores definidos no anexo da Lei n° 1.145, de 20 de maio de 2009. 

Natal - O teto é formado pelo vencimento do licenciado pleno em final de carreira, no qual incide 30% 

de quinquênio e a gratificação de 40% por doutoramento. Os valores do docente com licenciatura 

plena e título de especialização, mestre e doutor, estão acrescidos de gratificações nos percentuais de 

10%, 20% e 40% respectivamente e não cumulativas. 

Campo Grande - Gratificação de 50% de regência e no teto, mais 35% do Adicional por Tempo de 

Serviço. 

Florianópolis - Gratificação de regência de classe de 10%, e no teto, 60% referente a anuênios (a cada 

ano de efetivo exercício da função no serviço público). 

Cuiabá – Foi utilizado os valores do subsídio (com alterações introduzidas pela LC 220/10). 

São Paulo - Incluso no teto o adicional por tempo de serviço público municipal de 1/6 (um sexto) do 

vencimento. Os títulos de pós-graduação compõem com outros critérios na avaliação de desempenho, 

para assumir novas posições e vencimentos da carreira na direção do teto. 

Teresina - O teto corresponde à remuneração em final de carreira com nível de pós-doutorado. 
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Belo Horizonte - O teto corresponde ao vencimento do nível 24, acrescido do adicional por tempo de 

serviço de 30 %. 

João Pessoa - gratificação de hora-atividade no percentual de 30% do vencimento. 

Porto Alegre - o teto inclui o vencimento do professor com pós-graduação na última referência, 

acrescido de 50% referente a triênios. 

Curitiba - O teto salarial corresponde à remuneração de doutor em final de carreira. 

 

As evidências, conforme o relatório da pesquisa USP/Observatório, sugerem que os 

municipios apresentem melhores condições fiscais do que os estados, mas é preciso um 

estudo mais específico, na área das finanças públicas, para comprovar tal hipótese. Belo 

Horizonte (MG) apresenta o maior Piso e a menor amplitude, enquanto Curitiba (PR) 

proporciona o maior teto e maior amplitude. Apenas, a capital Florianópolis (SC) não atingiu 

o PSPN em 2010. Natal encontra-se na 4ª posição com um valor médio de salário para o 

licenciado de R$ 1.246,00 e um doutor não chega a R$ 2000,00. 

 

Tabela 05 – Diferença de vencimento inicial do professor com nível médio em redes públicas de 

ensino dos estados e capitais – jornada de 40h semanais (2010). 

Estado Vencimento 

(R$) 

Capital Vencimento 

(R$) 

Variação 

(R$) 

Variação 

(%) 

MT 2.270,32 Cuiabá 1.690,82 -579,50 +34,27 

(Estado) 

SP 1.368,75 São Paulo 1.418,22 49,47 +3,6% 

Capital 

MS 1.250,86 Campo 

Grande 

1.242,84 -8,02 +6,45 

(Estado) 

PR 1.084,78 Curitiba 1.486,00 401,22 +36,99 

(Capital) 

PB 1.058,48 João Pessoa 1.109,20 50,72 +4,79 

(Capital) 

PI 1.024,68 Teresina 1.024,70 0,02 +0,001 

(Capital) 

PA ** 1.023,00 Belém 1.224,00 201,00 +19,65 

(Capital) 

RN *950,08 Natal 1.620,68 670,60 +70,60 

(Capital) 

MG *714,31 Belo 

Horizonte 

1.761,91 1.047,60 +146,66 

(Capital) 

RS *713,26 Porto Alegre 1.924,20 1.210,94 +169,78 

(Capital) 

SC *609,46 Florianópolis *968,36 358,90 +58,89 

(Capital) 

SOMA 12.067,98 - 15.282,00 - - 

MÉDIA 1.097,09 - 1.406,45 309,36 +28,20 

(Capital) 

Fonte: USP (2013). 

 

Em uma análise  comparativa entre os estados e as capitais, observa-se que, em 

média, os vencimentos dos professores das redes municipais das capitais são 28,2% mais 
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elevados que os vencimentos desses profissionais das redes estaduais (magistério) 

Comparando o vencimento entre cada estado e sua capital, constata-se o seguinte: 

a) Mato Grosso apresenta um vencimento (R$ 2.270,32 reais) maior em 34,27% do 

que a capital Cuiabá (R$ 1.690,82 reais), correspondendo a uma diferença de  

R$ 579,50 para o estado. 

b) O vencimento de São Paulo (R$ 1.368,75 reais) é menor que o vencimento da 

capital, São Paulo (R$ 1.418,22 reais). A diferença em prol da capital é de  

R$ 49,47 correspondendo a 3,6%. 

c) Mato Grosso do Sul apresenta um vencimento (R$ 1.250,86 reais, sendo 6,45% 

maior que Campo Grande (R$ 1.242,84 reais). Essa diferença corresponde a –  

R$ 8,02. 

d) O vencimento da capital Curitiba (R$ 1.486,00 reais) é maior 36,99% do que o 

estado do Paraná (R$ 1.084,78 reais), essa diferença corresponde a (R$ 401,22). 

e) A capital João Pessoa (R$ 1.109,20 reais) apresenta um vencimento maior que a 

Paraíba (R$ 1.058,48 reais). A diferença percentual é de 4,79%, corresponde a 

50,72. 

f) Entre o estado do Piauí (R$ 1.024,68 reais) e a capital Teresina (R$ 1.024,70 

reais), o vencimento é praticamente a capital tem um acréscimo de 0,001%, que 

em dinheiro é R$ 0,02 centavos. 

g) O vencimento da capital Natal (R$ 1.543,51 reais) é superior ao estado do RN 

(R$ 950,08 reais), a diferença pró-capital é de 70,50%, que corresponde a  

R$ 670,60. 

 

Considerando a soma total de estados e municípios – capitais, observa- se que, em 

média, os vencimentos dos professores das redes municipais das capitais são 28,2% maiores 

que os estados.  

Ao analisar ações constitutivas da política de Fundos para a valorização salarial 

professor na rede municipal de Natal/RN, buscou-se compreender um todo coerente do 

incentivo relativo ao campo legislativo e suas inferências sobre a materialidade da 

universalização da matrícula e do salário desses profissionais oriundos da estratégia política 

do PCCR, Lei n. 058/2004, no período estudado. 

Por meio das informações gerais que dizem respeito à rede sistematizada e analisada, 

nesta tese, é possível fazer algumas considerações pontuais, com base em objetivos propostos. 
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Acerca da lógica de financiamento da educação pública para o ensino fundamental 

no município de Natal/RN, seguiu a agenda nacional e internacional com prioridade para o 

ensino fundamental. É possível afirmar, também, que o campo legal e sua materialidade 

obedece à lógica da racionalidade econômica para a educação e a subordinação da qualidade 

da educação à quantidade ao mínimo de orçamento exigido no que diz respeito ao salário dos 

profissionais do magistério. 

As bases de uma política de financiamento no poder local foram concretizadas a 

partir das políticas preconizadas pelo Banco Mundial, no qual o direito à educação é 

subsumido ante a perspectiva economicista de restrição do gasto público na área com a 

adoção de políticas focalizadas no ensino fundamental. 

Embora a mudança da reforma do Fundef para o Fundeb tenha rompido com a 

política de focalização do ensino fundamental, prescrevendo para os municípios a educação 

infantil, e a modalidade EJA, a lógica da racionalidade financeira permanece e a situação do 

salário dos professores tende a ser preocupante, visto que não houve, no período, uma 

reformulação do PCCR para uma melhor qualidade, mas um enxugamento de concursos 

públicos pela via da aplicação de temporários/precários, e não profissionais estatutários sobre 

os quais prevalece a carreira. 

Quanto aos avanços legais para a valorização do magistério em âmbito local, não se 

pode deixar de reconhecer as alterações legais entre o Estatuto Lei n. 016/1998 e a Lei n. 

058/2004 (PCCR), no que diz respeito aos direitos para a aposentaria com a saída de um 

penduricalho de gratificação, e a definição da carreira.  

Entretanto, a remuneração salarial do professor não sofre grandes reajustes de uma 

legislação para outra em termos de salários mínimos. Ademais, as prerrogativas do novo 

PCCR traz indícios de corrida individual do professor da rede municipal, visando à melhor 

formação, titulação e produtividade, o que se configura uma estratégia política de valorização 

pautada no gerencialismo, sobre a qual é defendida a tese da (des)valorização.  

A Lei de carreira dos professor da educação básica deveria ser um dos principais 

elementos geradores de valorização. Em Natal, essa lei implantada em 2004, vem sendo 

implementada, desde 2006, para todo o quadro efetivo com ingresso na carreira a partir de 

concurso público.  

A realidade estudada mostrou que, no aspecto estrutura da carreira na lei, existem 

distorções e obscuridades – que são desconhecidas pelos professores e que, na maioria vezes, 

não têm explicação sequer pelos gestores. São situações como essas que ratificam que o 

aspecto salarial seja um dos critérios fundamentais de valorização do trabalhador da educação 
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no cargo de professor. A realidade do município, aqui estudado, mostrou que esse aspecto é  

burlado, quando se constata a falta de vontade política vê a falta de responsabilidade para com 

os insumos que fazem parte da remuneração profissional. Sobre a questão salarial na carreira 

profissional do magistério, é válido ressaltar que: 

 

No que diz respeito à carreira docente na educação básica, embora 

atualmente seja comum, em certos meios, o discurso que maior salário não 

garante maior qualidade, é preciso lembrar que carreiras pouco atraentes do 

ponto de vista salarial acabam por não ser objeto de procura entre as novas 

gerações, especialmente não se mostram atraentes para aqueles que se 

consideram em melhores condições de domínio de conhecimento, ou com 

melhores chances em outras atividades (GATTI; BARRETO, 2009, p. 239-

240). 

 

Ao contextualizar a valorização do magistério no PCCR, foi possível perceber que 

sua utilização tem relação com a emergência da administração gerencial decorrente da crise 

de credibilidade que a administração pública atravessava em vários países, a partir de meados 

da década de 1980. Essa crise abriu espaço para uma demanda crescente por práticas da 

administração empresarial nas instituições públicas, inclusive nas escolas. As reformas 

gerenciais, implementadas a partir de então, introduziram nas escolas uma nova lógica 

orientada pela avaliação educacional, pela estruturação dos sistemas de metas e, 

consequentemente, por novas formas de remuneração na carreira do professor. Conforme foi 

evidenciado, apesar das divergências quanto à adoção ou não de políticas dessa natureza 

como forma de melhorar a remuneração dos trabalhadores no cargo de professor, sua 

utilização tem se tornado cada vez mais comum em sistemas de ensino público de vários 

países em desenvolvimento.  

Em 2009, um levantamento divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) apontou 

que a média salarial dos profissionais do magistério de escolas públicas da educação básica no 

Brasil cresceu de R$ 994 para R$ 1.527, de 2003 a 2008 − período que abrangeu os últimos 

anos de vigência do Fundef e os primeiros anos de vigência do Fundeb. Esse aumento, 

segundo o MEC, correspondeu a 53%, em cinco anos. No entanto, a pesquisa realizada em 

Natal/RN mostrou que, de 2004-2010, o aumento nos salários desses profissionais não passou 

em valores reais de três salários mínimos. Nessa perspectiva, acredita-se que são necessárias 

mais pesquisas para que o consenso sobre a valorização salarial estabelecido no campo legal e 

materializado socialmente não construa o engodo de que o professor está sendo bem 

valorizado e bem pago no país. 
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O estudo apresentado pelo MEC mostra, ainda, que a diferença entre o salário dos 

professor em relação ao de outros profissionais com o mesmo nível de formação (ensino 

superior pelo menos incompleto) tem diminuído. Em 2003, trabalhadores que não eram 

docentes ganhavam 1,86 vezes melhor do que os educadores. Em 2008, a diferença caiu para 

1,53. Esse resultado é contrariado por Pinto (2008) que, ao apresentar o salário de algumas 

profissões no país, como juiz, médico, evidencia que o salário dos professores são os mais 

baixos. Porém, é importante considerar que, segundo Pinto (2008), a média é duvidosa, pois 

os salários mais altos podem ter elevado o valor da média, visto que se observou, no 

município de Natal/RN, que a remuneração do trabalhador de educação no cargo de professor 

com nível superior para 20 horas de trabalho semanal não chega, em 2010, a média R$ 

2000,00. 

Não se defende nesta pesquisa a ideia de que somente melhores salários garantirão 

melhores resultados na qualidade da educação, mas, com certeza os professores estarão mais 

satisfeitos, o que poderia ser o inicio para um trabalho de e com qualidade. Para a CNTE 

(2009), o que se vivencia, nas redes públicas, são salários dos professores cada vez menores; 

professores concursados sendo substituídos por servidores de contrato temporário; jornadas de 

trabalho cada vez mais pesadas e multiplicadas; direitos da carreira postos em questão; atrasos 

de pagamento que justificam greves, dentre outros problemas que demonstram tanto a 

(des)valorização da categoria quanto o desrespeito a esta, por parte do Estado. 

Observa-se, porém, no decorrer das lutas encaminhadas pela categoria de 

professores unto ao Sinte, que, mesmo defendendo a pouca valorização, e a busca pelos 

reajustes já descritos no campo legal, não colocam como ponto de pauta efetivo uma 

discussão real sobre a aplicabilidade material do PCCR e sua regulamentação. Constata-se um 

certo conforto e consenso social sobre a Lei 058/2004 e o que é mais complicado sobre a 

aceitação do sistema de carreira que ela expressa.  

Assim, chega-se à conclusão de que ainda não é possível identificar nenhuma 

mudança advinda da valorização na carreira por meio da remuneração oriunda do campo 

legislativo instaurado pela política de Fundos (Fundef e Fundeb). A realidade analisada 

evidencia que há necessidade de se estabelecer política salarial mais digna aos professores que 

configure, de fato, uma valorização. 



131 

4 PROMOÇÃO HORIZONTAL E VENCIMENTO: A (DES)VALORIZAÇÃO NA 

CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 

Neste capítulo examina-se a estratégia de promoção horizontal aplicada aos 

professores, e a avaliação de desempenho, a partir da ótica desses profissionais e de sua 

progressão nas Classes de A a P. A análise amostral revela dados de folhas de pagamento, 

observações, leitura de periódicos e questionários com questões abertas, aplicados a 10 (dez) 

professores e fechadas, aplicados a 30 (trinta) professores da rede de ensino de Natal/RN, os 

quais atuaram no período (2004-2010), compreendendo a gestão de dois governos municipais: 

Carlos Eduardo Alves (2002-2008) e Mircarla Araújo de Souza Weber (2009-2012). A 

mudança de intelectuais orgânicos no governo de Natal/RN condicionou aquilo que Gramsci 

(2000) afirma: cada intelectual orgânico à frente de um partido defende e implementa  seu 

ideário de agenda social. 

 

§ 1. Os intelectuais são um grupo autônomo e independente, ou cada grupo 

social tem uma sua própria categoria especializada de intelectuais? O 

problema é complexo por causa das várias formas que assumiu até agora o 

processo histórico real de formação das diversas categorias intelectuais. As 

duas mais importantes dessas formas são: 1) Todo grupo social, nascendo no 

terreno originário de uma função essencial do mundo da produção 

econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais 

camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria 

função, não apenas no campo econômico, mas também no social e político 

[...]. 2) Todo grupo social “essencial”, contudo, emergindo na história a 

partir da estrutura econômica anterior e como expressão do desenvolvimento 

desta estrutura, encontrou – pelo menos na história que se desenrolou até 

nossos dias – categorias intelectuais preexistentes as quais apareciam, aliás 

como representantes de uma continuidade histórica que não foi interrompida 

nem mesmo pelas mais complicadas e radicais modificações das formas 

sociais e políticas (GRAMSCI, 2000, p.16). 

 

Nesse sentido, o primeiro governo foi gestado no processo de implementação de 

gestão democrática em nível nacional, processo também em que se cria um incentivo acerca 

da implantação de Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (período de atuação do Fundef). 

O segundo,  no decorrer do processo de instauração do (Fundeb), momento de consolidação 

da Resolução 02/2009 do CNE/CEB que trata das Diretrizes Nacionais para os novos Planos 

de Carreira e de Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

No caso do município de Natal/RN, conforme consta neste trabalho, é no primeiro 

período do governo de Carlos Eduardo Alves que ocorre a implantação do (PCCR), Lei nº 
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058/2004, bem como a definição de metas no Plano de Ações Articuladas (PAR) para 

revitalização das estratégias do PCCR. Todavia, o ato legal que determina as prerrogativas 

para a avaliação de desempenho só é regulamentado ao final desse governo em 2007 (Decreto 

nº 8.224 de 23/08/2007 publicado no Diário Oficial do Município de 24/08/2007). Assim, foi 

realizado o primeiro processo de avaliação referente ao período (2005-2007) no que diz 

respeito à promoção horizontal e, 03 (três) anos depois, ou seja, em 2008, quando 1840 

profissionais foram avaliados pela avaliação de desempenho) dos quais, apenas, 944 foram 

promovidos − Natal/SME (2009b).  Ainda, nesse governo, é regulamentado o Decreto de nº 

8.558 de 08/10/2008, publicado no Diário Oficial do município 09/10/2008 e republicado em 

24/10/2008, referente ao segundo período de avaliação
31

 (01/03/2006 a 29/02/2008). 

No governo de Micarla de Souza, portanto, com a legislação já consolidada fica a 

responsabilidade de continuidade da execução dos princípios de carreira definidos na Lei nº 

058/2004, bem como a re-elaboração de metas no segundo (PAR) acerca da valorização do 

magistério.  

Todavia, o processo de efetivação da promoção horizontal já em evidência no 

governo anterior, vive um retrocesso, não referente ao aparato legal, mas relacionado à 

efetivação de sua aplicação. Ocorrem atrasos nas promoções de 2010 a 2012, sendo 

retomadas, apenas, no mandato do governo posterior. O que já demonstrava contradições no 

campo legal constituído no primeiro governo que, pelo menos, condicionava a aplicabilidade 

da avaliação de desempenho e o pagamento das promoções, torna-se emblemático no que é 

relativo à efetividade no governo de Micarla de Souza. Nesse contexto, a valorização do 

magistério municipal fica mais distante para os profissionais do magistério, cabendo 

aprofundar as análises dos problemas dependendo do intelectual no governo e seu programa, 

na interpretação de Bourdieu. A esse propósito, é válido afirmar que: 

 

Toda a análise da luta política deve ter como fundamento as determinantes 

económicas e sociais da divisão do trabalho político, para não ser levada a 

naturalizar os mecanismos sociais que produzem e reproduzem a separação 

entre os <<agentes politicamente activos>> e os <<agentes politicamente 

passivos>> e a constituir em leis eternas as regularidades históricas válidas 

nos limites de um estado determinado da estrutura da distribuição do capital 

(BOURDIEU, 2010, p.163). 

 

A análise sobre os questionários aplicados busca constatar se  „a agenda educacional 

hegemônica sobre a legitimidade da valorização na carreira do profissional do magistério a 
                                                           
31

 Conforme consta no documento para avaliação dos profissionais do magistério da rede municipal de 

Natal definido para aqueles que não tenham sido promovidos em 2007. 
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partir das estratégias de promoção e avaliação de desempenho institucionalizadas no campo 

legal constituído na rede municipal de Natal/RN é consenso entre os educadores‟, toma-se, 

como referência, as questões centrais: – 1) Qual a compreensão que os educadores possuem 

da promoção como aspecto de valorização na carreira, (PCCR) Lei nº 058/2004? 2) Como os 

educadores percebem a estratégia de avaliação de desempenho diante da promoção na 

carreira? 3) Consideram a forma em que está condicionada a promoção pela via da avaliação 

de desempenho como uma estratégia de valorização salarial
32

 do profissional? A análise dos 

dados fornecidos pelos professores e das folhas de pagamento em articulação com o 

referencial teórico auxiliou na discussão e na compreensão do contexto a partir das respostas 

dadas pelos sujeitos pesquisados. 

 

Por enquanto, podem-se fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que 

pode ser chamado de “sociedade civil” (isto é, o conjunto de organismos 

designados vulgarmente como “privados”) e o da “sociedade política ou 

Estado”, planos que correspondem, respectivamente, à função de 

“hegemonia” que o grupo dominante exerce em toda a sociedade e àquela de 

“domínio direto” ou de comando, que se expressa no Estado e no governo 

“jurídico”. Estas funções são precisamente organizativas e conectivas. Os 

intelectuais são os “prepostos” do grupo dominante para o exercício das 

funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do 

consenso “espontâneo” dado pelas grandes massas da população à orientação 

impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que 

nasce “historicamente” do prestígio (e, portanto, da confiança) obtido pelo 

grupo dominante por causa de sua posição e de sua função no mundo da 

produção [...] (GRAMSCI, 2000, p.21). 

 

A promoção horizontal implementada a partir do instrumento de avaliação de 

desempenho tornou-se, a partir de 2007, uma ação anual que pode ser considerada no campo 

legal como uma estratégia da política educacional de valorização do magistério prescrita nos 

Planos Municipais de Educação de Natal/RN e instaurada, hoje, consolidada pelo PCCR, Lei 

nº 058/2004. Apesar de se encontrar em efetividade por quase uma década, não se tem 

conhecimento da realização de estudos, mesmo amostrais, que procurassem levantar 

informações sobre as impressões dos professores acerca de sua implementação, seja na 

perspectiva da indução dos resultados da promoção e valorização; seja na perspectiva de sua 

utilização como uma estratégia de remuneração.  

 

 

                                                           
32

 Compreendendo os elementos que encerram a Remuneração do professor – NATAL/SME, 

(PCCR/2004) 
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O campo político, entendido ao mesmo tempo como campo de forças e como 

campo de lutas que têm em vista transformar a relação de forças que confere 

a este campo a sua estrutura em dado momento, não é um império: os efeitos 

das necessidades externas fazem-se sentir nele por intermédio sobretudo da 

relação que os mandantes, em consequência da sua distância diferencial em 

relação aos instrumentos de produção política, mantêm com os seus 

mandatários e da relação que estes últimos, em consequência de suas 

atitudes, mantêm com suas organizações (BOURDIEU, 2010, p. 164) 

 

Considera-se que, na Lei nº 058/2004 (PCCR), a remuneração do professor 

corresponde ao vencimento relativo à sua posição no Nível e na Classe da carreira, acrescido 

das vantagens pecuniárias a que fizer jus. Compreende-se que parte da remuneração salarial 

do professor na rede municipal diz respeito à posição que ele ocupa na Classe da carreira. 

Nesse sentido, será que os sujeitos constatam na estratégia de promoção na carreira para 

mudança de Letras acrescidos 5% em cima do vencimento, bons resultados em sua 

remuneração? Se a resposta é negativa, na fala dos sujeitos, quais os impasses? Se a resposta é 

positiva, em que condições? 

Tomou-se para esta pesquisa uma análise amostral, constatando, em primeiro lugar, 

as condições salariais dos profissionais do magistério; em segundo, as concepções do grupo 

de professores submetidos à avaliação de desempenho consideram sobre os resultados e das 

condições em que a categoria está submetida a esse processo a partir do estímulo à 

valorização salarial? Em terceiro, observar na mudança de classe conferida nos dados  

salariais quando a promoção  ocorre, com a finalidade de promover os profissionais no ano 

seguinte em mudança de Letra, somados mais 5% sobre seu vencimento, verificando o que os 

professores consideram dos resultados desse processo como valorização salarial na carreira de 

toda a categoria de trabalhadores da educação no cargo de professores? 

 

4.1 COMPOSIÇÃO SALARIAL NA CARREIRA DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 

(2004-2010). 

 

Para o Dieese (1999), a remuneração do trabalhador, ao longo da história, vem 

ganhando insumos, resultado da negociação coletiva e/ou de lutas sindicais, a destacar: o 13º 

salário conquistado em 1962; a instituição do direito ao vale transporte; em 1985; e férias 

remuneradas, em 1988, entre outras conquistas que são garantidas em instrumentos legais. No 

que se refere à remuneração professor, os insumos que compõem essa remuneração devem ser 
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previstos/estabelecidos no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) para os 

profissionais do magistério público. 

No Município de Natal/RN, os dados evidenciaram que a estrutura salarial é centrada 

em um vencimento básico que acompanha o valor do salário mínimo de início ao final da 

carreira o valor de aproximadamente dois a três salários mínimos, no PCCR „Remuneração é 

o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 

estabelecidas em lei‟ as gratificações que deveriam ser somadas ao vencimento básico do 

professor, segundo o PCCR, são as de regência de classe, pó de giz, gratificação por 

titularidade e gratificação por tempo de serviço. 

As gratificações relativas à Lei nº 016/1998 referente à localização, adicional noturno 

foram extintas. As vantagens identificadas no capítulo VIII, da Lei 058/2004 dizem respeito a: 

 

I – gratificação pelo exercício da função de Diretor e Vice-Diretor, baseada 

na tipologia de cada escola, conforme Tabela que consta no Anexo III desta 

Lei; 

II – gratificação de dedicação exclusiva, no valor correspondente a 50% do 

vencimento do professor; 

III – gratificação de titulação de mestrado ou de doutorado no valor 

correspondente, a 20% e 40%, respectivamente, do vencimento do professor. 

 

O trabalhador da educação no cargo de professor na rede municipal além da função 

da docência, pode compreender as funções de coordenação-pedagógica, inspeção escolar e de 

direção de unidade escolar, bem como técnicos da SME, conforme Lei 087/2008 (Lei de 

Gestão Escolar) e Lei nº. 058/2004 (PCCR). Esse profissional recebe uma remuneração para 

20/horas semanais. Para a direção escolar, existe, além da remuneração comum ao professor, 

uma gratificação que varia de acordo com o porte escolar (tamanho da unidade, turnos de 

funcionamento, quantidade de salas de aulas e de alunos). 

Para cada classe e, em seu respectivo nível, é praticado um valor remuneratório 

diferenciado, calculado a partir respectivos coeficientes. Após esse momento, será realizada a 

análise de registro  dos valores remuneratórios estabelecidos comprovados com base no 

contracheques mensais extraídos de folha de pagamento, em nome do(a) professor. 

Não é possível, neste estudo, considerar todos os elementos que compõem a 

remuneração, mas apontar a partir das definições do PCCR para a carreira do professor, já que 

é importante diferenciar vencimento básico (aquele previsto nas tabelas 30-35  apresentadas 

para a rede (Anexo C a H) do total da remuneração. O total da remuneração inclui 

gratificações e adicionais que podem ser transitórios ou permanentes, caso do Pró-Piso, da 
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gratificação de diretor, do auxílio transporte, 1/3 de férias, 1/6 de férias, salário família; estes 

quando aparecem estão informados no item - Pagamento Atrasado/ou Agregado). 

As tabelas a seguir, de números de 06 a 14, apresentam a composição relativa à 

remuneração (vencimento e gratificações) de nove professores da rede municipal 

considerando os critérios estabelecidos nos procedimentos metodológicos da pesquisa 

concernentes ao tempo de serviço, bem como à titulação – magistério, graduação e pós-

graduação (especialização). Visualiza-se, também, o valor do salário mínimo anual e a sua 

relação proporcional (quantidade de salário e valor da remuneração). O período considerado 

refere-se aos dois últimos anos do Fundef (2005 -2006) e aos quatro anos do Fundeb (2007- 

2010). 

A tabela 06 apresenta a remuneração de um professor  com formação em nível médio 

(Magistério), nível especial 1, em extinção, com 8 anos de magistério, conforme a Lei nº 

058/04, do PCCR municipal. 

 

Tabela 06 - Composição da remuneração de um professor com magistério, nível médio e 40 horas 
NE 1 – MÉDIO (MAGISTÉRIO) - 8 ANOS 

Período 
Vencimento 

(R$) 

Quinquênio 

(R$) 

Vale 

Transporte DV 

Pró-

piso  

Remuneração 

(R$) 

Salário 

Mínimo 

(R$) 

Relação SM/ 

Remuneração 

2005 1.010,88  - - 1.010,88 300,00 3,37 

2006 1.010,88  - 90,00 1.100,88 350,00 3,14 

2007 1.250,86 62,54 - - 1.313,40 380,00 3,46 

2008 1.318,78 65,94 35,61 - 1.420,33 415,00 3,42 

2009 1.477,04 73,86 - - 1.550,90 465,00 3,34 

2010 1.620,68 81,00 - - 1.701,68 510,00 3,34 

Fonte: USP (2013). 

 

Os dados da tabela 06 apresentam a composição do demonstrativo salarial de um 

professor com 8 anos de profissão, com a titulação de Nível Médio – NE1. Concernente ao 

vencimento, ocorre uma variação de crescimento no percentual de 60,32%, entre 2005 a 2010, 

significando um aumento de R$ 1.010,88 para R$ 1.620,68, respectivamente. Com relação à 

gratificação por tempo de serviço (quinquênio), esta cresceu de R$ 62,54em 2007 para  

R$ 81,00 em 2010, ou seja, um percentual de 29,52% de aumento na composição dessa 

gratificação. Portanto, no total da remuneração, ocorre um crescimento de R$ 1.010,88 para 

R$ 1.701,68, em termos percentuais, significando que o docente avançou, nesse percurso, 

54,57%. Evidencia-se que, com a formação do ensino médio, o avanço foi inexpressivo para a 

melhoria de seus rendimentos financeiros. Ao utilizar como parâmetro de análise o valor do 

salário mínimo de 2005,(R$ 300,00) e em 2010, (R$ 510,00), percebe-se que o professor, 
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nesse nível, recebeu, em 2005, o equivalente a 3,37 do salário mínimo vigente, chegando, em 

2010, com o correspondente a 3,34 salários mínimos. Em relação à valorização salarial, 

ocorreu um acompanhamento, apenas, da manutenção do poder aquisitivo da moeda nacional.  

Na tabela 07, consta a remuneração de um professor com formação em nível médio 

(Magistério), nível especial 1, em extinção, com 17 anos de magistério, conforme a Lei nº 

058/04, do PCCR municipal. 

 

Tabela 07 - Composição da remuneração de um professor com magistério, nível médio e 40 horas 
NE 1 – MÉDIO (MAGISTÉRIO) - 17 ANOS 

Período Vencimento Quinquênio 

Pró-piso 

Lei 

5.726/06 

Remuneração 
Salário Mínimo 

(R$) 

 

Relação SM/ 

Remuneração 

2005 1.170,20 117,02 - 1.287,22 300,00 4,29 

2006 1.228,74 122,88 90,00 1.441,62 350,00 4.11 

2007 1.520,44 152,04 - 1.672,48 380,00 4,40 

2008 1.603,00 240,46 - 1.843,46 415,00 4,44 

2009 1.795,36 269,30 - 2.064,66 465,00 4,44 

2010 1.969,96 295,50 - 2.265,46 510,00 4,44 

Fonte: USP (2013). 

 

Os dados da tabela 07 mostram a composição salarial de um professor com 17 anos 

de profissão, somente com a titulação de Nível Médio – NE 1. O vencimento mostra uma 

variação de 68,34%, entre 2005 a 2010, representando um aumento de R$ 585,10 para R$ 

984,98, respectivamente. Com relação à gratificação por tempo de serviço (quinquênio), 

percebe-se que cresceu de R$ 58,51 para R$ 147,75, ou seja, um percentual de 152,52% de 

aumento na composição da remuneração. Portanto, no total da remuneração, houve um 

crescimento de R$ 643,61 para R$ 1.132,73, o que, em termos percentuais, significa que o 

docente avançou, nesse percurso, 76,00%.  

Em comparação com o valor do salário mínimo de 2005 (R$ 300,00) e 2010  

(R$ 510,00) observa-se que o professor recebeu, em 2005, uma remuneração no valor de  

R$ 1.287,22, o que corresponde a 4,29 salários mínimos. Em 2010, recebeu R$ 2.265,46 

significando 4,44 salários mínimos, demonstrando que, em termos de valorização salarial, 

ocorreu pouco avanço, visto que acompanhou apenas, a manutenção do poder aquisitivo da 

moeda nacional. Ao falar de uma  melhoria salarial com relação ao Fundef e Fundeb sobre o 

pagamento dos professores anteriormente, como pode ser verificado nos dados tabela 7, 

percebe-se que pouco se acrescenta em termos de salário mínimo da implantação do PCCR ao 

ano de 2010. 



138 

A Tabela 08 apresenta a remuneração de um professor com formação em nível médio 

(Magistério), Nível especial 1, em extinção, com 24 anos de magistério, conforme a Lei nº 

058/04, do PCCR municipal. 

 

Tabela 08 - Composição da remuneração de um professor com magistério, nível médio e 40 horas 
NE 1 – MÉDIO (MAGISTÉRIO) - 24 ANOS   

Período Vencimento Quinquênio 

Grat. p/ 

Título 

MPM 

Pró-piso 

Lei5.726 
Remuneração 

Salário 

Mínimo 

(R$) 

Relação SM/ 

Remuneração 

2005 1.354,68 203,20 67,73 - 1.625,61 300,00 5,41 

2006 1.493,52 298,70 74,68 90,00 1.956,90 350,00 5,59 

2007 1.848,08 369,62 92,40 - 2.310,09 380,00 6,07 

2008 2.045,90 409,18 102,30 - 2.557,38 415,00 6,16 

2009 2.291,38 458,28 114,57 - 2.864,23 465,00 6,15 

2010 2.514,22 502,84 125,71 - 3.142,77 510,00 6,16 

Fonte: USP (2013). 

 

Na tabela 08, fica clara a composição da remuneração evidenciando que o 

vencimento, no período estudado, apresenta uma variação de crescimento no percentual 

85,60%, entre 2005 a 2010, aumentando esse item de R$ 677,34 para R$ 1.257,11, 

respectivamente. Com relação à gratificação por tempo de serviço a cada 5 anos (quinquênio), 

percebe-se que cresceu de R$ 101,60 para R$ 251,42, ou seja, um percentual de 147,46% de 

aumento nesse item da remuneração. Portanto, no total da remuneração, houve um 

crescimento de  

R$ 846,67 para R$ 1.634,24, em termos percentuais, significando que ocorreu avanço de 

93,33%.  

Ao utilizar como parâmetro o valor do salário mínimo de 2005 (R$ 300,00) e de 

2010 (R$ 510,00), percebe-se que o professor, nesse nível, recebeu, em 2005, o equivalente a 

5,41 do salário mínimo vigente, alcançando, em 2010, o correspondente a 6,16 salários 

mínimos. Considera-se, assim, que, para esse nível de formação e tempo de serviço, a 

valorização salarial apresentou pouco avanço. Corroborando as informações constantes na 

tabela anterior verifica-se que quase não ocorreu aumento em termos de salário mínimo no 

salário do professor do ano de 2005 a 2010, pois retirando a gratificação por título 

conquistada de forma individual, apenas alguns conseguem,  ou seja, não é uma premissa de 

valorização para todos, a não ser que consiga por seus atributos individuais. Isso significa 

dizer que o quantitativo de salários mínimos de 2005 termina sendo, basicamente, igual ao de 

2010. 



139 

A tabela 09 apresenta a remuneração de um professor com graduação, com 5 anos de 

docência na rede municipal e enquadrado na Lei nº 058/04 (PCCR municipal) – N1. 

 

Tabela 09 -Composição da remuneração de um professor com graduação e 40 horas 
N1 – GRADUAÇÃO - 5 ANOS 

Período Vencimento Quinquênio 
Grat. p/ 

Titulo  

Pró-

piso  
Remuneração 

Salário 

Mínimo 

(R$) 

Relação SM/ 

Remuneração 

2006 1.362,40 - - 90,00 1.452,40 350,00 4,14 

2007 1.685,84 - - - 1.685,84 380,00 4,44 

2008 1.777,38 - - - 1.777,38 415,00 4,28 

2009 1.990,66 - - - 1.990,66 465,00 4,28 

2010 2.184,26 109,22 - - 2.293,48 510,00 4,50 

Fonte: USP (2013). 

 

Nota-se, na tabela 09, no período de (2006-2010),que o vencimento demonstra um 

crescimento de 60,32%, significando uma ampliação de R$ 1.362,40 (2006) para R$ 2.184,26 

em (2010). A remuneração, no mesmo período, teve uma ampliação de 57,91%, sendo, em 

2006, (R$ 1.452,40) e, em 2010, (R$ 2.293,48). O valor apresentado no tempo de serviço 

(quinquênio) é contabilizado, apenas, para a contemplação dos dados, aparecendo somente em 

2010, quando o professor completa cinco anos de profissão assegurando-lhe a gratificação. 

Ampliando a análise, tem-se, como parâmetro, o salário mínimo de 2005, (R$ 300,00) e em 

2010, (R$ 510,00). Observa-se que o professor com 5 anos de profissão (N1) recebeu, em 

2005, o que corresponde a 4,14 salários mínimos, chegando, em 2010, com o equivalente a 

4,50 salários mínimos. Desse modo, a valorização salarial demonstrou que a remuneração do 

servidor acompanhou, relativamente, a manutenção do poder aquisitivo da moeda nacional. 

 

Tabela 10 - Composição da remuneração de um professor com graduação e 40 horas 
N1 - GRADUAÇÃO - 15 ANOS 

Período Vencimento Quinquênio 
Grat. p/ 

Titulo  

 Pró-piso- 

lei 5726 
Remuneração 

Salário 

Mínimo 

(R$) 

Relação SM/ 

Remuneração 

2005 1.502,04 150,20  - 1.652,24 300,00 5,51 

2006 1.656,02 165,60 82,80 90,00 1.994,40 350,00 5,69 

2007 2.049,16 204,92 102,46 - 2.356,54 380,00 6,20 

2008 2.268,44 226,84 113,42 - 2.608,90 415,00 6,28 

2009 2.540,64 254,06 127,03 - 2.921,73 465,00 6,28 

2010 2.927,10 439,06 146,36 - 3.512,52 510,00 6,88 

Fonte: USP (2013). 

 

Sobre o vencimento, constata-se que o professor, em 2005, apresenta um valor de  

R$ 1.502,04 nesse item, ampliando para R$ 2.927,10, em 2010. Em termos percentuais, o 

crescimento foi de 94,87%. Em relação ao quinquênio, também cresceram os valores dessa 
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vantagem pecuniária, aumentando de R$ 150,20 para R$ 439,06, durante o período estudado, 

o que representa um percentual de 192,32% de ampliação. Outro ponto destacado é a 

gratificação por titulação que corresponde a 76,76%. Assim, na composição, percebe-se uma 

ampliação da remuneração de R$ 826,12 para R$ 1.829,44, uma porcentagem de 112,59% nos 

cálculos.  

Ao considerar como parâmetro o salário mínimo de 2005, cujo valor correspondia a 

(R$ 300,00) e, em 2010, (R$ 510,00), percebe-se que o professor, nesse nível, com quinze 

anos de magistério recebeu, em 2005, o equivalente a 5,51 do salário mínimo em vigência 

alcançando, em 2010, o correspondente a 6,88 salários mínimos. Considera-se, portanto, que, 

para esse nível de formação e tempo de serviço, a valorização salarial acompanhou, apenas, a 

manutenção do poder aquisitivo da moeda nacional. Ressalva-se que as gratificações 

pecuniárias contribuem na ampliação da remuneração.  

A tabela  11 mostra a remuneração de um professor com graduação, 25 anos de 

docência na rede municipal e enquadrado na Lei nº 058/04 (PCCR municipal) – N1. 

 

Tabela 11 - Composição da remuneração de um professor com graduação e 40 horas 
N1 – GRADUAÇÃO - 25 ANOS 

Período Vencimento Quinquênio 
Grat. p/ 

Titulo  

 Pró-

piso  
Remuneração 

Salário 

Mínimo 

(R$) 

Relação SM/ 

Remuneração 

2005 1738,80 347,76 130,41 - 2.216,97 300,00 7,38 

2006 1.917,04 383,40 143,78 90,00 2.534,22 350,00 7,24 

2007 2372,14 474,42 177,91 - 3.024,47 380,00 7,95 

2008 2500,94 500,18 187,57 - 3.118,66 415,00 7,68 

2009 2801,06 560,22 210,08 - 3.571,36 465,00 7,68 

2010 3073,46 768,36 230,51 - 4.072,33 510,00 7,98 

Fonte: USP (2013). 

 

Os dados da tabela 11 revelam o vencimento do professor (2005 a 2010) com 25 

anos de magistério. Relativo ao ano de 2005, o vencimento de R$ 1.738,80, e de R$ 3.073,46 

refere-se ao valor de 2010, apresentando, assim, uma ampliação percentual de 76,76%. Com 

relação à gratificação por tempo de serviço, vê-se, claramente, que houve um crescimento em 

2005 de R$ 173,88 para R$ 384,18 em 2010. Isso, em termos percentuais, representa 

120,95%. Outra gratificação apresentada, na folha de pagamento é a de titulação (magistério 

público municipal), comprovando um acréscimo de 76,76%, no período apresentado. A 

remuneração representa a soma de todos esses elementos, ocorrendo uma evolução salarial de 

83,69%. Considerando a correlação com salário mínimo, que, em 2005, (R$ 300,00) e, em 

2010, (R$ 510,00), entende-se que o professor recebeu, em 2005, o mesmo valor de 7,38 
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salários mínimos, chegando, em 2010,ao valor de 7,98 salários mínimos. Nesse sentido, para 

esse nível de formação (graduação) e tempo de serviço (25 anos), houve poucos avanços 

salariais, o que ocorreu foi, apenas, a manutenção do poder aquisitivo da moeda nacional a 

partir das gratificações no acréscimo da remuneração.  

Evidencia-se que o professor com mais tempo de serviço, que não teve as mesmas 

oportunidades de participação em cursos de formação, oferecidas, por exemplo, com os 

recursos do Fundef, galgando a progressão e promoção da carreira, apresentou perdas 

salariais, se comparado ao profissional da tabela 5, com 15 anos de trabalho. 

A tabela 12 apresenta a remuneração de um professor com pós-graduação em Nível 

de especialização, 5 anos de docência na rede  municipal de Natal, considerado N2, pela Lei 

nº 058/04 do PCCR municipal. 

 

Tabela 12 - Composição da remuneração de um professor com especialização e 40 horas 
N2 – ESPECIALIZAÇÃO - 5 ANOS 

Período Vencimento Quinquênio 
Vencimento 

At 

Pro-

Piso 
Remuneração 

Salário 

Mínimo 

(R$) 

Relação SM/ 

Remuneração 

2005 1.362,40    1.362,40 300,00 4,54 

2006 1362,40   90,00 1.452,40 350,00 4,14 

2007 2.019,14  333,30  2.352,44 380,00 6,19 

2008 2.128,78    2.128,78 415,00 5,13 

2009 2.384,24    2.384,24 465,00 5,13 

2010 2.616,10 130,80   2.746,90 510,00 5,39 

Fonte: USP (2013). 

 

Quanto ao professor com especialização e cinco anos de serviço, observa-se que seu 

vencimento cresce em termos de percentuais 92,02% entre 2005 a 2010, ou seja, o valor 

recebido foi R$ 1.362,40 em 2005, chegando, em 2010, a R$ 2.616,10. Nesse sentido, ao final 

do período de 2010, a remuneração apresentou uma ampliação de 101,62% nos valores 

recebidos. Destaca-se, ainda, que, em 2010, o valor do quinquênio foi de R$ 130,80. 

Ressalva-se que o quinquênio é pago a partir de 5 anos de trabalho incidindo 5% sobre o 

vencimento, considerado como gratificação. 

Comparando com o salário mínimo que, em 2005, era (R$ 300,00) e, em 2010,  

(R$ 510,00), compreende-se que o professor recebeu, em 2005, o correspondente a 4,54 

salários mínimos e chegando, em 2010, ao correspondente a 5,39 salários mínimos. 

A tabela 13  apresenta a remuneração de um professor com pós-graduação em Nível 

de especialização, 15 anos de docência na rede municipal de Natal, considerado N2, pela Lei 

nº 058/04 do PCCR municipal. 
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Tabela 13 - Composição da remuneração de um professor com especialização e 40 horas 
N2 – ESPECIALIZAÇÃO – 15 ANOS  

Período Vencimento Quinquênio Pró-piso 

 

Remuneração Salário Mínimo 

(R$) 

Relação SM/ 

Remuneração 

2005 856,66 25,70  882,36 300,00 2,94 

2006 1.799,00 53,98 90,00 1852,98 350,00 5,29 

2007 2226,08 66,78  2292,86 380,00 6,03 

2008 2464,36 73,94  2538,3 415,00 6,12 

2009 2760,10 82,8  2842,9 465,00 6,11 

2010 3178,62 95,36  3273,98 510,00 6,42 

Fonte: USP (2013). 

 

Na remuneração do professor com especialização e 15 anos de magistério, a sua 

composição salarial apresenta o vencimento e quinquênio, ou seja, o salário inicial e o tempo 

de serviço. Em relação ao vencimento, ocorreu uma ampliação de R$ 856,66 em 2005 para 

R$ 3.178,62 em 2010, significando um acréscimo de 271,05% no período citado. No que se 

refere ao tempo de serviço, o aumento foi de R$ 25,70 em 2005 para  

R$ 95,36 que, em percentuais, representa também 271,05%, sendo a mesma porcentagem para 

o item remuneração entre o ano de 2005, correspondendo R$ 882,36 para 2010, o valor de  

R$ 2.273,98.  

Usando como parâmetro o salário mínimo em 2005, (R$ 300,00) e em 2010  

(R$ 510,00), percebe-se que o professor, nesse nível, recebeu, em 2005, o equivalente a 2,92 

do salário mínimo em vigência e chegando, em 2010, com o correspondente a 6,42 salários 

mínimos. Considera-se, portanto, que, para esse nível de formação e tempo de serviço, a 

valorização salarial acompanhou apenas, a manutenção do poder aquisitivo da moeda 

nacional. Nesse caso, também, as gratificações pecuniárias compõem a ampliação da 

remuneração. 

A tabela 14 apresenta a remuneração de um professor com pós-graduação em nível 

de especialização, 25 anos de docência na rede municipal de Natal, considerado N2, pela Lei 

nº 058/04 do PCCR municipal. 
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Tabela 14 - Composição da remuneração de um professor com especialização e 40 horas 
N2 – ESPECIALIZAÇÃO - 25 ANOS 

Período Vencimento Quinquênio 

Abono 

de 

Permanê

ncia 

Pro-

Piso 
Quinquênio Remuneração 

Salário 

Mínimo 

(R$) 

Relação SM/ 

Remuneraçã

o 

2005 2.530,32 632,58    3.162,90 300,00 10,54 

2006 2.530,32 632,58  90,00  3.252,90 350,00 9,29 

2007 3.131,02 782,76    3.913,78 380,00 10,30 

2008 3.301,04 825,26    4.126,30 415,00 9,94 

2009 3.882,00 1.164,60 277,56  388,20 5.712,36 465,00 12,28 

2010 4.259,54 1.277,86 304,56   5.841,96 510,00 11,45 

Fonte: USP (2013). 

 

Evidencia-se que o vencimento apresenta uma ampliação de R$ 2.530,32 em 2005 

para R$ 4.259,54 em 2010, demonstrando que a ampliação é de 68,34% no período em 

estudo. Quanto ao tempo de serviço, os dados revelam que a gratificação é de 102,01%, sendo 

que, em 2005, primeiro ano de análise, o valor foi de R$ 632,58 e, no último ano, 2010, de  

R$ 1.277,86.  

Outra gratificação contida na remuneração é o abono de permanência que se refere a 

um percentual calculado sobre o vencimento básico devido à permanência em período integral 

no local de serviço. Esse profissional recebeu dois anos de abono, sendo em 2009, 

correspondente a R$ 277,56 e em 2010 no valor de R$ 304,56. Portanto, a remuneração 

configura-se a porcentagem no ano de 2005, correspondendo a R$ 3.162,90 e para 2010, o 

valor de R$ 5.841,96 de aumento de 84,70%. 

A análise desses componentes da remuneração do professor possibilitou perceber que 

o município de Natal/RN vem respeitando as legislações, em especial, no que tange à 

aplicação da Lei do PSPN e à implementação de planos de carreira e remuneração dos 

professores com recursos dos Fundos, repercutindo na remuneração. Os dados da 

remuneração por diferentes profissionais com níveis de formação e tempo de serviços 

diversos revelam que a remuneração tem apresentado ganhos nos valores das gratificações, 

tempo de serviço e titulação. Isso prova que o PSPN trouxe ganhos por fixar o vencimento 

básico, e que o município está pagando, proporcionalmente, em relação à carga horária 

estabelecida no (PCCR/2004). 

Vale ressaltar que o aumento da remuneração amplia-se com os valores destinados 

ao quinquênio e ao nível de formação; quando comparado ao salário mínimo, os ganhos são 

pouco significativos, acompanhando, apenas, o poder aquisitivo da moeda nacional. 
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Monlevade (2008) analisa que a valorização salarial do magistério público não 

deveria ser 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 de contar com „professores‟ bem remunerados e consequentemente valorizados. 

Segundo, porque, de 52 milhões de alunos oficialmente matriculados na educação básica, 48 

milhões frequentam escolas da rede pública - municipal, estadual e federal - o que impede um 

regime de concorrência entre elas e a rede privada. Os profissionais do magistério da 

educação básica serão valorizados e profissionalizados acima de tudo por vontade política da 

população que paga os tributos e das autoridades que os administram. 

Entretanto, mesmo com as reformas educacionais e com a implementação dos 

Fundos, a escola pública e os trabalhadores em educação sofrem o desgaste da não inversão 

dos conceitos de investimento do poder público na estrutura de ensino básico. Salas de aula 

super lotadas, infraestrutura inadequada, formação precária de profissionais, múltiplas 

jornadas de professores, baixos salários e, ainda, escassez de pessoal „docente‟ são fatores 

recorrentes e que têm impedido a melhoria da qualidade do ensino conforme a agenda 

educacional declarada nos últimos vintes anos.  

Apresentam-se análises sobre a remuneração tendo, como foco, a mudança de Classe 

(promoção na carreira) de professores da rede municipal de Natal. Nesse sentido, buscou-se 

analisar a composição relativa à remuneração (vencimento e acréscimos de variadas natureza) 

sendo considerados os critérios estabelecidos nos procedimentos metodológicos da pesquisa 

concernentes ao tempo de serviço, bem como à titulação – magistério, graduação e pós-

graduação (especialização), e a perspectiva de mudança na promoção.  

Os instrumentos que serviram de base para análise da remuneração dos professores 

municipais foram as folhas de pagamento da prefeitura (relativo ao mês de outubro), e 

contracheques da série (2000-2010), tomando, como base, o tempo de serviço anterior ao 

enquadramento. 

Visualiza-se o valor do vencimento base, das incorporações por gratificações (2000 -

2004) e incorporações pela promoção (2005-2010). O estudo tem como recorte, o período 

(2004-2010), mas, para que a mudança de Classe ficasse mais visível a partir do 

enquadramento dos professores em 2006 pelo PCCR, tomou-se o início em 2000, bem como a 

progressão na carreira pela titulação.   

Ao considerar a valorização do magistério como política instaurada a partir dos anos 

de 1990 não caracterizada ainda como política pública de estado, observam-se contradições na 

aplicação material do campo legislativo durante as mudanças de governo. Ou seja, cada 
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governo define a sua forma de aplicar agenda política, ou a legislação em vigor. Neste caso, 

no período de governo (2004-2008) a promoção foi efetivada para aqueles que haviam 

cumprido o interstício garantido em lei na rede de ensino municipal de Natal/RN, porém, no 

período (2009-2012), não ocorreu essa aplicabilidade. Em 2013, está se pagando conforme a 

Comissão Central de Avaliação de Desempenho os 5% de promoção retroativa a 201033. 

Quanto ao ano de 2011, a estratégia de Avaliação chegou a ser aplicada em outubro de 2013 

para receber em 2014, já na gestão de outro governo.  

Ao tomar por base as contradições apresentadas nesse contexto, verificou-se, em 

dados quantitativos reais, a constatação da (des)valorização na promoção por desempenho, ou 

seja, mudança de Letra,  que os professores que haviam alcançado 30 anos de carreira não 

tinham recebido promoção nas 15 Letras, cujas perdas variaram de 15 a 25% em seus salários. 

Mas, ao realizar um parâmetro entre o que determina a legislação sobre a carreira do 

professor, e o que essa pesquisa aponta, enquanto direito instituído, apenas pela definição do 

profissional do magistério iniciando sua carreira, e sua valorização salarial, a partir de seu 

ingresso por concurso público até os 25 (vinte e cinco) anos de carreira como tempo limite 

para sua promoção, é possível constatar uma (des)valorização na remuneração que chega até 

25% pontos percentuais, em alguns casos. 

Percebe-se que a carreira do professor no município de Natal/RN, no que tange à 

remuneração, possui, em sua estrutura, organizada em Classes e Níveis com seus respectivos 

coeficientes, base insuficiente para realizar uma efetiva política de valorização dos 

professores da rede municipal de Natal, tendo em vista que os coeficientes são baixos e não 

elevam a remuneração do profissional a patamares elevados em relação ao que circunstancia 

essa profissão, ou seja, formação inicial, formação continuada, qualificação contínua, 

planejamento, pesquisa, execução do ensino e análise da aprendizagem e participação no 

Projeto Político-Pedagógico e nos resultados qualitativos da educação, como preconizam os 

documentos internacionais, nacionais e locais. 

A evolução, em termos de remuneração, para além do vencimento base, só é 

possível, via titulação, produção e avaliação de desempenho, ou seja, mediante a 

comprovação da aquisição de novos títulos de formação além da graduação – especialização, 

mestrado e doutorado que insurge como gratificação de incentivo à titulação – e o respectivo 

enquadramento na própria carreira como foi visto neste trabalho ao explicitar o que trata o 

PCCR. 

                                                           
33

 O resultado da promoção referente ao ano 2010 saiu no Diário Oficial do Município de 30 de julho 

de 2013. 
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4.2 CONCEPÇÕES SOBRE A PROMOÇÃO NA CARREIRA COM A AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO 

 

Para analisar a promoção, utilizou-se como referência inicial, para o presente estudo, 

primeiro as proposições do questionário com questões fechadas, composto por 10 questões, 

respondido  por 30 profissionais de todas as funções que o cargo de professor ocupa em uma 

unidade escolar da rede municipal de ensino de Natal/RN vinculados ao ensino fundamental 

(docente, gestor, coordenador, e inspetor). Foram selecionados 10 professores conforme nível 

e tempo de ingresso no município para  aplicar  o questionário com questões abertas. As 

questões de ambos os questionários foram elaboradas com base nos objetivos propostos, ou 

seja, relacionadas mais diretamente à promoção e à valorização desta na remuneração.  

Coletam-se informações de professores que buscaram investir na sua carreira 

procurando cursos de titulações mais elevadas no mundo dos bens simbólicos, buscando 

manter, assim, o reconhecimento social  que emana da política de valorização do trabalhador 

da educação do cargo de professor, e de profissionais que não realizaram nenhum 

investimento. Mas, os dados salariais de ambos os casos não apresentaram muita diferença. O 

que indica a falha no sistema de promoção na carreira; as variáveis em que os professores 

sofrem ao entrar no sistema de promoção indicam que mesmo com a busca de uma 

qualificação ou produtividade excessiva, isto não indica um maior valor ao aumento da 

remuneração pela via da promoção horizontal. 

A análise dos questionários com questões fechadas e abertas obedeceu à sequência 

das perguntas listadas nos instrumentos, optando-se, primeiramente, por apresentar a análise 

quantitativa das respostas dadas para cada pergunta dos questionários fechados. Em seguida, 

com o cruzamento entre as várias perguntas e suas respectivas respostas, procurou-se 

estabelecer, por meio de uma análise qualitativa, correlações entre as variáveis observadas 

sobre os depoimentos nos questionários abertos. 

As perguntas 1 e 2 dizem respeito às variáveis que identificam o grupo de sujeitos − 

tempo de atuação na rede pública municipal de ensino de Natal, tempo de lotação nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, bem como o número de 

vezes que receberam a promoção por desempenho. Com um total de 30 (trinta) questionários 

fechados aplicados aos professores da rede obteve-se resultado em 25 (vinte e cinco), sobre os 

quais ocorre o tecido das análises preliminares. 

A Tabela 15 retrata a realidade do processo de valorização salarial na carreira 

definida entre a Lei Complementar nº 058/2004 que define a prescrição de o servidor, no 



147 

cargo de professor estatutário, receber, pela via da aplicação da Avaliação de Desempenho 

uma Promoção Horizontal determinando o valor de 05% por cento sobre o seu vencimento a 

cada dois anos. Isso contraria os decretos de Avaliação de Desempenho da rede municipal de 

Natal, que acresce a essa medida o trato diferenciado, em alguns casos para servidores: 

cedidos à gestão e/ou docência em outra rede; estão de licença médica e/ou de interesse 

particular, muitas vezes, para frequentar cursos e se qualificar. O fato é que tal acréscimo 

condiciona a não promoção no período devido; o caso de cessão ou licença de 10 profissionais 

do grupo estudado −  nessas condições, não vem o direito de promoção; bem como nenhum 

professor recebeu  a promoção 15 vezes apesar de ter alcançado o tempo de aposentadoria, já 

que são determinadas 15 Letras para o tempo de carreira.  

 

Tabela 15 - Quantidade de Professores municipais que receberam a promoção pela Avaliação de 

desempenho (2004-2010) 
CRITÉRIOS QUANTIDADE PERCENTUAL 

Uma única vez 07 28% 

De duas a três vezes 05 20% 

De quatro a cinco vezes 03 12% 

De cinco a dez vezes 00 00% 

De dez a 15 vezes 00 00% 

Nunca recebeu 10 40% 

Total 20 100% 

Fonte: Natal (2008a). 

 

A Tabela 15 acrescenta o fato da não aplicabilidade da Promoção Horizontal no 

governo Micarla de Souza, tendo em vista que a publicação  dos resultados da Promoção 2010 

ocorreu em julho de 2013, e o processo de Avaliação de Desempenho referente a 2011 

ocorreu em novembro de 2013, estando a promoção de 2012 ainda por vir. 

As práticas de avaliação no mundo profissional e no mundo da formação conforme 

Paquay et al. (2012), são inúmeras e diversas. Para os autores, as metas geralmente 

estabelecidas visam melhorar os processos de produção e/ou assegurar o alcance dos 

objetivos. Às vezes, também, simplesmente controlar a qualidade do processo ou do produto. 

Mas,  

 

qualquer que seja a meta, será que essas práticas de avaliação têm efeitos 

sobre as pessoas (os empregados da empresa, os formados, etc)? Elas podem 

contribuir para um desenvolvimento de competências desses atores 
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engajados em um trabalho ou em um projeto de formação? Se a resposta é 

sim, em que condições? (PAQUAY et al., 2012, p.13).  

 

Vários são os aspectos que impõem à avaliação de desempenho pouco grau de 

resultados satisfatórios aos sujeitos a ela submetidos, desde as condições de ingresso e 

carreira; como as condições de jornada e salário; até as condições materiais, físicas e 

infraestruturais que não são levadas em consideração na aplicação da estratégia. Portanto, 

alguns concordam com a existência da avaliação mesmo criticando a forma, já outros 

discordam totalmente pelos condicionantes de contexto que não são levados em consideração 

no momento em que se avalia a competência profissional. Na questão:  

1. Quando se pergunta se você já passou pelo processo de Promoção Horizontal pela 

Avaliação de Desempenho com o fim de receber sua mudança de Letra? Se sim, quantas 

vezes? 

Os respondentes informam que foram avaliados de 02 a 04 vezes. Outros dizem que 

não desejam passar pelo processo de avaliação dessa natureza, porque o salário não deve estar 

condicionado à produtividade. Em educação não trabalham com um produto, mas com a 

educação humana.  

 

Sim, quatro ou foi cinco vezes estou com dúvida na mudança da Letra C 

para a D, não me recordo se já era por esse mecanismo. (RESPONTENTE 

01) 

 

Esse professor possui 10 anos de carreira e só atingiu a letra D em 2010, como 

demonstram os dados no item anterior. É interessante, porém, saber que, mesmo participando 

de todas as lutas sindicais, ainda possui dúvida, propriamente sobre, como se dá o movimento 

da avaliação de desempenho para a promoção visto que fica, em dúvida, sobre a sua mudança 

de classe. 

 

Não. Conclui o período probatório, mas ainda não recebi nenhum estímulo, 

tanto no salário quanto de outras maneiras, que indique a minha valorização 

como educadora do município de Natal. (RESPONDENTE 02) 

 

O professor R-02, já cumpriu os 5 anos de carreira conforme a normativa da lei, mas 

não mudou de letra porque as promoções de 2010, 2011 e 2012 estão atrasadas, portanto, não 

preencheu nenhum formulário de avaliação de desempenho. Possui produção, qualificação, 

assiduidade e produtividade na escola onde trabalha, mas está perdendo cerca de10% sobre o 

seu vencimento devido à ingovernabilidade de gestores municipais. O professor se encontra, 
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em 2014, cursando o mestrado sem afastamento, caso o solicite passará mais dois anos sem o 

direito a realizar a avaliação, perdendo mais 5%. 

  

Sim. Mais ou menos 04 vezes, pois em algumas avaliações estava à 

disposição para a Secretaria de Educação do Estado. (RESPONDENTE 03) 

 

O professor R-03 possui 19 anos de carreira e acredita que só mudou de classe 04 

vezes, e reconhece a prerrogativa que lhe coloca fora do processo de avaliação de 

desempenho para receber a promoção, ou seja, a cessão, mas não entende esse critério como 

uma contradição à sua promoção horizontal, compreendendo como algo natural. 

Ora, entender esses efeitos da compreensão sobre o que é valorização na carreira, 

para Bourdieu (2010) seria necessário entender que a lógica própria do campo da produção, 

nesse caso específico do regulamento jurídico no campo legislativo, a promoção na carreira 

frente aos direitos de cessão, ou de licença, onde um não deverá desconsiderar o outro, já que 

se trata de valorização na carreira. Ao entender os efeitos da lógica própria do campo de 

produção, conforme (BOURDIEU, 2010, p. 79), “combinam-se muitas vezes com os efeitos 

do humor político para inspirar os derradeiros investimentos que se escondem por detrás das 

tomadas de posição sobre problemas de tal forma mal postos que só podem dar origem a 

debates intermináveis [...]”, ou terminam numa aceitação natural do agente sobre o processo. 

 

O que é necessário compreender é a relação entre as medidas (ou o habitus, 

característico de uma classe, que aí se exprime em termos, por exemplo, do 

universalismo e do formalismo das intenções) e a lógica do campo em que se 

geram – em função de habitus que nunca se circunscreve completamente a 

ele – as reações por elas circunscritas. A razão e a razão de ser de uma 

instituição (ou de uma medida administrativa) e dos seus efeitos sociais, não 

está na <<vontade>> de um indivíduo ou de um grupo mas sim no campo de 

forças antagonistas ou complementares no qual, em função dos interesses 

associados às diferentes posições e dos habitus dos seus ocupantes, se geram 

as <<vontades>> e no qual se define e se redefine continuamente, na luta – e 

através da luta – a realidade das instituições e dos seus efeitos sociais, 

previstos e imprevistos (BOURDIEU, 2010, p. 81) 

 

Considerando que professores, a partir do processo de cessões entre as redes de 

ensino podem exercer suas funções em instituições e sistemas de ensino diferenciados por 

nível e jurisdição, é pertinente a pergunta: o profissional, nessa condição, deverá sofrer sanção 

quanto algumas prerrogativas de direito em sua carreira? Com isso, chama-se atenção para o 

fato de que os professores aprendem sua profissão e definem seu espaço e competência dentro 

de uma instituição educativa onde esteja atuando, independente do sistema de ensino. 
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Levando a efeito as contradições dessa natureza, a Tabela 16 revela o teor da 

pergunta: Qual a sua opinião sobre a Avaliação de Desempenho? Apenas 02 respondentes 

concordaram com a estratégia da avaliação, ou seja, 08% do grupo.  

 
Tabela 16 - Quantidade de profiessores que concordam com a aplicação da avaliação de Desempenho 

(2004-2010) 
CRITÉRIOS QUANTIDADE PERCENTUAL 

Concorda 02 08% 

Concorda em partes 14 56% 

Não concorda 09 36% 

Prefere não opinar 00 00% 

Total 25 100% 

Fonte: A autora (2014). 

 

Um total de 8 respondentes 36% do grupo não concordam; e em sua maioria 14, ou 

melhor, 56% concordam em parte. Esses dados revelam que algo precisa ser revisto no 

processo de avaliação de desempenho da rede municipal de Natal.  

O questionário aberto amplia a discussão na questão 2. Se você concorda com os 

critérios da promoção horizontal? Com quais deles você não concorda? Justifique. 

 

Não. E não concordo pelo fato de um curso de especialização ter o mesmo 

valor de outros com carga horária menor e ser apenas um dos pontos para 

somar e chegar a 5%. Deveria ser valorizado separadamente 

(RESPONDENTE 02). 

 

Não concordo. Não concordo em avaliar meu desempenho profissional 

somente após 05 anos de meus serviços no município, nem  com a 

porcentagem estabelecida, tendo em vista o baixo salário pago atualmente 

(RESPONDENTE 02) 

 

Sim. O que eu não concordo é com as exigências dos cursos, quando a 

própria SME não os oferece (RESPONDENTE 03). 

 

Não. Não concordo que os meus serviços diários de 20 horas semanais de 

trabalho nas condições oferecidas precisam passar por um critério de 

produtividade, além do mais os critérios relativos a qualificação/formação e 

produção científica não são oferecidos pela rede em tempo hábil, e nós 

temos que freqüentar em turno inverso, quando já trabalhamos em outra 

instituição para complementar nosso salário. Eu precisei fazer mestrado, pedi 

licença, e fiquei sem o direito de realizar a avaliação de desempenho. Então 

que critério é este, se hoje estou na rede oferecendo meus serviços de uma 

qualificação que eu batalhei (RESPONDENTE 04) 

 

Os critérios para que o professor seja promovido, levam em consideração 

assiduidade, pontualidade, qualificação e vários aspectos relacionados ao rendimento escolar 
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e à competência do trabalhador da educação no cargo de professor. Eficiência e eficácia 

caminham juntas, nesse processo, para ganhar 05% em cima do vencimento num movimento 

de tendência gerencial que se implantou para definir os elementos que condicionam ou não a 

carreira remunerada do professor caracterizada na promoção e na progressão, conforme 

destaque das respostas dos questionários: 

 

1. Em sua maioria, ou seja, 80% dos respondentes concordam  com os critérios acerca 

da assiduidade ao trabalho, bem como no item relativo ao cumprimento de horário no 

que diz respeito a sinalizar o processo de avaliação por desempenho a 05% de 

aumento na remuneração, em virtude de esses pontos servirem de base diretamente 

para o universo de trabalho de qualquer categoria, e não dependem das condições de 

trabalho, nestes casos. 

2. A frequência de discordância de alguns itens relacionados ao rendimento no 

trabalho, aponta alguns equívocos e compreensões de contexto. Ver apêndice C com 

todos os itens: 70% dos informantes discordam do item 01 relativo à capacidade que o 

sujeito possui no relacionamento com colegas e alunos; 30% acreditam que esse item 

só poderia ser percebido em casos extremamente gritantes, porém não condicionando a 

remuneração, mas a capacidade do profissional continuar ministrando aulas.  

3. Quanto aos itens 02 e 10, que dizem respeito: à criatividade; aos índices de 

rendimento da turma; à dedicação às aulas e ao cumprimento dos dias letivos; às 

reuniões de formação e planejamento; ao cumprimento dos prazos sobre os 

documentos escolares; e ao processo de avaliação do educando. acreditam que essas 

tarefas fazem parte de todo o corpo escolar e da Secretaria Municipal de Educação. 

Para eles, se existem as condições favoráveis, é possível fazer um bom trabalho, ou 

fazem um bom trabalho. Mas, se falta água, livro didático, cadernetas, limpeza, 

condições de estrutura física, casos de algumas gestões de secretaria, por mais que 

tente, dificulta o professor, o gestor e o coordenador fazer um bom trabalho. 

4. Referente às contribuições no campo da educação e qualificação profissional, 70% 

compreendem que, se a produção  for de responsabilidade individual, não existe tempo 

e espaço para conseguir títulos. A vida do professor é sempre uma correria, a 

secretaria pouco fornece cursos de formação, e quando alguém individualmente 

consegue passar em uma pós-graduação nem sempre consegue licença com 

remuneração, apenas 30% do pessoal tem direito à licença. Além do mais, afirmam 

que, para frequentar um curso de formação, precisam faltar em um lugar ou outro, 
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visto que trabalham em dois ou três turnos para sobreviver. Afirmam que, muitas 

vezes, precisam deixar o lazer do sábado para ter mais uma jornada de formação.  

5. Alguns professores afirmam que, muitas vezes, seus colegas enviaram o processo de 

avaliação de desempenho sem título algum, porque não possuíam, a pontuação desse 

item que vale até 5,0  metade do valor da avaliação de desempenho, alcançando nesses 

casos apenas 2,0. Tendo em vista que a escola onde trabalham realiza projetos, então 

cada professor possui seu projeto que vale 1,0 e a declaração de docência mais 1,0. 

Esses nunca fecharam a avaliação de desempenho, a não ser com um olhar da escola 

relativizando os critérios de desempenho considerando as condições de trabalho em 

alguns governos. 

 

A Lei Complementar nº 058/2004 é criada pelo incentivo aos entes federados 

definindo, a partir dos anos de 1990, os Planos de Cargo, Carreira e Remuneração dos 

profissionais do magistério da educação como estratégia política de valorização do 

profissional do magistério. No caso do município de Natal/RN, a rede incorpora a essa 

estratégia a promoção horizontal (definindo 05% de acréscimo no vencimento a cada dois 

anos) como um elemento dessa valorização aplicado pela análise do resultado de dados da 

avaliação de desempenho a cada ano. Foi perguntado ao grupo a questão: Em sua opinião, a 

avaliação de desempenho contribui para a valorização do profissional do magistério. Na 

tabela 17, 10 respondentes (40% do grupo) consideram que sim, enquanto 15 (60%) 

consideram que não.  

 

Tabela 17 - Quantidade de professores que consideram que a avaliação de Desempenho  contribui 

para a valorização  docente (2004-2010) 
CRITÉRIOS  QUANTIDADE PERCENTUAL 

SIM 10 40% 

NÃO 15 60% 

Total 25 100 

Fonte: A autora (2014). 

 

Para elucidar melhor e, tendo em vista a aplicação de os resultados da avaliação de 

desempenho incidir na mudança de promoção, e por conseguinte, no percentual de 05% sobre 

o vencimento, pergunta-se no questionário aberto:  Em sua  opinião, a estratégia de promoção 

horizontal representa  um estímulo à valorização da profissão no cargo de(a) professor(a)?  
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Nessa perspectiva, ao perguntar a opinião dos professores, se a estratégia representa 

um estímulo à valorização da profissão no cargo de de(a) professor (a)? 

 
Não. Pois o professor que está na sala de aula ou assume responsabilidades 

diárias dentro da escola, não tendo oportunidade e horários disponíveis para 

tantos congressos, simpósios, colóquios, etc. Favorece a uma minoria 

privilegiada. Na verdade quando o professor passa pela avaliação de títulos 

ele já apresenta seu tempo de exercício na rede, em outra rede ou em outra 

instituição (RESPONDENTE 01). 

Sim. Muito embora eu não concorde de como está posta, digo em relação ao 

tempo que se estabeleceu para que os profissionais mudem a primeira letra. 

Porém, acredito que é uma estratégia estimulante. Deveria ser de outra 

forma, como dar o direito, independente do estágio probatório. Porque desde 

o momento do ingresso do educador na rede ele começa a exercer a 

docência, portanto o seu desempenho de ser avaliado a partir do primeiro 

ano que entra na rede (RESPONDENTE 02). 

Não, pois ainda somos mal remunerados. Acho que o professor deveria ser 

avaliado a partir do momento do seu ingresso no sistema educacional 

(RESPONDENTE 03). 

Perdemos muito quando à promoção fica condicionada a avaliação de 

desempenho. Pelo que realizamos em nossa profissão deveríamos ser  

promovidos anualmente na carreira, já que o percentual é tão baixo,  são 

muitos critérios para receber 5%, e tudo fica nas nossas costas. 

(RESPONDENTE 04). 

 

As análises apontam que alguns consideram que a promoção é uma estratégia de 

valorização em parte, pelo fato de considerarem a promoção e a mudança de Letra necessárias 

à carreira do professor, mas percebem pouca contribuição ao aumento da remuneração.  

Monlevade (2000) analisa que a valorização salarial do magistério público não 

deveria ser uma questão de mercado, porque a educação escolar de qualidade é um direito de 

todos e dever do Estado, do que deriva também o direito da população de contar com 

„professores‟ bem remunerados e consequentemente valorizados.  

Nesse caso específico, tem-se a próxima questão respondida na Tabela 18. Para você, 

a avaliação de desempenho traz alguma contribuição para o salário do trabalhador no cargo de 

professor(a)? Os resultados da tabela 18 se mostraram positivos, visto que 40% dos 

respondentes afirmaram que sim. 

 

Tabela 18 - Quantidade de professores que consideram que a avaliação de desempenho contribui no 

salário docente (2004-2010) 
CRITÉRIOS QUANTIDADE PERCENTUAL 

SIM 10 40% 

NÃO 15 60% 

Total 25 100% 

Fonte: A autora (2014). 
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As respostas dos respondentes, nas tabelas e nas questões abertas,  denotam uma 

(des)valorização salarial no processo de aplicação da avaliação de desempenho que 

condiciona a promoção de 05% sobre o vencimento. Nos Planos de Cargo e Carreira do 

Magistério, em todo o país, compreende a remuneração como o vencimento (Piso Salarial 

acrescidos da mudança na carreira de forma horizontal), mais as mudanças de forma vertical e 

horizontal ao longo da carreira, pecuniárias, regências de sala de aula. No município de 

Natal/RN não é diferente, a remuneração do servidor que ocupa o cargo de magistério 

compreende o vencimento (Piso mais a promoção na carreira por desempenho), somado a 

isto, as pecuniárias, e a progressão vertical. Essa pesquisa ao analisar um desses elementos 

constitutivos da remuneração da carreira do magistério (caso de 5% de remuneração a partir 

da promoção por desempenho) considera que a não implantação de forma qualitativa 

contradiz o preceito legal da valorização salarial. 

Você considera que seu trabalho deve ser avaliado no intuito de aumentar a sua 

remuneração? Nesse caso, os respondentes já se colocam divididos no entendimento. Os 

resultados da Tabela 19 revelam que 48% do grupo é a favor, e 52% é contra. Ao considerar 

como eles percebem os resultados da estratégia na tabela 19 compreende-se ainda mais os 

impasses de uma estratégia da política de valorização a partir do Plano de Cargo, Carreira e 

Salários dessa natureza. 

 

Tabela 19 - Quantidade de professores que consideram que a avaliação de Desempenho contribui para 

o aumento da remuneração docente 
CRITÉRIOS QUANTIDADE PERCENTUAL ACRÉSCIMOS 

SIM 12 48% POUCA 

CONTRIBUIÇÃO 

NÃO 13 52%  

Total 25 100%  

Fonte: A autora (2014). 

 

Para análise do questionamento entre a relação da promoção por via da avaliação de 

desempenho do trabalho do professor  e sua relação com a remuneração, perguntou-se: Você 

acha que os resultados da avaliação de desempenho vêm anualmente favorecendo a mudança 

de Letra (Promoção Horizontal), incidindo sobre o aumento na remuneração para os 

profissionais do magistério. 

 

É evidente que não. Esta avaliação de desempenho pode ser considerada 

como um regresso a nossa profissão e também para a luta de classe. O 

salário do professor não deveria estar atrelado ao desempenho. Pois, 5% é 
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um valor muito baixo e quanto ao desempenho deveria ser uma política de 

incentivo a gestão e a formação, incluindo a dedicação exclusiva. A partir 

daí deveria se avaliar o desempenho (RESPONDENTE 01). 

 

No meu olhar não vêm anualmente incidindo, pois há atrasos nas avaliações 

e consequentemente nas promoções. E, mais, como o salário dos educadores 

são tão baixos esses reajustes (promocionais) nem são perceptíveis, o que 

deveria ser (RESPONDENTE 02). 

 

Sim, porém o percentual de aumento é tão pequeno que não sinto no meu 

bolso (RESPONDENTE 03). 

 

Os resultados da avaliação vêm favorecendo a mudança de letra, mas não 

acompanha a carreira do professor. Na verdade existem letras em atraso. E o 

percentual é tão pequeno que não corresponde a um salário digno, e a uma 

carreira digna (RESPONDENTE 04). 

 

Nas questões que levam em consideração a relação da avaliação de desempenho 

sobre a remuneração constata-se um descrédito nas concepções dos resultados apresentados. 

Os professores, em sua maioria, ou seja, a média de 80% acreditam que a promoção deveria 

ser automática. Alguns consideram que a avaliação deve existir, como existe a da gestão, mas 

não condicionada ao reajuste na remuneração. Informam que são poucos os resultados da 

avaliação de desempenho, pois não sentem essa mudança ano a ano, e expressam que o valor 

percentual acrescido ao vencimento é „pouco significativo‟, deveria ser maior pela quantidade 

de exigência dos itens da avaliação de desempenho e o trabalho que os trabalhadores no cargo 

de professor possuem cotidianamente. 

Considerar um processo de avaliação como medida para definir parte da 

remuneração do proessor traduz os anseios de uma política de valorização de profissionais de 

modo gerencialista e meritocrático, voltada aos ideais de produtividade. Nesse contexto, são 

analisadas as respostas a questão: Se a utilização dos resultados das avaliações de 

desempenho foram aplicados no tempo certo – como mudança de letra para melhorar a 

remuneração desse profissional – para você é uma estratégia política de valorização que traz 

resultados? A tabela 20 demonstra que 17 respondentes (68%) da amostra afirmam que não 

traz resultados à remuneração do trabalhador no cargo de professor. 
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Tabela 20 - Quantidade de professores que consideram que a avaliação de desempenho  é uma 

estratégia política com resultados para a valorização (2004-2010) 
CRITÉRIOS QUANTIDADE PERCENTUAL 

SIM 08 32% 

NÃO 17 68% 

Total 25 100% 

Fonte: A autora (2014). 

 

Considerando os dados da tabela 20 com as respostas dos respondentes a questão 

aberta: Você acha que a estratégia de avaliação de desempenho foi instituída para valorizar a 

prática „docente‟ ou como forma de controle do processo de reajuste da remuneração na 

carreira? 

 

Como forma de controle, sim. Pois a valorização da prática docente se dá 

através de outras  estratégias, como piso salarial compatível com as 

categorias de nível superior (RESPONDENTE 01). 

 

Vejo mais como uma forma de controle, uma vez que o instrumento é 

ineficiente para medir o desempenho da prática docente (RESPONDENTE 

02) 

 

Acredita que seja como controle do processo de reajuste da remuneração na 

carreira dos professores (RESPONDENTE 03). 

 

É  uma forma de controlar o reajuste, pois não há incentivo sobre a corrida 

dos professores em busca da qualificação profissional (RESPONDENTE 

04). 

 

De modo geral, 08% do grupo de respondentes consideram que a promoção deve 

existir, 56% acreditam que poderá ser pela avaliação de desempenho, mas de outra forma. 

Outros 36% pensam que a promoção deve ser automática a partir da carreira do professoro, 

mesmo acontecendo a cada dois anos para que, na sua aposentadoria, ele se sinta valorizado e 

durante a carreira tenha estímulo para trabalhar sempre mais um ano. 

Para os professores , a situação exige estudos aprofundados, tomando, como análise, 

as respostas dos 10 (dez) respondentes ao questionário de questões abertas. Verifica-se como 

consideram o processo de (des)valorização em percentual de remuneração na carreira, a partir 

dos resultados da relação − a Avaliação de Desempenho, Promoção e  Remuneração. 

Nas questões acerca da participação nas lutas sindicais em prol da valorização do 

professor, constata-se que todos participaram, mas nem sempre a promoção foi pauta de 

discussão, e a avaliação de desempenho não foi considerada nas lutas. 
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- Quantas lutas sindicais você participou no período (2004 -2010) acerca de reajustes 

salariais no município de Natal? 

Os 10 pesquisados todos fizeram greve ao longo do período da pesquisa, foram às 

assembleias do Sindicato, e tramsmitiam, de alguma forma, na escola sobre o que estava 

se passando na luta por melhorias salariais. 

Aliado às informações dos questionários a pesquisa buscou, numa margem de 10 

(dez) periódicos do Sinte-RN ao longo desse período, analisar as pautas de reivindicações 

com o objetivo de verificar como as contradições acerca da promoção e da avaliação de 

desempenho eram discutidas com a categoria de professores. Mas, desses temas só foi 

encontrada a luta pela reativação da promoção que estava atrasada. Ou seja, nada era 

questionado acerca dos problemas de carreira presente na relação promoção e avaliação de 

desempenho.  Sabe-se que o sindicato realizou mobilizações e esteve à frente de todos os 

processos que envolveram a deliberação de estratégias instituídas pelo governo no campo 

legal com destino à valorização do professor. O Sindicato acredita que a luta pela 

transformação das relações de trabalho, na perspectiva da profissionalização, não ocorre, 

simplesmente em face do processo de evolução científica, pois, conforme Cardoso (2010)
34

, 

“Ela nasce de uma escalada de lutas por direitos sociais e por políticas públicas de Estado 

para assegurar o reconhecimento do trabalho individual e coletivo de todos os segmentos que 

compõem os profissionais da educação.”  

- No período (2004-2010), quantas vezes a avaliação de desempenho esteve na pauta 

principal das lutas da categoria? 

Os respondentes informam que, com o nome avaliação de desempenho não estava 

presente, mas sempre que discutiam reajuste salarial, entrava a demanda da promoção 

horizontal que, em alguns anos, ainda não tinha sido paga a todos os professores. 

- No período (2004-2010), quantas vezes a remuneração pela promoção esteve 

presente nas lutas sindicais?  

Os professores tiveram a promoção como pauta de reivindicação cerca de três vezes, 

primordialmente no governo Micarla de Souza. Alguns deles informaram que não 

sabiam mais em que letra estariam. Mas, declararam que não era discutida a 

reformulação dos 5% e a quantidade de anos para concluir a promoção frente à 

carreira. Em sua maioria, devido aos atrasos no pagamento dessas, o principal era 

discutir a busca daquilo que foi perdido dentro do que propõe a norma estabelecida.  

                                                           
34

 Coordenadora Geral do Sinte – RN. 
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O interesse deste estudo voltou-se para analisar a remuneração pela promoção 

horizontal através da aplicabilidade da avaliação de desempenho que os professores que 

integram a rede pública municipal de ensino de Natal/RN sofrem, como estratégia da política 

de valorização salarial. Especificamente, procurou-se caracterizar a política educacional do 

município de Natal/RN, na perspectiva de identificar o caráter que essa estratégia assume com 

a implantação da Lei nº 58/2004 no período de 2004-2010; examinar se os professores, os 

gestores, os coordenadores e inspetores todos considerados profissionais da educação do 

magistério  reconhecem a promoção como estratégia legítima de valorização e de promoção 

na carreira; levantar a opinião dos sujeitos envolvidos na pesquisa sobre a avaliação de 

desempenho enquanto uma política que traz resultados à promoção na remuneração e, com 

isso, demonstrar alguns aspectos da contradição.  

Para dar sequência ao estudo, procurou-se, inicialmente, analisar a opinião dos 

sujeitos quanto à estratégia de avaliação de desempenho como medida para promover, 

horizontalmente, o professor e, daí, incidir um percentual de 05% na remuneração. Nesse 

caso, foi possível perceber que o aumento de 05% de remuneração enquanto resultado do 

processo de aplicação da avaliação de desempenho determina uma (des)valorização salarial 

para os trabalhadores da educação no cargo de professores, por se constituir de três elementos 

contraditórios: uma estratégia gerencial; meritocrática; e produtivista. 

A utilização da estratégia da avaliação de desempenho como incidência sobre a 

remuneração variável é, normalmente, implementada sobre os professores por meio de 

políticas descontextualizadas da manutenção e desenvolvimento da estrutura da rede de 

ensino focando, apenas, o desempenho „docente‟, via de regra, avaliado a partir do 

desempenho dos alunos.  

Observou-se que, mesmo já sendo utilizada, há alguns anos, em vários países, 

inclusive no Brasil, a adoção de sistemas de avaliação para medir o progresso da remuneração 

variável ainda é objeto de muita polêmica e discussão entre educadores e estudiosos da área. 

Os favoráveis alegam que esse tipo de avaliação promove incentivo para que o professor 

trabalhe com mais empenho e dedicação no sentido produtivo, ou seja, valoriza o esforço 

desses profissionais e,  além disso, incentiva o desenvolvimento profissional, uma vez que os 

trabalhadores no cargo de professores sentem-se mais motivados para o exercício da função, 

quando sabem que poderão ganhar mais em função dos resultados produzidos. Por outro lado, 

os contrários dizem que essa prática, ao mesmo tempo que incentiva a produtividade e a 

competitividade por meio de resultados quantitativos de ensino e aprendizagem (ideário 
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gerencialista de eficiência e eficácia), compromente o trabalho em equipe (categoria), 

democrático e militante imprescindível à busca pela qualidade do ensino e valorização do 

professor. Outro argumento bastante utilizado por aqueles que criticam a utilização da 

avaliação de desempenho, é torná-la fator de promoção, quando a carreira do professor, por si 

só, já diz respeito ao desgaste anual, às condições de trabalho, às necessidades cotidianas de 

formação em serviço que terminam sendo de responsabilidade individual. 

As análises foi orientada, também, pelas respostas das questões abertas. Nesse caso, 

foi possível perceber como os professores discordam dos elementos que compõem a avaliação 

de desempenho chegando a afirmar que não deveria existir uma relação direta entre o 

desempenho dos alunos frente aos acréscimos na remuneração, tendo em vista que, nesses 

quesitos, não são consideradas as condições de trabalho da rede, ou as condições de 

financiamento para as escolas. Por outro lado, argumentam sobre as exigências sociais pela 

qualificação contínua, e os elementos da avaliação de desempenho que inferem pontuação 

positiva para aqueles que alcançam produções acadêmicas, pedagógicas, participação 

socioeducativas. Entretanto, observam que o mesmo mecanismo que aponta uma pontuação 

para cada sujeito que conseguiu alcançar esse desenvolvimento, torna-se o mecanismo que 

desconsidera esse tempo de trabalho formativo. A título de recomendação, Torrecilla afirma: 

 

[...] um sistema de avaliação de desempenho deve ser construído com a 

participação de professores, sindicatos e comunidades educacionais; deve 

atender princípios de equidade, transparência e justiça para ter credibilidade; é 

necessário criar uma imagem construtiva da avaliação a favor do professor e 

de sua atuação profissional; a avaliação docente deve articular-se com a 

avaliação da escola; a avaliação deve concorrer para a melhoria da qualidade 

da docência. (TORRECILLA, 2007, p.24).  

 

As considerações apresentadas, neste texto, sobre avaliação de desempenho dos 

professores associada à pontuação para a promoção na carreira e, consequentemente, aumento 

na remuneração do trabalhador no cargo de professor visaram trazer elementos para o debate 

instaurados no campo legal que legitimam a existência de estratégias que valorizam esse 

profissional no âmbito do discurso do texto legal, mas ao mesmo tempo, denota as 

contradições presentes para essa valorização estruturadas no confronto dos textos legais que 

determinam um direito que não é direito porque não é alcançado em sua totalidade como uma 

forma de violência simbólica que constrói o fetiche pela busca do mercado dos bens 

simbólicos (qualificação, certificação, participação), na tentativa de melhoria da qualidade de 

vida do trabalhador no cargo de professor.  
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O aspecto a ser problematizado não é pertinente para desenvolver processos 

sistemáticos de avaliação dos professores, mas suas finalidades, sua relação direta com a 

promoção e com esta sobre a remuneração e a carreira, a consequência do uso a ser feito de 

seus resultados. Além disso, é fundamental que se considere a avaliação desses profissionais 

como um dos elementos integrantes da avaliação da escola, das secretarias e dos sistemas de 

ensino, analisando-os de modo articulado com as políticas educacionais implementadas. 

Assim sendo, observou-se, com base nas informações obtidas nesta pesquisa, com 

dados quantitativos sobre os fluxos de mudança de Letra que a avaliação de desempenho, 

apesar de nascer dentro do discurso da democracia, da participação e da valorização salarial 

dos professores, no caso específico município de Natal/RN, não traduz tal discurso em sua 

práxis. Isto ocorre segundo os respondentes por dois motivos: o primeiro, quando ao 

considerar a denominação profissional do magistério, todo aquele que possuir o cargo e 

exercer funções docentes, só irá promovê-lo após 5 anos de carreira;  o segundo, e mais 

problemático no sentido da contradição. Ocorre quando permite o direito à aposentadoria na 

carreira com 25 anos de serviço em sala de aula, porém adota uma promoção com 15 Letras a 

cada dois anos, em que o sujeito terá que passar mais de 30 anos para atingir os 100% 

percentual de promoção horizontal. Somado a essa problemática, ainda têm outros elementos 

contraditórios que impedem que a promoção ocorra, progressivamente, durante a carreira, 

como é o caso das licenças para qualificações, das cessões, das licenças médicas. 

De modo geral, pode-se dizer que os professores posicionaram-se favoráveis à 

promoção horizontal na carreira como estratégia de valorização salarial. Entretanto, ao se 

analisar, especificamente, a avaliação de desempenho concordam em parte que ela deva 

existir como instrumento para avaliar a prática dos profissionais do magistério e melhorar a 

qualidade do ensino, junto à autoavaliação escolar. Mas, são unânimes em considerar que a 

avaliação de desempenho não deve ser instrumento utilizado em função da remuneração. 

Defendem que todos os professores devem ser bem remunerados, independente do 

desempenho dos seus alunos. Todos concordam que, livre de qualquer mecanismo de 

incentivo, é necessária uma política salarial que assegure uma remuneração digna para a 

categoria do trabalhador no cargo de professor, com reajustes e aumentos reais para todos 

esses profissionais. 

Em nenhuma resposta, notou-se inclinação pela remuneração diferenciada entre as 

funções docentes. Todos falaram enquanto categoria pensando o cargo de professor, em que 

todas as funções (docência, gestão, inspeção, coordenação), para eles todos devem ser lidos 

como profissionais do magistério. E a atividade-fim da escola o ensino e a aprendizagem de 
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ter como principal referência o desempenho de seus alunos, evidenciando, assim, 

posicionamento em que a conjuntura da rede assume a capacidade das equipes escolares com 

o desenvolvimento do processo educativo. Isso não é só tarefa de quem se encontra em sala de 

aula, mas também é necessário  que a sala de aula,  e a escola existam e ele se sinta satisfeito 

nelas.  

A promoção, como estratégia de valorização do professor  acrescentando 5% sobre o 

vencimento do trabalhador no cargo de professor na rede municipal de Natal/RN, tem sua 

existência com a implantação do PCCR, Lei 058/2004. Inicialmente, com o enquadramento 

dos professores da rede, conforme consta nos capítulos anteriores, e, posteriormente, a partir 

da aplicação do instrumento de avaliação de desempenho. 

Um estudo sobre a promoção na carreira justifica-se, plenamente, pelo fato de 

constituir um aspecto importante de valorização da remuneração; além disso, é inegável que a 

estratégia de avaliação de desempenho coloca o trabalhador no cargo de professor frente ao 

ideário da teoria do capital humano. 

A compreensão dessa problemática que envolve a promoção, considerando não 

somente os aspectos atinentes aos componentes da avaliação que nela se encontram, mas, 

sobretudo, os fatores externos de qualificação humana e tempo de carreira, já revelam as 

contradições do processo de valorização na remuneração e na carreira. 

Analisando a situação dos professores, em seus respectivos Níveis e Classes, 

percebe-se como as contradições de um processo de valorização salarial na carreira se fazem 

presentes antes mesmo de chegarem ao final da carreira, haja vista que, de acordo com as 

funções, licenças e cessões, esses professores podem enfrentar o não direito a uma promoção. 

O critério de classificação para a promoção, portanto, que aparece no primeiro momento na 

legislação que ampara a implantação de PCCR, passa a ser definido a partir de alguns 

requisitos individuais, envolvendo a condição do indivíduo docente pertencer a um 

determinado grupo sob determinadas condições, ingressante em mestrado ou doutorado. A 

variável qualificação docente permite levantar a hipótese de que tanto entre os que buscam 

maior acúmulo e produção científica ou não, o percentual de elevação da remuneração na 

carreira é idêntico. 

A variável produtividade indica que, embora os que são assíduos e participantes ou 

não, o percentual de elevação da remuneração na carreira é o mesmo. 

Concomitante aos dados estatísticos referentes aos questionários aplicados, a 

elaboração das tabelas está articulada à consulta nos contracheques, folhas de pagamento, 

diários oficiais, jornais e periódicos da Secretaria Municipal de Educação e do Sinte/RN. 
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4.3 PROMOÇÃO, VENCIMENTO, REMUNERAÇÃO E A AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO  A LEI, Nº 058/2004 (PCCR) E O DECRETO MUNICIPAL Nº 8.224/2007 

 

A Lei nº 058/2004 (PCCR/Natal), que determina e estrutura o quadro de carreira e 

remuneração do magistério do município de Natal/RN, define os professores de acordo com 

as diretrizes estabelecidas pela LDB, nº 9.394/96 e Lei, nº 9.424/96 (Fundef). Nessa 

legislação, o entendimento de profissionais do magistério é direcionado para todo aquele que 

exercer funções no ensino fundamental, na educação infantil e no ensino médio, em suas 

diferentes modalidades, nas escolas da rede municipal ou no órgão central do sistema 

municipal de ensino. Acrescenta-se aí, que o professor, o titular de cargo da Carreira do 

Magistério Público Municipal, é aquele que exerce funções de magistério (sejam elas de 

docência ou de suporte pedagógico
35

). 

Essa prescrição normativa da LDB, Lei nº 9.394/96, indica que todo aquele que 

realizar um concurso cuja qualificação corresponda a essa função, se constitui em um 

profissional do magistério da educação básica. Ocorre, nesse caso, uma contradição no 

processo de valorização na carreira desse profissional, quando, por norma descritiva, a mesma 

Lei nº 058/2004 prescreve que cada sujeito já concursado, e enquadrado como profissional 

precisa passar 03 (três) anos de exercício probatório, mais 02 (dois anos) de efetivo exercício 

em sala de aula para fazer jus à promoção na carreira, portanto, um aumento de 5% a cada 

dois anos na remuneração.  

É contraditória a valorização que coloca seus profissionais no interstício de 5 (cinco) 

anos sem promoção na carreira. Mais contraditório, ainda, é perceber que o mesmo texto 

legislativo informa que o professor com idade adequada e tempo de serviço com 25 (vinte e 

cinco) anos em sala de aula na função docente poderá requerer sua aposentadoria integral. O 

questionamento sobre como esse indivíduo irá alcançar 100% de promoção demonstra o 

fetichismo traduzido no discurso de uma valorização salarial a partir do elemento promoção 

que incide 5% no vencimento a cada dois anos com a mudança em 15 (quinze) Letras, ou seja, 

de A a P. Quando esse profissional alcançará 15 (quinze) Letras? Os dados desta pesquisa 

avaliam que ele precisará concluir mais de 30 (trinta) anos de serviço, conforme a leitura da 

tabela 21. 

 

 

                                                           
35

 Incluídas as de administração escolar, supervisão, coordenação-pedagógica, planejamento, 

orientação educacional e inspeção escolar nas unidades de ensino ou no órgão central. 
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Tabela 21 – Relação entre anos de carreira e a estrutura de Classes da promoção horizontal 
ORDEM DE ANOS NA 

CARREIRA 

LETRA PERCENTUAL 

1º , 2º e3º A 05% 

4º e 5º A 05% 

6º e 7º B 05% 

8º e 9º C 05% 

10º e 11º D 05% 

12º e 13º E 05% 

14 e 15 F 05% 

16 e 17 G 05% 

18 e 19 H 05% 

20 e 21 I 05% 

22 e 23 J 05% 

24 e 25 L 05% 

26 e 27 M 05% 

28 e 29 N 05% 

30 e 31 O 05% 

32 e 33 P 05% 

Fonte: Natal (2005c). 

 

Constata-se , a partir da leitura da tabela 21, que profissional algum receberá 100% 

de promoção no exercício de sua carreira, seja com 25 (vinte e cinco) anos de serviço, ou com 

30 (trinta) anos de serviço. Ou melhor, da forma como está prescrito na normativa da Lei nº 

058/2004, todos terão que passar mais de 30 (trinta) anos de serviço para chegar à Letra P.  

Tomando como referência o profissional do magistério ingresso por concurso 

público na rede municipal de Natal/RN com jornada de 20 horas, no período (2004-2010), 

verifica-se que as prerrogativas no campo legal constituído sobre os direitos estabelecidos à 

promoção na carreira, presentes no PCCR, Lei nº 058/2004 em Natal/RN, possui uma série de 

contradições em dados quantitativos reais, os quais revelam a (des)valorização na promoção 

por desempenho. Ou seja, os professores que completam 30 anos de carreira não chegam a 

receber o reajuste remuneratório de promoção nas 15 Letras. As perdas chegam a ser mais de 

15 ou 25% em seus salários.  

Ao estabelecer um parâmetro entre o que determina a legislação sobre a carreira do 

profissional do magistério, e o que os resultados dessa pesquisa apontam, enquanto direito 

instituído apenas por aquilo que define o profissional do magistério, ou melhor, caso ele inicie 

sua carreira, e sua valorização salarial, a partir de seu ingresso por concurso público até os 25 

(vinte e cinco) anos de carreira como tempo limite para sua promoção, é possível constatar 

uma (des)valorização na remuneração que chega, ao mínimo, de 15% pontos percentuais, 
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visto que 25 anos : 02 anos = 12 Letras, faltam 03 letras para concluir 100% da promoção. 

Faltam 15% e 06 anos de carreira. Nessa perspectiva, tomou-se por base verificar os casos dos 

profissionais do magistério por ano de serviço tomando como parâmetro os intervalos 

definidos na pesquisa amostral,  

Considerando que aqueles que possuem até 5 anos de carreira tabela 22, não 

receberam a aplicação da avaliação por desempenho conforme norma prescrita no campo 

legal, permanecem na Letra A, consequentemente, estão passando 05 anos de sua carreira sem 

receber 10%  sobre seu vencimento, o que representa uma perda percentual em sua 

remuneração. 

 

Tabela 22 – Remuneração dos Professores do magistério da rede de ensino de Natal/RN concursados 

com até 5 anos de carreira (2004-2010) 
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R1 – 05 2005 N2-A 815,88 2,71 N2-A Docente 1.308,05 2,56 

R2 -05 2006 N1-A 681,20 1,94 N2-A Docente 1308,05 2,56 

R3 -05 2008 N2-A 1064,39 2,56 N2-A Técnica 1308,05 2,56 

R4- 05 2008 N1-A 888,69 2,14 N1-A Inspetor 1092,13 2,14 

R5-05  2009 N1-A 995,33 2,14 N1-A Gestor 1092,13 2,14 

Fonte: USP (2013). 

 

Ao analisar a carreira do professor se depara com o contraditório no campo legal, 

afirmando que, para o profissional alcançar 25 anos de carreira com valorização salarial, ele 

precisa iniciar desde o primeiro ano de sua posse, tendo em vista ser enquadrado ou definido 

no próprio campo legislativo como profissional do magistério público. Discorda, portanto, 

que o cargo de professor  (nas suas diversas funções) pelo grau intelectual e físico que ocupa 

inicie sua estrutura de valorização na carreira apenas após 05 anos de serviço. Afirma, ainda, 

que esses profissionais, conforme os dados da tabela 22, não irão alcançar sua promoção 

integral na carreira, tampouco com 25, ou com 30 anos de serviço. 

 

Ora, esta abordagem recoloca para a categoria o desafio de enfrentar a 

questão salarial também levando em conta os efeitos da iniquidade salarial 

no sofrimento psíquico dos trabalhadores. Entretanto, isto não significa cair 

na falácia do discurso oficial que pretende instalar uma forma de 

sociabilidade baseada na competitividade individual entre trabalhadores que 

procurariam ser cada vez mais produtivos diferenciando-se uns dos outros 

em função do esforço realizado. De fato, isso levaria a um esfacelamento das 

relações de solidariedade entre os trabalhadores, instituindo na categoria um 
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tipo de relacionamento baseado no individualismo, egoísmo, etc. Em razão 

disso,  uma questão tão delicada só pode ser enfrentada pelos trabalhadores 

nos locais de trabalho, nas próprias escolas. Mas, para que se a escola possa 

enfrentar e discutir esses dilemas, é preciso que ela possua autonomia 

suficiente para resolver estas questões. Trata-se da necessidade da escola de 

obter autonomia financeira, administrativa e pedagógica. (ODELIUS, 1999a, 

p. 341) 

 

Ao verificar o professor  R1-05, na tabela 22, atingiu 5 anos de serviço em 2010, 

conforme a prerrogativa do campo legal não recebeu promoção horizontal na carreira, quando 

chegar aos 25 anos de serviço ele terá perdido uma Letra correspondente aos 5 anos iniciais, 

ou seja, 05% sobre seu vencimento em data específica. Após esses primeiros anos de carreira, 

como lhe restam, apenas, 20 anos, ele só poderá atingir 10, e não 15 Letras, como expressa a 

norma do campo legal.  

Tendo em vista que nos 5 primeiros anos o profissional só atingiu a Letra A, faltando 

20 anos para atingir as Letras B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, lhe faltarão anos de carreira para 

receber a promoção integral ganhando o percentual referente às Letras M, N, O, P, uma perda 

de 20% em datas específicas. 

Os professores do ensino fundamental conforme tabela 22, não iniciaram sua carreira 

no primeiro ano de serviço, mesmo intitulados de profissionais do magistério da educação no 

campo legal, portanto 

 

O direito consagra a ordem estabelecida ao consagrar uma visão desta ordem 

que é uma visão do Estado, garantida, um estado civil, e sobretudo poderes 

(ou capacidades) socialmente reconhecidos, portanto, produtivos, mediante a 

distribuição dos direitos de utilizar esses poderes, títulos (escolares, 

profissionais, etc.), certificados (aptidão, de doença, de invalidez, etc.), e 

sanciona todos os processos ligados à aquisição, ao aumento, à transferência 

ou a retirada desses poderes. Os veredictos por meio dos quais ele distribui 

diferentes volumes de diferentes espécies de capital aos diferentes agentes 

(ou instituições) põem um termo ou, pelo menos, um limite à luta, ao 

regateio ou a negociação acerca das qualidades das pessoas ou dos grupos, 

acerca da pertença das pessoas aos grupos, portanto, acerca da justa 

distribuição dos nomes, próprios ou comuns, como os títulos [...], 

(BOURDIEU, 1999b, p. 237). 

 

Ao levar em consideração no mercado dos bens econômicos o vencimento desses 

profissionais, aos quais se referem à tabela 22, em relação ao salário mínimo à época, 

percebe-se que, em sua maioria, não sofre alterações. Os dados de R1-05, R3-05, R4-05, e 

R5-05 em 2006 e 2010, em termos de salários mínimos, não se modificam, em ambos os anos 

correspondem a 2,56; 2,56; 2;14; 2,14 respectivamente.  O único valor de vencimento que se 
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altera em termos de salário mínimo corresponde a R-02, visto que esse professor, pelos seus 

próprios esforços individuais em busca de sua qualificação no mercado dos bens simbólicos, 

saiu da condição de N1-A em 2006, passando com uma especialização a N2-A em 2010. 

 

Como adquirir todos estes produtos para satisfação das nossas necessidades 

e realização de desejos que sempre se renovam? A resposta é simples: 

através do dinheiro. Mas, que dinheiro, dinheiro vindo de onde? Para a maior 

parte das pessoas, dinheiro vindoma partir do próprio trabalho, da 

remuneração da força de trabalho  vendida no mercado. Dinheiro recebido 

em forma de salário, na maioria das vezes mensalamente (ODELIUS, 1999a, 

p.339). 

 

O campo legislativo carrega uma série de elementos estruturantes e estruturadores de 

uma inversão da política de valorização dos profercitivo instaurado a partir do movimento 

burocrático. 

 

O professor ganha mal, em muitos casos, apenas com o que ganha não é 

possível fechar as contas básicas do mês, compara seu salário ao de seus 

colegas engenheiros, analistas de sistemas, todos com curso superior como 

ele, e descobre que é quem ganha menos. Compara seu salário com o dos 

outros funcionários públicos do Estado e constata que está entre os que 

ganha pior para o seu nível de formação e responsabilidade (ODELIUS, 

1999a, p. 340). 

 

As contradições de uma valorização/(des)valorização são desveladas quando se 

estuda um elemento específico dessa carreira. No caso da promoção, aumenta o entendimento 

de uma (des)valorização quando o campo normativo encerra, e a realidade prática do campo 

social acrescenta que cada professor deverá avançar da Letra A para a B quando concluir três 

anos de estágio probatório, e ainda, com mais dois anos de pleno exercício em sala de aula, ou 

seja, completados 05 anos de carreira. Portanto, avançará nas Letras subsequentes a cada dois 

anos, caso não usufrua de alguma licença ou, seja cedido para outra instituição.  

Mais uma contradição no aspecto legal em detrimento à valorização na carreira, é o 

caso das licenças e cessões, primordialmente quando estas se definem como busca de 

qualificação em pós-graduação. Essa é uma prerrogativa do campo legal que incorpora a 

promoção horizontal na carreira, mas que a desvaloriza para aqueles que buscam  

individualmente sua qualificação. Ou seja, os professores que necessitam pedir licença com, 

ou sem remuneração para frequentar cursos de pós-graduação no mercado dos bens-

simbólicos possuem o direito constituído na Lei nº 058/2004 desde que estejam no grupo de 

30% dos servidores por um dado período. Todavia, os Decretos de Avaliação de Desempenho 
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(Decreto nº 8.224/2007) e (Decreto nº 8.558/2008) definem que esses profissionais, afastados 

do exercício de „docência‟, não poderão se submeter à aplicação da avaliação de desempenho 

naquele período, exceto quando retornarem ao exercício.  

Ademais, determina que os professores que estiverem cedidos à outra rede, mesmo 

exercendo as funções de docência, gestão, inspeção, e/ou coordenação não poderão receber a 

aplicação da avaliação. Esses profissionais perderão 5% de sua promoção nesse período, o 

que significa uma perda na remuneração numa dada época que poderia lhe favorecer no 

tempo em exercício formativo, ou no tempo para a aposentadoria. 

Em reunião de formação com cerca de 70 (setenta) professores de uma escola (X)
36

, 

com foco nas discussões de valorização e carreira avaliando o PCCR Lei nº 058/2004, foi 

notório o desconhecimento do grupo acerca da organização na carreira pela promoção e pela 

avaliação de desempenho. Apenas 03 (três) desses profissionais demonstraram compreensão 

sobre como estava organizada a mudança de Classes de A a P, no referido PCCR, os demais 

ficaram abismados após compreender o que dizia o texto normativo a partir da configuração 

da tabela 21, e não compreendiam as perdas ocasionadas pelo campo legislativo que 

determina as prerrogativas da avaliação de desempenho em face da promoção. O resultado 

das observações realizadas, nesse momento de observação, caracteriza que o campo 

normativo provoca um poder simbólico quando estabelece relação direta de um discurso 

hegemônico oriundo de um ideário do campo político instituído na práxis social de um 

modelo capitalista neoliberal, porque desses,  apenas,  um soube calcular sua perda salarial 

naquele momento desvelando uma realidade que se constituía consenso para a maioria. 

 

Na realidade, a instituição de um campo jurídico  implica a imposição de 

uma fronteira entre os que estão preparados para entrar no jogo e os que, 

quando nele se acham lançados, permanecem de facto dele excluídos, por 

não poderem operar a conversão de todo o espaço mental – e, em particular, 

de toda a postura linguística – que supõe a entrada neste espaço social. A 

constituição de uma competência propriamente jurídica, mestria técnica de 

um saber científico frequentemente antinómico das simples recomendações 

                                                           
36

 A escola onde foram realizadas as observações pertence à rede municipal de Natal/RN localizada na 

zona oeste da cidade, foi criada em 1982, hoje possui mais de 100 (cem) funcionários, destes 70 são 

professores (onde  40 são estatutários com entrada por concurso público nas funções de docência, 

inspeção, coordenação e direção; e os demais são considerados precários tendo em vista possuírem um 

contrato temporário de 02 (dois) anos ou está na condição de estagiário como auxiliar de sala). A 

unidade de ensino atende ao ensino fundamental de 1º ao 5º ano de escolaridade e a Educação de 

Jovens e Adultos compreendendo, anualmente, o atendimento a cerca de 800 alunos distribuídos nos 

turnos matutino, vespertino e noturno. É alimentada financeiramente pelos programas do Programa 

Dinheiro Direto na Escola-PDDE/FNDE (Mais Educação, segundo Tempo, Atleta na Escola, Mais 

Cultura, Escola Aberta, e Escola Acessível), recebe recursos pelo sistema ROM da Secretaria 

Municipal. 
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do senso comum, leva à desqualificação do sentido da equidade dos não-

especialistas e à revogação da sua construção espontânea dos factos, da sua 

<<visão do caso>> (BOURDIEU, 2010, p.226). 

 

Ao considerar a valorização do magistério como uma política instaurada a partir dos 

anos de 1990, e não caracterizada ainda como uma política pública de Estado, torna-se 

contraditório, além do mais saber que cada governo define a sua forma de aplicar agenda 

política, ou a legislação em vigor. Nesse caso, no período de governo (2004-2008) a 

promoção foi efetivada para aqueles que haviam cumprido o interstício garantido em lei na 

rede de ensino municipal de Natal/RN, porém no período (2009-2012) não ocorreu essa 

aplicabilidade. Em 2013 está se pagando conforme a Comissão Central de Avaliação de 

Desempenho os 5% de promoção retroativa a 2010
37

. Quanto ao ano de 2011, a estratégia de 

avaliação chegou a ser aplicada em outubro de 2013 para receber em 2014, já na gestão de 

outro governo.  

No cenário atual da educação brasileira, o profissional do magistério da educação 

básica é considerado, teoricamente, agente de mudança e, cada vez mais, é visto como o 

responsável pela efetivação de uma educação de qualidade. Entre gestores e administradores 

públicos e a mídia observa-se forte pressão para que esse profissional apresente desempenho 

eficaz. As críticas ao desempenho do trabalhador no cargo de professor destacam sua 

formação inicial deficiente e ausência de formação continuada. O texto do campo legal em 

Natal/RN destaca critérios de  promoção e progressão na carreira através da busca incessante 

pela qualificação contínua, mas as estratégias montadas no campo sociopolítico para que o 

professor alcance tal qualificação denotam o caráter da teoria do capital humano renovada 

pelo ideologia neoliberal de uma „carreira‟ por dias melhores na carreira com promessas de 

crescimento na remuneração. 

Na medida em que cada intelectual orgânico à frente de um governo define as 

prioridades de sua agenda social a partir da compreensão ideológica difundida socialmente 

pelas relações de forças emanadas de um campo político, ocorrerão prioridades, interesses e 

exigências postas no campo social pelo grupo que está no poder na maneira de concretizar as 

interpretações do direito adquirido no campo legalmente constituído pelo consenso ou pela 

coerção. 

 

 

                                                           
37

 O resultado da promoção referente ao ano 2010 saiu no (Diário Oficial do Município de 30 de julho 

de 2013) 
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Deixando de se perguntar se o poder vem de cima ou de baixo, se a 

elaboração do direito e a sua transformação são produto de um 

<<movimento>> dos costumes em direção à regra, das práticas colectivas 

em direção às codificações jurídicas ou, inversamente, das formas e das 

fórmulas jurídicas em direção às práticas que elas informam, é preciso ter em 

linha de conta o conjunto das relações objetivas entre o campo jurídico, lugar 

de relações complexas que obedece a uma lógica relativamente autónoma, e 

o campo do poder e, por meio dele, o campo social no seu conjunto. É no 

interior deste universo de relações que se definem os meios, os fins e os 

efeitos específicos que são atribuídos à ação jurídica (BOURDIEU, 2010, p. 

241). 

 

Dentre os avanços da Constituição Federal, aprovada em 1988, conquistados na luta 

entre forças contrárias do processo constituinte, a valorização da profissão do magistério foi 

focalizada não, apenas, na formação, mas também no plano de carreira para o cargo público 

de professor, na garantia de vencimento profissional e no ingresso por concurso público: 

 

valorização dos profissionais do ensino, com garantia, na forma da lei, de 

plano de carreira para o magistério público, com piso de vencimento 

profissional e com ingresso exclusivamente por concurso público de provas 

e títulos, realizado periodicamente, sob o regime jurídico único adotado pelo 

Estado para seus servidores (BRASIL, 1988). 

 

A vinculação para a educação de determinado valor arrecadado mediante impostos, 

prevista na Constituição de 1988, tem sido uma medida política importante para garantir o 

cumprimento das responsabilidades do Poder Público para com as demandas da população 

referentes à educação. 

 

No texto da CF/1988 e da LDB nº 9.394/1996 a garantia de admissão por 

concurso público para os profissionais da rede pública foi uma importante 

conquista que retirou a contratação de professores das tradicionais práticas 

clientelistas. No texto da Lei do FUNDEF (Lei nº 9.424/1996), se garantiu 

também a elaboração de planos de carreira e um financiamento específico 

(60% dos recursos do fundo) para a remuneração do professor do ensino 

fundamental (apenas). Em 1997, foram estabelecidas as primeiras diretrizes 

para elaboração dos planos de carreira dos professores do ensino 

fundamental (Resolução nº 03/1997) (CARVALHO, 2012, p. 232). 

 

A criação de instrumento para corrigir as assimetrias na distribuição de recursos e as 

distorções financeiras entre municípios e estados e a valorização do magistério foram razões 

defendidas para a criação do Fundef e do Fundeb. 
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Quanto aos avanços legais para a valorização do magistério em âmbito 

nacional, não podemos deixar de reconhecer que as alterações legais 

estabelecidas pelas leis do FUNDEF e do FUNDEB e demais legislações 

surgidas durante o período de vigência dos fundos, contribuíram para o 

avanço e intensificação dos debates em torno da relevância social do 

profissional do magistério e sua valorização e para os avanços em relação às 

políticas de formação e de carreira do professor (CARVALHO, 2012, 

p.233). 

 

O município de Natal/RN, não obstante os avanços do PCCR em relação ao estatuto 

enquadrando todos os professores na formação que possuía em 2006, propõe, nesse mesmo 

documento, a condição de realização da promoção horizontal ao sistema de avaliação de 

desempenho implantada. Além do mais, todos os elementos da carreira ligados à promoção 

horizontal e vertical estão pautados na autorização da área de planejamento, à existência ou 

não de recursos para pagamento das mesmas, de acordo com quem esteja no poder. Isso 

configura um grave problema e contradição do campo legal, pois torna incerto todo e qualquer 

direito que esteja inscrito em lei. 

Agora, faz-se-à uma análise daqueles professores que já passaram do período 

probatório, e já concluíram mais dois anos de serviço. Como se apresenta a promoção na 

carreira. Na tabela 23, foi analisado, no período (2004-2010), um grupo de professores, 05  no 

intervalo de 05 a 10 anos de serviço. Esses profissionais receberam o enquadramento 

conforme Lei nº 058/2004, em 2005 passando de PE-2A para N1 (professor com graduação) 

ou N2 (professor com Especialização, Mestrado ou Doutorado), mas não mudaram de Letra. 

 

Tabela 23 - Promoção Horizontal – Professores com 5 a 10 anos de carreira na rede municipal de 

Natal/RN período (2004 – 2010) com 20 horas 
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R1 – 10 2000 PE-2ª 524,00 815,88 2,01/2,33 N2-A N2-C Coord. 1.442,11 2,82 

R2 -10 2000 PE-2ª -1 815,88 2,01/2,33 N2-A N2-C Docente 1442,11 2,82 

R3-10 2000 PE-1ª 388,80 715,26 1,49/2,04 N1-B N2-D Gestor 1514,26 2,96 

R4-10 2004 PE-2ª 524,00 815,88 2,01/2,33 N2-A N2-B Coord. 1373,45 2,69 

R5-10 2004 PE-2ª 628,80 681,20 2,41/1,94 N1-A N1-B Docente 1.146,73 2,24 

Fonte: USP (2013). 

NOTAS: 

1. Licença sem remuneração 

 

Após o estágio probatório, ou seja, os professores constantes na tabela 23, em 2009, 

conforme a hipótese dessa pesquisa (correspondente a 25 anos como tempo limite de carreira) 

deveriam estar na letra C, e no período 2010 para 2011 avançar para a letra D, mas R1-10 e 
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R2-10 encontram-se na letra C em 2010  constata-se perda de 5% percentual no vencimento. 

A perda ganha fica mais acentuada quando a promoção só é publicada em julho de 2013 

retroagindo a 2010. Ou seja, como considerar esse reajuste em sua remuneração a partir 

daquilo que se perdeu de ganhar e de aplicar a cada ano. 

Apenas R3-10 alcançou a Letra D, porque não se afastou para cursar mestrado, caso 

dos professores anteriores, este último se qualificou em especialização. O requisito à 

qualificação à medida que avança como melhoria na remuneração no que é relativo à 

progressão vertical nessa rede de ensino, é punitivo e coercitivo quando do direito ao 

afastamento do profissional para alcançar os níveis de mestrado e doutorado. Na medida em 

que, no mercado dos bens simbólicos, o campo científico tem um valor de gasto econômico 

para aquele que o busca, e ao mesmo tempo quando o campo legal retira-lhe um outro direito 

– a promoção horizontal. 

E R4-10 e R5-10 que entraram em 2004 com 06 anos de carreira seguem a 

prerrogativa do campo legal e atingem a Letra B, após os 05 anos de serviço, perdendo 02 

anos de carreira no avanço de uma Letra, ou seja, ambos já perderam 05% conforme a 

hipótese desta pesquisa. Na hipótese considerar 25 a 30 anos de carreira, em 30 anos 

terminará em 2034, até lá terão perdido 20 a 25%  em cima de seu vencimento, caso cumpram 

o interstício sem licença ou cessão. Ou seja, caso desejem fazer uma pós-graduação para 

aumentar de nível posteriormente, perderão mais 5% em um dado período que, 

provavelmente,não o alcancem em sua carreira. 

Em termos de comparação do vencimento ao salário mínimo à época em (2004-

2010), percebe-se que os únicos valores que aumentam após o enquadramento em 2006 são 

dos professores que mudaram de nível R1-10 em 2004 -2,01; em 2006- 2,33 e em 2010 – 2,82 

(mestrado); R2-10 é respectivo ao anterior (mestrado); R3 -10  em 2004- 1,49; em 2006 – 

2,04; e 2010 – 2,96 (especialização) e não pediu afastamento. Já R5-10 que não passou pela 

mudança de nível em 2010 possui o vencimento em termos de salário mínimo inferior a 2004, 

respectivamente 2,24 e 2,41. 

 

Comparando com outras profissões, acho que um professor formado acho 

que ele ganha igual a uma pessoa que trabalha no comércio. Então, o 

professor é muito desvalorizado. Olha, é como eu já tinha dito, o salário do 

professor comparado com o médico, do engenheiro, por exemplo, ele é 

baixo. O professor é que forma essas pessoas. Ele é que dá conhecimento 

para elas. Então eu acho que o governo deveria dar uma melhor visão. 

Deveria melhorar o salário do professor e melhorar a carreira do professor 

para a sua aposentadoria (RESPONDENTE – 05) 
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No discurso da valorização instituído no campo normativo do referido PCCR como 

discurso hegemônico junto à categoria de trabalhadores no cargo de professores e sindicato, 

de acordo com a bibliografia consultada e as respostas dos questionários realizados no item 

anterior, cerca de 32% dos profissionais pesquisados consideram que existe avanço na 

valorização já que há uma organização na carreira, determinando um consenso pela existência 

do PCCR. O poder simbólico efetivado pelos discursos dos documentos que enfatizam a 

valorização profissional do magistério a partir da constituição dos PCCR após a década de 

1990, com as normativas do financiamento da educação para a valorização do magistério, 

traduziu-se em um consenso de melhoria na carreira, não obstante os professores estarem 

convencidos de que não houve uma melhoria salarial. 

Na tabela 24, a situação é mais contraditória, profissionais com 10 a 15 anos de 

serviço, ou seja, já considerados profissionais do magistério, e que terminaram o estágio 

probatório. Iniciaram sua carreira no período (1995-1999), mas como pode ser constatado, 

R1-15 com 15 anos de serviço  deveria estar na Letra F, em 2010, mas ainda se encontra na 

Letra D, perdeu um ano em relação a R2-15 que alcançou a Letra F, portanto, foi atingindo 

pelo não cumprimento da aplicação da promoção nos anos de (2009-2010) no governo 

Mircarla de Souza.  Conforme a hipótese desta pesquisa, esse profissional já perdeu 10%  

sobre seu vencimento em datas específicas, o primeiro 5% nos 05 anos de carreira, e o 

segundo 5% em 2010 pelo não cumprimento da Lei.  

Levando a efeito o que determina a tabela 24, que um  reajuste promocional,  a cada 

dois, incide sobre o outro e a perda salarial torna-se maior ainda. Ou seja, o dado referente à 

letra D em 2010, como já afirmado foi publicado em 2013 com efeito retroativo. Isso significa 

que, em 2013, ele deveria estar na Letra F, perdendo 5% sobre seu vencimento no período. 

Caso a aplicação tivesse ocorrido, como informa o teor de Lei, esse sujeito teria usufruído no 

tempo devido de 10% sobre o seu vencimento. Ou seja, mesmo recebendo retroativo ocorre 

uma perda na remuneração, portanto, uma (des)valorização profissional pela 

ingovernabilidade da gestão na aplicação da estratégia da promoção no período (2008- 2010). 

Sem contar o fato de que 2011, 2012, e 2013 também estão atrasados, já que os resultados de 

2010 saíram em 2013. 
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Tabela 24 - Promoção  Horizontal– Professores com 10 a 15 anos de carreira na rede municipal de 

Natal/RN – período (2005 – 2010),  com 20 horas  
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R1 – 15 1995 PE-1A 

 

388,80 

 

715,26 1,49/2,04 N1-B N2-D DOCEN

TE 

1.514,26 2,96 

R2 -15 1996 PE-1B 

 

408,24 788,58 1,57/2,25 N1-D N2-F COORD 1.668,76 3,27 

R3-15 1997 PE-1B 

 

408,24 899,50 1,57/2,57 N2-C N2-D TÉC 1.514,26 2,96 

R4-15 1999 PE-2A 

 

524,00 856,67 2,01/2,44 N2-B N2-C DOC 1.442,11 2,82 

R5-15 1999 PE-1A 

 

388,80 856,67 1,49/2,04 N2-B N2-C DOC 1.442,11 2,82 

Fonte: USP (2013). 

 

Em termos de salários mínimos, todos os profissionais da tabela 24 tiveram aumento 

no equivalente à relação  sobre o salário mínimo de 2004 para 2006,  por conseguinte de 2006 

para 2010. Todavia, o valor percentual entre a diferença não é significativo para compreensão 

de uma valorização na carreira; além do mais, isso diz respeito a acréscimos remuneratórios 

referentes aos reajustes de aumento do Piso Salarial Profissional Nacional sobre o 

vencimento; uma vez que todos os professores desse quadro mudaram de Nível com a 

progressão vertical; e como não tiraram licença ou cessão todos mudaram de Letra – 

promoção horizontal. Nesse sentido, fica a constatação de que uma média de vencimento de 

02 a 03 salários mínimos é um valor baixo sobre o que encerra a profissão do cargo de 

professor, bem como as exigências de sua qualificação e produtividade. 

Compreendendo as constatações até aqui apontadas,  as análises sobre as  tabelas 25 

a 27 revelam o que argumenta a hipótese dessa pesquisa, quanto a (des)valorização na carreira 

do professor com 25 anos de serviço. Esses profissionais de que trata essas tabelas não 

chegarão em 25 ou 30 anos de serviço como define o direito à aposentadoria a alcançar 100% 

de sua promoção horizontal. 
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Tabela 25 - de Promoção  Horizontal– Professsores com 15 a 20 anos de carreira na rede municipal de 

Natal/RN – período (2005 – 2010). com 20 horas 
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R1 -20 1992 

 

PE-2D 

 

606,60 869,40 2,33/2,48 

 

N1-F N2-G Docente 1.752,19 3,43 

R2-20 1993 

 

PE-1E 

 

450,08 450,08 1,73/1,73 NE1-E NE1-E Docente 984,98 1,93 

R3-20 1993 

 

PE-1D 

 

450,08 828,01 1,73/2,36 N1-E N1-F Docente 1393,86 2,73 

R4-20 1993 

 

PE-1D 

 

450,08 991,32 1,73/2,83 N2-E N2-G Gestor 1752,19 3,43 

R5-20 1993 

 

PE-2D 

 

 

606,60 991,32 2,33/2,83 N2-E N2-G Docente 1752,19 3,43 

R5-20 1994 

 

PE-1C 

 

428,65 828,01 1,64/2,36 N1-E N2-F Tecnico 1.668,76 3,27 

Fonte: USP (2013). 

 

O professor  R1-20 com 18 anos de serviço chegou, em 2010, atingindo a Letra G, 

faltam 07 para os 25 anos como tempo mínimo para aposentadoria integral, e faltam as letras 

H, I, J, L, M, N, O, e P, mas no tempo que lhe resta só alcançará três ou quatro Letras, 

significando que 04 ou 05 não serão alcançadas ao final da carreira, numa perda de 20 ou 

25%, levando em consideração que 2010, 2011, 2012 e 2013, por ocasião da elaboração deste 

texto, estão em atraso, a perda salarial torna-se maior. 

O caso de R2-20 é bastante contundente no que se refere às exigências da promoção 

horizontal, com 17 anos de carreira, o professor ingressou, apenas, com magistério, passou 

pelo enquadramento de PE-1E para NE-1E, cargo em extinção, não mudando de Letra. O fato 

de esse professor não ter buscado investir no mercado dos bens simbólicos em sua 

qualificação não lhe trouxe a mudança de Nível ou de Letra. Esse professor participou de 

todos os  processos de avaliação de desempenho, mas não atingiu  a pontuação necessária 

para fazer jus à promoção. Mesmo com assiduidade, cumprimento da jornada, o fato de não 

obter produção científica ou qualificação lhe retirou o direito à valorização na carreira. 

Em relação à equivalência entre vencimento e salário mínimo, novamente percebe-se 

através R3-20, R4-20 e R5-20 que as alterações salariais maiores estão nos dois últimos que 

realizaram mudança de Nível com progressão vertical.   
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Tabela 26 - Promoção Horizontal– Professor com 20 a 25 anos de carreira na rede municipal de 

Natal/RN – período (2005 – 2010) com 20 horas 
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R1 -25 1988 

 

PE-1F 

 

496,22 1147,55 1,90/3,27 N2-H N2-J TÉC 4.056,70 7,95 

R2-25 1989 

 

PE-1F 

 

496,22 1092,91 1,90/3,27 N2-G N2-I GESTO

R 

1.931,77 3,78 

R3-25 1989 

 

PE-2F 

 

668,77 1092,91 2,57/3,12 N2-G N2-G COOR 1.752,19 3,43 

R4-25 1985 

 

PE-2H 737,32 1204,92  N2-I N2-L TÉC 2129,77  

R5-25 1986 

 

PE-1G 

 

521,03 1006,45 2,00/2,85 N1-I N2-J DOC 2.028,35 3,97 

Fonte: USP (2013). 

 

A tabela 26 demonstra que os professores R1-25 a R4-25 mudaram de Nível  

mediante a progressão vertical logo no enquadramento, como também  mudaram de Letra de 

acordo com a normativa do campo legal. Em 2010, apenas R3-25 não muda de letra em 

virtude de se encontrar cedido à outra instituição e, mesmo exercendo as mesmas funções, a 

lei não permite que participe da avaliação de desempenho no período, o que é uma 

contradição. O professor não deixou de sê-lo por está cedido, e sua carreira não parou.  

Em termos de análise do vencimento em relação ao salário mínimo, nesse grupo 

devido à mudança de Nível  já no enquadramento todos os vencimentos crescem de 2004 para 

2006  e deste para 2010 em, aproximadamente,  de 1,0 a 1,5 salário mínimo.   O caso de R1-

25 é específico porque assume um cargo junto à Secretaria Municipal e portanto excedendo as 

horas. 

O professor R5-25 entrou em 1986, seu período de vigência no magistério foi de 

(1986-2013), ou seja, 27 anos de carreira na rede municipal de Natal/RN. Mudou em 2005 de 

PE1-G para N1 –I, quando conforme normativa da lei; em 2010 chegou a Letra J, quando 

deveria alcançar a Letra M (perda de mais 10%), aposentou-se em 2013 com 27 anos de 

serviço, portanto não atingiu as Letras L,M,N,O e P ( perda de mais 15%). No total, esse 

profissional obteve perda de 05% no probatório, mais 10% em 2010, e mais 15% quando 

encerrou a carreira com 27 anos; ou seja, perda de 30%. 

Considerando que, ao se aposentar, não obteve esse reajuste, o professor perdeu mais 

ainda quando no ano de direito não obteve os 05% em cima de seu vencimento, ocasionando 

uma (des)valorização salarial em cada ano quando não foi aplicada a medida. 

A situação é tão crítica que alguns servidores não concordam com a política não 

desejando, pois, realizar a avaliação de desempenho, visto que seus resultados são 
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contraditórios e pouco expressivos. É o caso de dois professores de 30 anos de carreira na 

tabela 27. 

 

Tabela 27 - Promoção  Horizontal– Professores com 25 a 30 anos de carreira na rede municipal de 

Natal/RN – período (2005 – 2010) com 20 horas 
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R1 -30 1980 

 

P5-I 

 

842,40 1265,16 3,24/3,61 N2-J N2-J TÉC 

A 

DISPOS 

2028,35 3,97 

R2-30 1983 

 

PE-2I 

 

774,19 1056,77 2,97/3,01 N1-J N2-M DOC 2.236,25 4,38 

R3-30 1982 

 

PE-2I 

 

774,19 1056,77 2,97/3,01 N1-J N1-J COOR 1.694,25 3,32 

R4-30 1982 

 

PE-2H 

 

737,32 1.265,16 2,83/3,61 N2-J N2-M COOR 2.236,25 4,38 

R5-30 1982 

 

PE-2I 774,19 1056,77 2,97/3,01 N1-J N1-J GESTO

R 

1.694,25 3,32 

Fonte: USP (2013). 
 

Os exemplos de professores que não realizam a avaliação de desempenho são 

encontrados em alguns momentos, R5 – 30, com 28 anos de carreira nunca participou dos 

processos de avaliação de desempenho, porque não concorda com o mesmo; dessa forma, saiu 

da condição de PE-2I em 2004 para N1-J em 2006, e continua na última condição em 2010. 

Esse professor tem uma perda nas Letra L,M,N,O,P, apenas em 25%  como os demais, visto 

que, antes das prerrogativas legais do (PCCR/2004), já havia alcançado  a Letra J. Mas, se 

dependesse da avaliação de desempenho para alcançar sua promoção integral não aconteceria, 

já que não participou. O PCCR anterior possibilitava a mudança na promoção pelo exercício 

na jornada. O caso de R3-30 é igual, só que este participou de todos os processos de 

promoção, mas, como não se qualificou, perdeu 50% dos pontos na avaliação de desempenho 

para atingir o direito à promoção horizontal.  

Em termos de salários mínimos, em 2000 R5-30 e R3-30 ganhavam mais em 2000 

com um vencimento de 619,50 equivalente  a 4,10 mínimos, que em 2010, equivalente a 3,32. 

Os demais professores, como em todos os grupos, possuem um equivalente ao salário mínimo 

em 2010 mais alto devido à sua qualificação na progressão vertical. 

Então, professores que iniciaram a carreira, respectivamente, em 1980,1982, e 1983 

deveriam atingir 25 anos em 2005 ,  2007  e 2008, com 25 anos de serviço, mas se encontram 

em 2010 nas Letras J e/ou  M. Considerando a hipótese da pesquisa, deveriam ter alcançado 

todos os direitos de carreira. Outro problema encontrado é que, para atingir a Letra P, esses  
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professores terão que possuir de 06 a 10 anos de serviço, passando do tempo limite na norma 

da lei definido como 30 anos, ou seja, chegarão a 34 anos no magistério. 

Na normativa de lei, o professor só chegará à Letra P, 100% de promoção com 33 

anos de serviço desconsiderando o princípio de jornada no magistério de 25 anos em sala de 

aula para que avance para a sua aposentadoria com os reajustes horizontais devidos. O 

exemplo nos dados apresentados demonstra o que está sendo analisado. 

De acordo com as análises da legislação da rede de ensino municipal de Natal/RN, a 

amostra com esses seis grupos de professores, atuantes em suas diversas funções pedagógicas, 

pelo menos, as Letras que se referem às diretrizes de valorização do magistério quanto à 

formação e à carreira, segundo  Monlevade (2008), a análise empírica dos dados aponta uma 

(des)valorização no sentido da remuneração na carreira, bem como no sentido da busca por 

uma qualificação, tendo em vista que o período de um elimina o direito ao outro. 

Ao fazer a constatação, por essa via de análise, a partir das respostas dos professores 

estudados enquanto respondentes de questões fechadas e abertas encontra-se um percentual de 

68% dos informantes que consideram que a promoção pela via da avaliação de desempenho 

não contribui para a valorização do profissional do magistério; um percentual de 52% observa 

que ela não contribui para o aumento da remuneração; e ainda de 60% conclui que não é uma 

estratégia política que traz resultados para a remuneração.  

Um objeto de grande controvérsia em torno do processo de valorização salarial na 

carreira neste trabalho, diz respeito à promoção a partir da aplicação de 5% no vencimento 

anterior que chega a ter uma defasagem em termos percentuais na carreira do professor de 

25%; outra contradição é que os dados da remuneração revelam que só atinge todas as Classes 

aqueles que continuam na carreira 33 anos de serviço, com o mínimo de 25 anos e o máximo 

de 30, o professor não atinge toda a valorização descrita no campo legislativo. E, ainda, 

aqueles que buscam qualificação para atingir uma pontuação a cada dois anos que lhes 

permita ganhar acima de 6,0 pontos na avaliação de desempenho garantindo-lhe está 

enquadrado para receber os 5%, o fazem por esforço individual, visto que a valorização na 

rede não cria incentivos para que esse profissional possua produção cientifica de forma 

continua. 

Dessa forma, tem-se, nessas contradições de valorização pela promoção, neste 

capítulo, a afirmativa das hipóteses a seguir: 

 

1. O campo legislativo na rede de ensino municipal de Natal/RN desvaloriza o 

professor referente à relação entre o percentual ligado ao sistema de Classes da 
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promoção horizontal (5% por cento sobre o vencimento a cada dois anos), e o 

tempo de carreira para a aposentadoria (mínimo de 25 anos e máximo de 30 anos); 

2. A promoção sobre a remuneração na carreira (des)valoriza o professor pelas 

exigências da estratégia de avaliação de desempenho. A promoção horizontal  deve 

se basear no tempo de carreira do professor? Ou no trato individual pela eficiência, 

eficácia e qualificação de seu serviço? A utilização da avaliação de desempenho no 

quesito promoção levanta um debate nesta tese acerca da valorização da 

remuneração da carreira do cargo de professor. Muitos sistemas de ensino têm se 

utilizado dessa estratégia para  justificar o processo de valorização do profissional 

seja por mérito, ou por desempenho produtivo, cujos critérios de desempenho 

institucional se associam àqueles de „produtividade‟ na empresa privada. 

 

Ao contextualizar o aumento da remuneração variável na educação, foi possível 

perceber que sua utilização tem relação com a emergência da administração gerencial 

decorrente da crise de credibilidade que a administração pública atravessava em vários países, 

a partir de meados da década de 1980. Essa crise abriu espaço para uma demanda crescente 

por práticas da administração empresarial nas instituições públicas, inclusive nas escolas. As 

reformas gerenciais, implementadas a partir de então, introduziram, nas escolas, uma nova 

lógica orientada pela avaliação educacional, pela estruturação dos sistemas de metas, 

consequentemente, por novas formas de remuneração na carreira do profissional do 

magistério da educação básica. E, conforme foi evidenciado, apesar das divergências quanto à 

adoção ou não de políticas dessa natureza como forma de melhorar a remuneração do cargo 

de professor, sua utilização tem se tornado cada vez mais comum em sistemas de ensino 

público de vários países do mundo.  

Nessa perspectiva, a pesquisa realizada configura uma importante referência 

acadêmica que contribui para a discussão sobre a utilização da remuneração variável na 

educação, uma vez que o estudo procurou abstrair o ponto de vista de alguns dos sujeitos 

envolvidos na materialização da promoção horizontal na carreira, traduzida pela avaliação de 

desempenho. Essa é uma estratégia de remuneração a partir do desempenho profissional, com 

característica gerencialista e produtivista traduzida em ação motivadora do processo de 

valorização da remuneração concretizada por meio de 05% em cima do vencimento do cargo 

de professor mediante a aferição de elementos da prática pedagógica; do exercício da 

docência e da qualificação.  
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No caso da promoção horizontal que implica uma valorização salarial, a carreira do 

professor da rede de ensino de Natal/RN, o consenso na participação da maioria desses 

profissionais em tal estratégia política, e um discenso sobre a valorização salarial e a 

valorização na carreira na fala dos respondentes desta pesquisa.  Na medida, em que alguns 

afirmam não concordarem com o sistema da promoção na forma como está estabelecida, a 

ponto de explicar, 

 

[...]não acredito em nenhuma política de melhoria da remuneração 

salarial, já pensada, quando não se tem um piso salarial digno de 

viver, porque não precisamos ou queremos apenas sobreviver, 

queremos viver  e sempre melhor. Para comprovação do exposto ao 

declarado acima basta examinar apenas o exemplo que segue: quando 

entrei no município do Natal, no ano de 1982, comecei ganhando 7,5 

salários mínimos (piso), ou seja, se fosse hoje seria R$ 5.460,00, 

porque o salário mínimo nacional é de R$ 728,00. Entretanto após 31 

anos de trabalho tenho como salário base (letra J) R$ 2.242,19, ou 

seja, apenas 3,07 salários mínimos o que corresponde em relação ao 

de 1982, uma perda de 143,5% (RESPONDENTE 05). 

 

A fala do professor expressa a indicação de Gramsci (2000) de que o exercício 

normal da hegemonia ocorre em um âmbito mediado pelo regime parlamentar é sintomático. 

Significa que a hegemonia se consolida no Estado. É no âmbito do Estado e da política que 

ocorre a ação de direção da sociedade executada pelo partido político. A conquista da 

hegemonia é um processo lento, em que o grupo „intelectual‟, mediante a ação do partido 

político, implanta a ideologia com a colaboração dos grupos aliados. Nesse processo, na 

tentativa de estabelecer o consenso, o grupo dirigente respeita os interesses dos grupos 

aliados, fazendo-lhes concessões. No caso da valorização do magistério, a concessão de 

normativas legais, a partir da década de 1990, cria uma política de valorização que, na 

realidade, não valoriza. Assim, como o respondente 05, os salários de outros profissionais 

foram estudados ao longo desta pesquisa, e poucos passaram ou chegaram a três salários 

mínimos em 2010. 

Gramsci (2000) apontou que entre hegemonia e democracia existe uma relação de 

ordem prática. A democracia é resultante da necessidade de o grupo dirigente de atrair outros 

grupos para si. Ao longo da instauração da política de valorização, percebeu-se um diálogo 

entre governo e sindicatos em busca de melhorias  para essa classe trabalhadora, mas os 

periódicos e documentos legais estudados revelam que não existe uma discordância no 

Sinte/RN sobre a elaboração do (PCCR/Lei nº 058/2004), no que diz respeito ao conteúdo 

expresso na promoção horizontal. Esse momento „democrático‟ identificado por Gramsci 
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representa uma das formas de manutenção da hegemonia, na qual o grupo dirigente permite 

aos subalternos se sentirem parte da estrutura social hegemônica por meio da participação. 

É importante ponderar que, tendencialmente, os documentos de valorização do 

magistério da rede municipal de Natal/RN, instaurados no campo legislativo no período 

(2004-2010), apresentam um discurso concordante com a agenda político-educacional em 

nível nacional e internacional. Além disso, a realidade observada sugere que as ações 

previstas ou sugeridas pela Secretaria Municipal de Educação desse município sigam o 

movimento de eficiência, eficácia e produtividade no que é relativo ao objeto de estudo desta 

pesquisa. 

Percebe-se que a proposição de ações – modo dominante − de promoção, baseada 

nos resultados do sistema de avaliação estudado fica na dependência da disponibilidade 

individual do professor na corrida pela qualificação profissional de forma contínua. O fato 

parece ser indicativo de fatores, que podem ser complementar: 

1) Há uma resistência silenciosa ao instrumento da avaliação de desempenho tal como 

ela é concebida no campo legal para a aquisição da promoção na carreira. 

2) Ao mesmo tempo a maioria dos professores participa de uma exigência implantada a 

partir da normativa legal pelo consenso instaurado em toda política de valorização da 

rede. 

3) As dificuldades para se eftuar uma análise sobre os resultados da promoção integral na 

carreira dizem respeito à existência das contradições em sua materialidade. 

4) Com a fala dos respondentes, percebe-se uma ruptura entre a participação da exigência 

normativa de avaliação de desempenho de acordo com os pressupostos que balizam 

sua forma e conteúdo, e sua articulação com os resultados na promoção, por 

conseguinte remuneração valorização. 

Esses fatores permitem questionar se realmente foi implantada uma valorização na 

remuneração da carreira do professor a partir uma promoção horizontal tão requerida dessa 

classe trabalhadora?  

Nota-se que a valorização salarial não encontra forma e avanço significativo já que 

está relegadas, a um modelo gerencialista de implantação da avaliação de desempenho, 

destacando-se debilidades: (a) no sentido do principio da responsabilização individual do 

professor pela sua formação, (b) como mecanismo para a implantação de uma carreira  com 

identidade profissional no seio de uma sociedade capitalista baseada no ajuste fiscal para a 

agenda social (c) o trato dado ao sistema educacional como movimento empresarial  tendo, 

por parâmetro, a racionalidade. 
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A implementação de Planos de Cargos, Carreira e Remuneração em nível de estados 

e municípios do Brasil carece de avanços no sentido de sanar alguns pontos de 

estrangulamentos que ocasionam dificuldades na implantação de uma política efetiva de 

valorização do magistério referente: a) prazos na evolução da carreira; b) inclusão de todos os 

professores; c) formação de comissão de avaliação; d) extinção de contratos temporários; e)  

uma remuneração condigna do professor. 

Embora a reforma do Fundef para o Fundeb tenha rompido com a política de 

focalização do ensino fundamental, prescrevendo, para os municípios, a educação infantil, e a 

modalidade EJA, a lógica da racionalidade financeira permanece e a situação do salário dos 

trabalhadores no cargo de professores tende a ser preocupante, uma vez que não houve, no 

período, uma reformulação do PCCR para uma melhor qualidade, mas um enxugamento de 

concursos públicos pela via da aplicação de temporários/precários, e não profissionais 

estatutários sobre os quais prevalece a carreira. 

Conclui-se que, ainda, não é possível identificar nenhuma mudança advinda da 

valorização na carreira por meio da remuneração oriunda do campo legislativo instaurado pela 

política de Fundos  (Fundef e Fundeb). A realidade analisada evidencia que há necessidade de 

se estabelecer política salarial mais digna aos professores que caracterize, de fato, uma 

valorização; no caso da promoção prescrita pela avaliação de desempenho, ocorre uma 

(des)valorização do trabalhador no cargo de professor, e uma perda de no mínimo, 30% por 

cento sobre o vencimento. 

Ademais todos os professores não receberão a promoção integral, mesmo prescrita 

em lei, mesmo passando pelo processo de 25 ou 30 anos de carreira. A contradição é que os 

dados da remuneração revelam que só atinge todas as Classes aqueles que continuam na 

carreira 33 anos de serviço, E, ainda, aqueles que buscam qualificação para atingir uma 

pontuação a cada dois anos que lhes permita ganhar acima de 6,0 pontos na avaliação de 

desempenho garantindo-lhe está enquadrado para receber os 5%, o fazem por esforço 

individual, visto que a valorização na rede não cria incentivos para que o profissional possua 

produção cientifica de forma contínua. 

O campo legislativo, na rede de ensino municipal de Natal/RN, desvaloriza o 

professor no que diz respeito à relação entre o percentual vinculado ao sistema de classes da 

promoção horizontal (5% por cento sobre o vencimento a cada dois anos), e o tempo de 

carreira para a aposentadoria (mínimo de 25 anos e máximo de 30 anos); 

A promoção sobre a remuneração na carreira desvaloriza o professor pelas 

exigências do instrumento de avaliação de desempenho.  
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Desse modo, este estudo sobre a promoção na carreira pela avaliação de desempenho 

justifica-se plenamente pelo fato de constituir um aspecto importante de valorização da 

remuneração; além disso, é inegável que  a estratégia de avaliação de desempenho coloca o 

professor frente ao ideário da teoria do capital humano. 

A compreensão dessa problemática que envolve a promoção, considerando não 

somente os aspectos atinentes aos componentes da avaliação que nela se encontram, mas, 

sobretudo, os fatores externos de qualificação humana e tempo de carreira, já revelam as 

contradições do processo de valorização na remuneração e na carreira. 

Assim sendo, observou-se, a partir das informações obtidas nesta pesquisa, que a 

qualificação e a produtividade  têm sido utilizadas como um dos princípios norteadores da 

estratégia política  de promoção na carreira do município desde o início de implementação do 

(PCCR/2004), período de consolidação da avaliação de desempenho. Quanto à utilização da 

avaliação do desempenho como instrumento da estratégia política de promoção na 

remuneração/vencimento, a análise realizada com base nas informações coletadas junto aos 

profissionais, e na aplicação do questionário, permitiu a sistematização de algumas 

considerações, conforme descrito a seguir: 

 

a) Há discordância, por parte dos professores, independente da sua condição (se promovido 

ou não) em relação à avaliação de desempenho, embora, existam aspectos com os quais 

eles concordam, no que diz respeito à existência da promoção na carreira. 

b) O maior índice de discordância, ou seja, a avaliação de desempenho sobre a promoção na 

carreira diz respeito aos requisitos para a qualificação, em um sistema de ensino que não 

favorece incentivo para tal realização. 

c)  Os professores reconhecem que a promoção na carreira é de grande contribuição a 

valorização profissional, mas discordam do percentual de reajuste, 5%. 

d) Os professores tendem a ser favoráveis a outras formas de aplicação da promoção 

horizontal sobre a remuneração que sejam viabilizadas pelo seu próprio exercício de 

trabalho anual. 

De modo geral, pode-se dizer que os professores posicionaram-se contrários ao 

sistema de promoção na carreira pela via da avaliação de desempenho na forma como se 

encontra exigida no campo legal. E demonstraram que o salário não deve estar condicionado 

ao seu desempenho, mas ao exercício profissional. 

Sem ignorar os poucos aspectos qualitativos dos resultados da promoção na carreira 

sobre o vencimento dos professores, esta pesquisa destaca que a forma e o conteúdo dessa 
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estratégia política têm condicionado a esses profissionais  a sua (des)valorização, enquanto 

carreira, em termos de remuneração e como trabalhador social. 

Nessa perspectiva, a pesquisa realizada configura uma importante referência 

acadêmica que contribui para a discussão sobre a utilização da remuneração extraída pela 

promoção na carreira, uma vez que o estudo procurou abstrair, dentre outros dados, o ponto 

de vista de alguns dos sujeitos envolvidos na materialização dos resultados desse fenômeno. 

Enquanto política de remuneração com característica produtivista e gerencial se traduz em 

ação motivadora do processo individual de qualificação pelo ideário da teoria do capital 

humano em busca do mercado de bens simbólicos, para alcançar bens econômicos de baixa 

qualidade.  

Evidentemente, que os limites deste trabalho não permitiram alcançar o universo da 

rede de ensino, mas sinalizou caminhos de investigação para outras pesquisas ou, mais 

ambiciosamente, para a própria Secretaria Municipal de Educação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tese discorre sobre a (des)valorização  do professor da rede de ensino do município 

de Natal/RN na carreira para alcançar a promoção horizontal e a avaliação de desempenho, 

com o acréscimo 5% sobre o vencimento a cada dois anos. Procedeu-se a uma análise com 

base no campo legalmente instituído na literatura sobre a política de financiamento da 

educação presente na agenda socioeducacional brasileira, a partir de 1996 com o Fundef e 

Fundeb. Foram analisados dados relativos à promoção tomando como base um recorte que 

incide sobre trabalhadores no cargo de professores de ensino fundamental, em nível local – 

município e rede de ensino do município de Natal/RN.  

Procurou-se analisar algumas contradições implementados no campo legislativo e 

materializados na práxis, capazes de produzir e reproduzir o consenso e  conflitos nas relações 

socioeducacionais, estabelecidas no universo do trabalho do professor. Isso representaria  uma 

possibilidade de superação e/ou transformação dos elementos estruturantes e estruturadores 

do processo de (des)valorização do trabalhador no cargo de professor ao desvelar a matriz 

ideológica capitalista que sustenta o discurso e a materialidade prática, demonstrando, assim, 

a contradições entre valorização e (des)valorização. 

Nesse sentido, é defendida a tese da necessidade de se estabelecer uma relação direta 

entre carreira e promoção horizontal em 15 (Classes), sem os condicionantes variáveis, e que, 

por meio da avaliação de desempenho no espaço de 25 anos, o professor alcançassee, pelo 

menos, o disposto em lei de 5% de reajuste no vencimento a cada dois anos valorizando sua 

remuneração e qualificação. 

É importante, porém, que se considere o percentual desse reajuste limitado em face 

das exigências legais estabelecidas para a carreira do professor. Nesse caminho, tomou, como 

categorias centrais de análise da obra gramsciana, a hegemonia baseada no consenso e no  

conflito sobre a implementação de elementos estruturadores e estruturantes do campo 

legislativo da política de financiamento e de valorização dos professores, em que a noção de 

campo estabelece as relações sociais constituídas de um movimento cultural ideológico. 

Por essa via, compreende-se que o resultado da luta hegemônica se traduz na 

existência e na formação de um determinado bloco histórico, uma unidade homogênea em que 

o Estado é a expressão da coesão e dos conflitos internos da sociedade civil e  sociedade 

política. O movimento histórico permeado por essa relação no contexto em que se define o 

financiamento para a educação e a valorização de professores é instituído a partir dos anos de 

1980 no Brasil com a promulgação da Constituição Federal de 1988. A partir daí, segue, até 
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os dias atuais, um processo de elaboração e de implementação de um marco legal ao longo 

deste trabalho, obedecendo a uma agenda oriunda de documentos internacionais em um 

consenso do discurso de valorização do profissional do magistério da educação básica, em 

nível municipal, estadual, nacional e internacional.  

 Há um discurso, no campo legislativo, caracterizado por prescrições 

democráticas, que apontam como objetivo precípuo a qualidade do ensino. Para tanto, há 

necessidade de um financiamento para a educação requerendo  valorização do professor. 

Ocorre que as estratégias, implementadas em nível municipal, estadual, e nacional, em alguns 

casos, seguem uma agenda pautada em estratégias oriundas de mecanismos de natureza 

neoliberal que condiciona a hegemonia entre o tecido legal e a práxis  sobre os direitos do 

trabalhador. Esta tese na relação com a materialidade dos dados oriundos da práxis sob o 

objeto estudado, advindos das prerrogativas dos textos legais traz, à tona, dois aspectos 

contraditórios das estratégias políticas definidas nessa conjuntura neoliberal sob o Estado – a 

descentralização e o gerencialismo. 

 Nesse sentido, a concepção de hegemonia foi tomada como um conceito 

amplo, visando a uma estratégia empregada como conquista do consenso. Percebe-se um 

consenso na política educacional desde os anos de 1990 quando os Planos de Cargos e 

Carreira e Remuneração dos professores, implementados ao longo desses 20 anos, irão 

suscitar a valorização desse profissional tendo em vista a sua regulamentação em lei. Gramsci 

(1981) aponta para a questão em que o consenso hegemônico traduz a relação entre o domínio 

e a direção. De outro lado, indica a necessidade de obtenção do consenso para que, com o 

apoio das classes aliadas, seja adquirida e mantida a governabilidade. 

Entende-se a hegemonia a partir de um campo de disputa entre interesses distintos, 

mas que tem a predominância do grupo dominante. Na concepção gramsciana de hegemonia, 

uma classe dominante se torna hegemônica, quando, obtém a liderança do ponto de vista 

intelectual e moral.  

Compreendendo a política educacional no que tange à valorização dos profissionais 

do magistério da educação em seus conteúdos legítimos de carreira e promoção, o Plano de 

Cargos Carreira e Remuneração – PCCR em Natal/RN tornou-se um desafio, de imediato, a 

buscar na política de financiamento da educação básica, conceitos e marcos jurídico- 

normativos que dá suporte para analisar e visualizar o desenho hegemônico da valorização na 

relação  local-nacional-internacional, instituída por documentos da agenda educacional. A 

implantação dos Fundos e dos PCCR trouxe consigo a pseudoimpressão de que tudo iria 

mudar na vida do professor para melhor: carreira, formação, condições de trabalho e 
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remuneração. Mas, a práxis social, após mais de vinte anos de exercício entre conflitos e 

acordos que entrelaçam a sociedade civil e política, demonstram, ao longo deste trabalho os 

dados quantitativos e qualitativos reais, que a história da valorização não ocorre, apenas, com 

a implantação da Lei, nº 058/2004. E essa lei poderá ser interpretada e reformulada de 

diversas formas, em função da ideologia que predomina no exercício da sociedade capitalista 

de cunho neoliberal, onde residem necessidades, interesses e exigências entre dominantes e o 

dominados; patrões, trabalhadores e Estado. 

De fato, no percurso sócio-histórico dos anos de 1990 a política de  Fundos foi 

instituída pelo governo federal motivada por um forte processo de indução que determinou – 

não sem contradições –, a política educacional local nas unidades subnacionais. Assim, a 

partir da reforma educacional promovida pela União por meio dessas políticas, as unidades 

subnacionais (estados, distrito federal e municípios) se ajustaram, entre outras determinações, 

à obrigatoriedade de instituir Planos de Cargos, Carreira e Remuneração para o magistério 

destinando ao pagamento dessa força de trabalho, nunca menos, que 60% dos recursos dos 

Fundos. 

Nesse embate, observou-se que, no caso do município de Natal/RN, embora a 

legislação educacional já mencionasse a perspectiva de (PCCR) em seus Planos Municipais 

desde 1990, como dispõe a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, o Plano de Cargo só veio a ser implantado, de fato, 

quando da interseção da política educacional entre a União e as unidades subnacionais por 

meio da política de Fundos, em 2004.  

Foi no cenário da implantação dessa política que o município de Natal/RN objetivou 

o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração com a Lei nº 058/2004 para os professores e, com 

ele, a Promoção Horizontal e a Progressão Vertical (em Classes e Níveis respectivamente) 

enquadrando todos os professores, a partir de 2006. Assim, no período aqui considerado, os 

dados evidenciaram que houve, no município de Natal/RN, aumento no número de 

professores qualificados em nível superior e pós-graduação, (por busca individual de cada 

sujeito), decorrente do aumento de matrículas na educação infantil e no ensino fundamental, 

etapas da educação básica que foram municipalizadas no decorrer da implementação do 

Fundef e do Fundeb.  

A propósito, verificou-se, também, o incentivo por parte da administração municipal, 

no PCCR concedendo o direito à licença remuneratória para frequentar curso (mestrado e 

doutorado), mas,  apenas, para 30% dos professores efetivos da rede municipal de ensino, o 

que aumentou o índice de trabalhadores no cargo de professores formados que tiveram  
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progressão vertical. Todavia, afastados dois anos ou mais, não mudaram de Classe nesse 

período. Esses profissionais que buscaram sua qualificação ganharam um direito (a mudança 

de nível) e perderam um reajuste no período (a mudança de Classe) de 5% a 10% sobre o seu 

vencimento no momento adequado. Essa situação confirma a hipótese de que existem 

contradições no próprio campo legal que descaracteriza a valorização sobre a carreira e a 

remuneração em mais de 5% sobre o vencimento. Isto porque a lei que favorece o direito à 

promoção é alimentada pela lei da avaliação de desempenho, a qual só promove aqueles que 

estão em pleno exercício das atividades internas da função dentro da rede. A formação para 

qualificação não é lida, neste caso, como exercício de função. Nessa opção da administração 

municipal para a formação de professor, contraria uma bandeira histórica do movimento do 

trabalhador do magistério docente para a dedicação exclusiva e a qualificação profissional em 

defesa de escola pública de qualidade. Os exemplos dessas contradições legais são diversos ao 

longo da leitura das folhas de pagamento e dos contracheques na série histórica analisada: 

1.O exemplo de um professor com entrada em 1982, seu período de vigência 

no magistério com 25 (vinte e cinco) anos de serviço venceu em 2007, 

deveria estar com tempo para aposentadoria e ser aposentado na Letra P. 

Todavia os dados deste demonstram que ele só chegou a Letra L, só chegará à 

letra P após mais 08 (oito anos) de serviço, quando estará passando do 

período prescrito para o limite da carreira, ou seja, 30 anos de serviço. Esse 

profissional só atinge a Letra P com 33 anos de serviço. 

Um outro componente de contradição Decretos de Avaliação de Desempenho 

(Decreto nº 8.224/2007) e (Decreto 8.558/2008) além das licenças, é a cessão para outra rede. 

Os decretos definem que os profissionais, afastados do exercício da docência, não poderão se 

submeter à avaliação de desempenho naquele período, apenas, quando retornarem ao 

exercício. Determina, ainda, que os professores que estiverem cedidos à outra rede, mesmo 

exercendo as funções de docência, gestão, inspeção, e/ou coordenação não poderão da 

avaliação.  

2. Nos dados remuneratórios de um professor estatutário com 10 anos de 

carreira (2000 a 2010),  iniciando em PE- 2A (Lei PCCR 016/1988 em 2000), 

concursado licenciado com título de especialização, enquadrado em N2-A em 

2006 considerado pela (Lei nº 058/04 - PCCR municipal).  Foi promovido 

para a letra Classe B em 2007.  Após sete anos de carreira, em 2005 e 2006 o 

estatutário estava assumindo suas funções na rede estadual em plena 

atividade, mas em 10 anos de carreira mudou apenas 02 classes (letras de B e 
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C). Todavia, pelos seus esforços individuais saiu da condição de titulação em 

nível licenciado para a titulação com mestrado N2 o que acresce na 

progressão em 2010. Portanto, o fluxo da promoção não traz, pelo menos, a 

garantia a esse docente com 10 anos, a chegar aos 25 anos de serviço 

vencendo as 15 classes, e recebem o acréscimo em seu saláriobase, sobre 

05% a cada 02 anos.  

 

A constatação da (des)valorização na remuneração é real quando se compara o valor 

do vencimento com o do salário mínimo (SM). Tomando por base o valor do (SM) em 2004 

(ano de implantação do PCCR), 2006 (enquadramento de todos os profissionais de acordo 

com o PCCR) e 2010 (término desse estudo), respectivamente (R$ 260,00; R$ 350,00 e 

510,00  reais)  nos dados de professores com mais de dez anos de carreira, conclui-se que 

ocorre uma perda no seu poder de compra, portanto, uma (des)valorização do magistério. 

No exemplo 2, por meio dos dados relativos ao vencimento desse professor, é 

possível perceber que, ao longo de todos os anos investigados, por esse estudo, a diferença 

entre o vencimento básico inicial em 2004 e o vencimento em 2010 é de R$ 918,11. E a 

diferença do total da remuneração inicial em 2004 para 2010 é de R$ 1.193,54, bem como a 

diferença entre ambas corresponde a R$ 275,43, quase equiparado ao valor da progressão por 

título de mestrado que foi de R$ 288,42. Significando, neste caso, que o valor acrescentado 

entre o vencimento e o salário final na carreira não promovem a remuneração na carreira 

significativa via promoção horizontal. Da mesma forma o vencimento também recebeu alguns 

reajustes salariais no período (tabela 29 de reajuste em anexo B). Ao comparar vencimento e 

(SM) o professor  recebia em 2004 R$ 524,00 reais; em 2006 R$ 856, 67 reais, e em 2010 R$ 

1.442,11 reais, o equivalente ao salário mínimo desses vencimentos correspondem 

respectivamente a 2, 01; 2,44 e 2,82. Uma diferença, apenas, de aproximadamente 0,40%. 

Onde está a valorização?  

3. Ao considerar um professor PE- IE (Lei PCCR 016/1988 em 2000), 

concursado licenciado com título de magistério, considerado pela Lei nº 

058/04 (PCCR municipal) enquadrado no Nível NE1-E em 2006, não sendo 

promovido em nenhum ano durante os 17 de sua carreira, na condição de 

docente sem nenhum afastamento durante a carreira, as contradições são 

maiores. Esse profissional sempre participou do processo de avaliação de 

desempenho, mas, como não investiu em qualificação e produção científica, 

não atingiu a pontuação necessária para a promoção. Encontra-se na Letra E  
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no enquadramento em 2006 até 2010, e não atingirá outra Letra a menos que 

busque individualmente sua formação e qualificação. Quando atingir 25 anos 

de carreira terá perdido as Letras F,G,H,I, 20%  de reajuste sobre seu 

vencimento e só alcançará os outros 30% referente as Letras J,L,M,N,O,P 

com mais 12 anos de serviço, ou seja terminará a carreira em todas as Classes 

com 37 anos de serviço. 

Por meio dos dados relativos aos vencimentos desse professor, é possível perceber 

que, ao longo de todos os anos investigados, a diferença entre o vencimento básico inicial em 

2004 e o vencimento em 2010 é de R$ 534,11 reais. E a diferença do total da remuneração 

inicial em 2004 para 2010 é de R$ 502,00 reais. Vale salientar que o vencimento, também 

sofreu alguns reajustes salariais no período (tabela  29 de reajuste em Anexo B). A 

comparação do vencimento ao (SM), o professor recebia  em 2004 R$ 450,08; em 2006 R$ 

614,37 reais e em 2010 R$ 984,98, o equivalente ao salário mínimo desses vencimentos 

correspondem respectivamente a 1,73; 1,75 e 1,52. Uma diferença apenas de 

aproximadamente - 0,23%. Ocorrendo uma perda no poder de compra. E uma 

(des)valorização na carreira em 17 anos de 20% da promoção. 

Ao analisar os dados de um professor com 25 anos de serviço para a carreira, nos 

dados de um professor PE- 2D (Lei PCCR 016/1988 em 2000), concursado licenciado com 

título de especialização, considerado pela Lei nº 058/04 (PCCR municipal) enquadrado no 

Nível 1-F 2006, foi promovido para a Letra Classe G em 2010. Após 18 anos de carreira, 

demonstra, ainda, que o profissional foi enquadrado, em 2005, conforme prerrogativa do 

(PCCR/Lei nº 058/2004), mas, em 18 anos de carreira, mudou apenas 7 Classes (Letras de A e 

G). Todavia, pelos seus esforços individuais saiu da condição de titulação em nível licenciado 

para a titulação com mestrado N2 o que acresce na progressão em 2010. Portanto, o fluxo da 

promoção não traz, pelo menos, a garantia a esse profissional com 18 anos, em chegar aos 25 

anos de serviço vencendo as 15 Classes, e recebendo o acréscimo, em seu salário-base, sobre 

05% a cada 02 anos.  

A promoção do professor com mais de 25 anos de serviço, já com direito à 

aposentadoria, visto que possui 27 anos em plena docência tem uma perda nas Letras 

L,M,N,O e P 25% por cento. Em termos de salário mínimo, percebe-se que a mudança no 

vencimento chega, apenas, a menos de 1,4 salários mínimos no período 2004 a 2010. Em 

2004, o salário era R$ 774,19 reais (mínimo equivalente 2,97); em 2006 R$ 1.056,45 reais 

(mínimo equivalente 3,01); em 2010 R$ 2.236,25 reais (mínimo de 4,38); a diferença em 

mínimos é de 1,40 (SM). 
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É ponto pacífico que, entre as justificativas de criação do Fundef e do Fundeb, uma 

das mais relevantes foi a que previu a utilização de parte dos recursos dos Fundos para a 

remuneração do cargo de professor, em especial  do ensino fundamental, pois é, nessa etapa, 

quando se encontra o maior contingente de alunos da educação básica no município de Natal. 

Os estudos que antecederam a criação do Fundef já apontavam o quanto eram baixos os 

salários dos professores principalmente os das regiões Norte e Nordeste do país e, 

particularmente, os que pertenciam às redes municipais de ensino (FRANÇA, 2005).  

Outro aspecto que  chegou a ser consenso quanto a valorização na carreira do 

professor  com a implantação do (PCCR, Leiº 058/2004), da rede municipal de Natal/RN,  diz 

respeito ao número de horas trabalhadas. A jornada semanal era de 30 horas (25 em sala e 5 

de planejamento, não administrado como tempo e espaço na escola; isto é, para além do turno 

do professor na escola). Com a implantação do PCCR, passou para 20 horas semanais (16 em 

sala e 4 para planejamento administrados com tempo e espaço na escola dentro do turno 

semanal do professor). Provavelmente, ocorre um ganho, nesse aspecto, das horas semanais 

relativas ao planejamento. Todavia, o elemento dedicação exclusiva não é implantado na rede, 

apenas existe a condição de carga suplementar, em que o professor trabalha mais 20 horas, 

mas no espaço de outro vínculo na rede (por concurso, ou como temporário). 

Em face do estudo feito a partir dos documentos legais referentes à promoção, 

analisados os dados a partir de contracheques e folha de pagamento, coletados em escolas 

públicas da Educação Básica, da esfera estadual de ensino, constatou-se que:  

• as tabelas salariais (Anexo C a H) referentes ao vencimento, conforme 

consta na Lei nº 058/2004 de carreira, e o valor do Piso Salarial Nacional (PSPN) 

definidas pelo executivo a partir de comissões compostas por governo e sindicato, 

têm sido, de fato implementadas, não obstante as greves e acordos entre o sindicato 

da categoria e os governos em cada época; 

• a esfera municipal de ensino, em sua estrutura de carreira, viabiliza a 

possibilidade de valorização do professor, visto que a evolução salarial, em termos 

de Níveis e Classes e seus respectivos coeficientes, tem sido implementado 

regularmente, mas considerando sérias restrições como licenças, cessões, tempo de 

inicio de carreira, a busca incessante pela qualificação; a falta da implementação da 

dedicação exclusiva; 

 

Na continuidade da pesquisa, recomenda-se: 
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a) estudos específicos tanto dos aspectos financeiros, administrativos e 

pedagógicos, quanto das  implicações  no âmbito de cada esfera para garantia da 

educação como direito, a partir do parâmetro qualidade social e valorização dos seus 

professores, cujas condições de trabalho permitam o processo de construção do perfil 

profissional adequado ao fazer docente  necessário à atuação em cada etapa e 

modalidade de ensino da educação básica.   

b) Um dos entraves à valorização do professor reside na contratação de 

profissionais temporários, denominados interinos, para as aulas livres, estes não são 

beneficiados pelas vantagens do PCCR. A restrição nas vantagens se dá, 

especialmente, em termos de jornada de trabalho.  

 

A implementação de Planos de Cargos, Carreira e Remuneração, em nível de estados 

e municípios do Brasil, carece de avanços no sentido de sanar alguns pontos de 

estrangulamentos que ocasionam dificuldades na implantação de políticas efetivas de 

valorização do magistério. É evidente a necessidade de definição de: a)  prazos na evolução 

da carreira; b)  inclusão de todos os profissionais do magistério; c)  formação de Comissão de 

Avaliação; d)  extinção de contratos temporários; e)  uma remuneração condigna do professor. 

Por último, considera-se que, na interseção entre a política educacional nacional e a 

local, o fenômeno do binômio descentralização versus centralização surge como imperativo 

nas decisões locais. De fato, ao mesmo tempo em que a instituição de Planos de Cargos, 

Carreira e Remuneração do Magistério se dá por força de legislação nacional, em âmbito local 

há que se garantir a materialidade da força de trabalho por meio de receita de impostos 

próprios que, diga-se de passagem, a garantia desses recursos que estão vinculados 

constitucionalmente para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, historicamente, 

não se deram por vontade de administrações municipais.  

O estudo aqui apresentado  sobre a promoção na carreira do professor no ensino 

fundamental da rede de ensino de Natal/RN incidindo 5% de reajuste a cada dois anos no 

vencimento atingindo 15 classes pôde evidenciar, a partir da ótica desses profissionais os 

seguintes resultados aqui sintetizados: 

1. Uma tendência à aceitação de ocorrência de valorização na carreira via 

promoção horizontal, visto que, de certa forma, a regulamentação vem sendo 

implantada. 

2. A discordância de que a promoção esteja vinculada a uma avaliação de 

desempenho, cujos critérios não permitem que os profissionais alcancem a pontuação 
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necessária, considerando que passam a maior parte do tempo numa jornada de trabalho 

dupla, que, muitas vezes, não lhes permitem  desenvolver boas produções e participar 

de cursos de qualificação. 

3. Há desconfiança dos professores quanto aos resultados da promoção 

pela avaliação de desempenho sobre a remuneração. Para eles, há necessidade de uma 

reformulação ampla na carreira, e que mesmo ocorrendo a avaliação de desempenho, a 

promoção não deverá estar atrelada a ela. 

 

O processo de promoção horizontal pela avaliação de desempenho está pautado no 

modelo gerencial de gestão em que cada sujeito deverá somar esforços para atingir o mais alto 

grau de qualidade, eficiência e eficácia. E por esse motivo, tem potencial para fragilizar a 

carreira do cargo de professor, discriminando e desagregando de uma evolução na carreira 

aqueles que mesmo em 25 anos de exercício pleno da função não atingirem os critérios 

elencados no sistema de avaliação implantado na rede municipal. 

A promoção horizontal, pela via da avaliação de desempenho, caminha no sentido 

inverso da valorização na carreira, da valorização salarial quando, com 25 anos de serviço, o 

professor não atingiu as 15 classes, quando perde mais de 25% sobre o vencimento em toda a 

carreira; quando paga pela formação (qualificação) de mestrado e/ou doutorado ganha 20% e 

perde 5% ou 10% cada vez que precisar melhorar sua qualidade.  

No entanto, quando se fala da qualidade do ensino no campo legal constituído da 

política de financiamento através do Fundef e Fundeb pela via da valorização do magistério, 

sequer prerrogativas do campo legalmente instituído deixam de apresentar contradições. 

Contradições de remuneração, de carreira, de condições de trabalho e de formação. A 

necessidade de se equacionar a qualidade da educação, a valorização do magistério, ainda se 

mostra na atualidade, como uma exigência real no campo de disputa entre a sociedade civil e 

política. Ocorre que muita complexidade existe numa sociedade capitalista neoliberal sobre o 

que, efetivamente, possa conduzir a valorização da carreira do magistério; sobre como e onde 

deverá está pautada ou não os processos de avaliação do cargo de professor. 

O aparato legal para a educação municipal trouxe melhorias nas condições de 

trabalho, na remuneração e na formação continuada dos professores do enino fundamental. 

No entanto, é necessária a realização de práticas sociais mais democráticas que proporcionem 

a valorização do profissional do magistério da educação básica. Quanto à estrutura de 

elevação da remuneração com base na qualificação e na experiência acumulada (níveis, 
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Classes e Letras), ocorre, na implementação do PCCR, a mudança de Nível apenas com a 

avaliação de desempenho. 

Na análise sobre a aplicação em remuneração, evidencia-se que:  

a) O vencimento não sofreu os percentuais de aplicação, de 05% a cada dois anos, 

no que diz respeito a promoção horizontal, para todos àqueles que cumpriram 

25 (vinte e cinco) anos de carreira. 

b) Os professores com maior tempo de serviço perderam na proporção da 

remuneração quando comparados com outros que estão ingressando na 

carreira, pois as políticas de valorização ampliaram a ascensão profissional 

para os iniciantes através do Fundeb e do Piso Salarial Profissional Nacional, e 

outras. 

c) O aumento na remuneração amplia-se, principalmente, pelas gratificações de 

tempo de serviço e por titulação. 

d) Percebe-se que o Fundeb ampliou a aplicação em remuneração, visto que 

apresenta percentuais significativos de 2007 a 2010, tanto em tempo de serviço 

quanto em gratificação por titulação, mesmo que na vantagem pecuniária para 

titulação, o PCCR, já tenha percentuais de (20%) para mestrado e (40%) para 

doutorado.  

 

Por mais que tenham sido criados os PCCR a partir da implantação da política de 

Fundos no Brasil, a valorização na carreira em estados e municípios, conforme os trabalhos 

do „Grupo Remuneração do Observatório da Educação/USP‟, ainda, permanece em condições 

de análise e avaliação sobre a valorização salarial do professor, dentre outros elementos 

(formação, condições de trabalho).  O caso do PCCR, Lei nº 058/2004 do município de 

Natal/RN é apenas, um deles. Esse trabalho, ao elucidar alguns elementos da carreira do 

professor do ensino fundamental – a promoção horizontal por desempenho – traz a 

contribuição sobre a valorização do professor: no campo normativo e social; nos valores de 

seu vencimento em relação ao salário mínimo; na composição da carreira; na remuneração; e 

nos critérios adotados para a avaliação desse profissional. 

A pesquisa apresentada, trata de uma experiência implantada em 2005 e desta forma, 

compreende-se que ainda não dispôs de tempo suficiente para se consolidar, para se 

reformular. Mas, a discussão do PCCR está em evidência nessa rede no período 2013-2014. 

Dessa forma, necessita está presente nessa agenda de discussão: a) a distância considerável 

aqui apresentada entre, as Classes de (A – P) e a carreira em 25 anos; b) os elementos que 
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interrompem em dado período a efetividade para assegurar a mudança de Classe do professor; 

c) e a conquista de Piso Salarial local precisa ser assegurado. 

Conclui-se, afirmando, que o posicionamento assumido neste estudo não representa, 

uma negação do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Educação do Município de Natal 

através de sua política socioeducacional. Considera-se, que, nos limites impostos pela 

conjuntura local, o PCCR representa um esforço inicial para consolidar uma política de 

valorização do professor, na medida que, busque superar as dificuldades de toda ordem 

identificadas nesta pesquisa.  

Um avaliação acerca da política de valorização do professor; do PCCR; da promoção 

horizontal na carreira; e da avalição de desempenho deve começar pelo questionamento sobre 

a quem serve o modelo de gestão que fundamenta ideologicamente as estratégias da política 

de valorização docente. Em que medida tal política pode ser ressignificada, de modo, que a 

valorização salarial ocorra a partir de condições reais de trabalho, e portanto, promova: o 

ensino, a pesquisa, a formação, a qualificação e os excelentes resultados educacionais. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO COM QUESTÕES FECHADAS APLICADO AOS 

PROFESSORES 

 

CONTRIBUIÇÃO PARA A TESE DE ROSÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 

 

Prezado (a) Professor (a),  

 

 

 Este instrumento pretende registrar informações sobre a estratégia política de 

valorização na carreira  implantada pela rede municipal de ensino de Natal/RN, em especial 

sobre a Promoção pela Avaliação de Desempenho. Sua contribuição é muito importante, pois 

as informações aqui registradas servirão para fomentar as discussões sobre a promoção como 

incremento no vencimento dos professores. 

 

Observações: 

1. O respondente deverá informar apenas a matricula e a escola onde está lotado. 

2. Uma vez respondido, o questionário deverá ser devolvido ao aplicador.  

 

Matricula do respondente:_________________________________________________ 

Escola:________________________________________________________________ 

 

1. Qual seu tempo de atuação na rede municipal de ensino de Natal ? 

a) (   ) de 05 a 10 anos 

b) (   ) de dez a 15 anos 

c) (   ) de 15 a 30 anos 

 

2. Há quanto tempo está lotado (a) em turmas de anos do Ensino Fundamental ou EJA? 

a) (   ) de 05 a 10 anos 

b) (   ) de dez a 15 anos 

c) (   ) de 15 a 30 anos 

 

3. Você já recebeu a Promoção pela Avaliação de Desempenho alguma vez? 

a) (   ) sim, uma única vez 

b) (   ) sim, de duas a três vezes 

c) (   ) sim, de quatro a 05 vezes 

d) (   ) sim, de 05 a 10 vezes 

e) (   ) sim, de 10 a 15 vezes 

f)  (   ) não, nunca  recebi 

 

4. Qual sua opinião sobre a avaliação de Desempenho? 

a) (   ) concordo 

b) (   ) concordo em partes 

c) (   ) não concordo 

d) (   ) prefiro não opinar 

 

5. Em sua opinião, a Avaliação de Desempenho contribui para a valorização do professor(a)? 

a) (   ) sim 

b) (   ) não 
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6. Para você, a Avaliação de Desempenho traz alguma contribuição para o salário do 

professor(a)? 

a)  (    ) sim 

b) (     ) não 

 

7. Você considera que seu trabalho deve ser avaliado no intuito de  aumentar sua 

remuneração? 

a)  (    ) sim 

b) (     ) não 

a)  (    ) sim 

b) (     ) não 

 

8. Você considera que a Avaliação de Desempenho é um instrumento avaliativo de sua prática 

pedagógica? 

a)  (    ) sim 

b) (     ) não 

c) (     ) ainda não tinha pensado por este lado 

 

9. Em sua opinião, Avaliação de Desempenho enquanto estratégia de valorização motiva o 

professor (a) em sua profissão? 

a)  (    ) sim 

b) (     ) não 

 

10. Os resultados da Avaliação de Desempenho foram aplicados no tempo certo, como 

mudança de letra, na melhoria da remuneração do professor? Nesse sentido, para você é uma 

estratégia política que traz resultados? 

a)  (    ) sim 

b) (     ) não 
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APÊNDICE B - ROTEIRO PARA QUESTIONÁRIO ABERTO COM 

PROFESSORES(AS) 

 

Prezado (a) Professor (a),  

 

 Este instrumento pretende registrar suas informações sobre o mecanismo de promoção 

horizontal – mudança de Letra a cada dois anos, com reajuste de 5% em cima do vencimento 

como estratégia política de valorização na carreira da rede municipal de Natal/RN para seus 

professores. Sua contribuição é muito importante, pois as informações aqui registradas 

contribuirão para fomentar as discussões sobre a utilização da Promoção Horizontal como 

incremento na remuneração dos docentes. 

 Informamos que sua identidade será resguardada, por isso, gostaríamos que as perguntas 

dessa entrevista fossem respondidas com a máxima sinceridade, pois as mesmas constituem-

se em objeto de análise deste estudo. 

 

______________________________________________________________________ 

1. Você já passou pelo processo de Promoção Horizontal/Avaliação de Desempenho com o 

fim de receber sua mudança de Letra? Se sim, quantas 

vezes?___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

2. Você concorda com os critérios da Promoção Horizontal? Quais deles você não concorda? 

Justifique.________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Em sua opinião, a estratégia de Promoção Horizontal representa um estímulo à 

Valorização da profissão de (a) professor 

(a)?______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Você concorda que a Promoção Horizontal deva ser favorecida ao professor em pleno 

exercício como estratégia de valorização na carreira apenas dois anos após o período 

probatório? Justifique______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Você sabia que o professor com 25 anos de carreira e idade adequada à sua aposentadoria 

não atinge todas as classes na Promoção Horizontal? 

Justifique_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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6. Você acha que a estratégia de Avaliação de Desempenho foi instituída para valorizar a 

prática docente ou como forma de controle do processo de reajuste da remuneração da 

carreira dos professores? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7.  Você acha que os resultados da Avaliação de Desempenho vêm anualmente favorecendo a 

mudança de Letra (Promoção Horizontal), incidindo sobre o aumento na remuneração para 

os professores? __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. Qual sua opinião sobre as políticas de valorização salarial que utilizam a Avaliação de 

Desempenho dos professores como parâmetro para definir a mudança de Letra na 

Promoção Horizontal, com reajuste de 5% na remuneração salarial dos professores a cada 

dois anos? _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9.  De quantas lutas sindicais você participou no período 2004 a 2010 acerca de reajustes 

salariais no município de Natal? ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. No período 2004 a 2010 quantas vezes a Avaliação de Desempenho esteve na pauta 

principal das lutas da categoria? _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – SALÁRIOS MÍNIMOS NO BRASIL (2004-2010) 

 

 

 

 

Tabela 28 – Salários mínimos no Brasil (2004-2010) 
ANO VALOR MENSAL 

2000 R$ 151,00 

2001 R$ 180,00 

2002 R$ 200,00 

2003  R$ 240,00 

2004 R$ 260,00 

2005 R$ 300,00 

2006 R$ 350,00 

2007 R$ 380,00 

2008 R$ 415,00 

2009 R$ 465,00 

2010 R$ 510,00 

Fonte: Disponível em: <http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm>. Acesso 

em: 23 nov. 2013. 
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ANEXO B – PERCENTUAL DE REAJUSTES DA TABELA SALARIAL DOS 

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

NATAL/RN (2007-2010) 

 

Tabela 29 – Percentual de reajustes da tabela salarial dos profissionais do magistério da rede 

municipal de ensino de Natal/RN (2007-2010) 

2007 2008 2009 2010 

23,74 5,43 12% 4,5 

Fonte: Sinte/RN 2010 
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ANEXO C – VENCIMENTO DO PROFESSOR DA REDE ESTADUAL COM NÍVEL 

MÉDIO (MAGISTÉRIO) (1996-2010) 

 

Tabela 30 - Vencimento do professor da rede estadual com nível médio (magistério) (1996-2010) 

Fonte: Tabelas salariais fornecidas pelo SINTE/RN, em 2010. 

 

 

 

 

 

  

 MAGISTÉRIO 

 Perío

do 

CH Vencim. 

Inicial 

(A) 

% % Vencim. 

Final de 

Carreira 

(J) 

%       % 

 

Pré - 

Fundos 

1996 30 40,39   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.664,20 

62,66   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.105,41 

1997 30 40,39 62,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundef 

1998 30 40,39  

 

 

 

 

 

 

 

 

1435,03 

62,66         

 

 

 

 

 

 

 

 

1435,00 

1999 30 40,39 62,66 

2000 30 40,39 62,66 

2001 30 180,00 224,80 

2002 30 200,00 279,19 

2003 30 200,00 279,19 

2004 30 200,00 279,19 

2005 30 330,28 388,21 

2006 30 620,00 961,83 

 

 

Fundeb 

2007 30 620,00 14,93 961,83 14,93 

2008 30 620,00 961,83 

2009 30 712,56 1.105,41 

2010 30 768,57 1.105,41 
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ANEXO D – VENCIMENTO DO PROFESSOR DA REDE ESTADUAL COM 

LINCENCIATURA PLENA (1996-2010) 

 

 

 

Tabela 31- Vencimento do professor da rede estadual com licenciatura plena (1996-2010) 

Fonte: Tabelas salariais fornecidas pelo SINTE/RN, em 2010. 

 

 

 

 

  

 

 Período CH Vencim. 

Inicial 

(A) 

 % Vencim. 

Final 

Carreira (J) 

       % 

Pré -

Fundos 

1996 30 96,00        

 

 

 

 

 

 

 

 

039,14 

148,93   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.038,71 

1997 30 96,00 148,93 

 

 

 

 

 

 

Fundef 

1998 30 96,00  

 

 

 

 

 

804,17 

148,93  

 

 

 

 

 

804,15 

1999 30 96,00 148,93 

2000 30 96,00 148,93 

2001 30 230,42 287,76 

2002 30 293,14 454,69 

2003 30 293,14 454,69 

2004 30 293,14 454,69 

2005 30 460,18 713,83 

2006 30 868,00 1.346,55 

 

 

 

Fundeb 

2007 30 868,00  

 

 

14,93 

1.346,55  

 

 

14,93 

2008 30 868,00 1.346,55 

2009 30 997,58 1.547,58 

2010 30 997,58 1.547,58 
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ANEXO E – VENCIMENTO DO PROFESSOR COM ENSINO MÉDIO 

(MAGISTÉRIO) E LICENCIATURA PLENA: A COMPARAÇÃO COM O SALÁRIO-

MÍNIMO NACIONAL (1996-2010) 

 

Tabela 32 - Vencimento do professor com ensino médio (magistério) e licenciatura plena: a 

comparação com o salário-mínimo nacional (1996-2010) 

 

MAGISTÉRIO LICENCIATURA PLENA 

    Período CH Vencim. 

Inicial 

Quantid. 

Salários- 

Mínimos 

Vencim. 

Inicial 

Quantid. 

Salários- 

Mínimos 

Salário- 

Mínimo  

Pré- 

Fundos 

1996 40 53,85 0,48     128,00 1,14 112,00 

1997 40 53,85 0,45 128,00 1,07 120,00 

 

 

 

 

 

 

Fundef 

1998 40 53,85 0,41 128,00 0,98 130,00 

1999 40 53,85 0,40 128,00 0,94 136,00 

2000 40 53,85 0,36 128,00 0,85 151,00 

2001 40 240,00 1,33 307,23 1,71 180,00 

2002 40 266,67 1,33 390,85 1,95 200,00 

2003 40 266,67 1,11 390,85 1,63 240,00 

2004 40 266,67 1,03 390,85 1,50 260,00 

2005 40 440,37 1,47 613,57 2,05 300,00 

2006 40 826,67 2,36 1.157,33 3,31 350,00 

 

 

Fundeb 

2007 40 826,67 2,18 1.157,33 3,05 380,00 

2008 40 826,67 1,99 1.157,33 2,79 415,00 

2009 40 950,08 2,04 1.330,11 2,86 465,00 

2010 40 950,08 1,86 1.330,11 2,61 510,00 

Fonte: Tabelas salariais fornecidas pelo SINTE/RN e valor referência do salário-mínimo. 
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ANEXO F – VENCIMENTO DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE 

NATAL/RN, COM NÍVEL MÉDIO (MAGISTÉRIO) (1996-2010) 

 

Tabela 33- Vencimento do professor da rede municipal de Natal/RN, com nível médio (magistério) 

(1996-2010) 

Fonte: Tabelas salariais fornecidas pelo SINTE/RN e a Folha de pagamento, em 2010. 

 

  

 MAGISTÉRIO 

 Perí

odo 

CH Venc. 

Inicial 

(A) 

% % Venc. 

Final de 

Carreira 

(P) 

       % 

 

Pré - 

Fundos 

1996 20 108,00 

 

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750,31 

168,00 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

955,01 

1997 20 108,00 168,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundef 

1998 20 216,00  

 

 

 

 

 

234 

336,00  

 

 

 

 

 

299,74 

1999 20 216,00 336,00 

2000 20 216,00 336,00 

2001 20 216,00 336,00 

2002 20 216,00 336,00 

2003 20 216,00 336,00 

2004 20 259,20 402,11 

2005 20 336,93 671,42 

2006 20 505,44 1.007,13 

 

 

Fundeb 

2007 20 625,43  

 

129,57 

1.238,29  

 

129,57 
2008 20 738,39 1.313,89 

2009 20 738,52 1.462,21 

2010 20 810,34 1.604,42 
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ANEXO G – VENCIMENTO DO PROFESSOR DA REDE COM LICENCIATURA 

PLENA (1996-2010) 

 

Tabela 34 - Vencimento do professor da rede municipal com licenciatura plena (1996-2010) 

Fonte: Tabelas salariais fornecidas pelo SINTE/RN e a Folha de pagamento, em 2010. 

 

 

 

  

 

LICENCIATURA PLENA 

 Período CH Venc. 

Inicial (A) 

% % Venc. Final 

Carreira (P) 

%       % 

Pré -

Fundos 

1996 20 145,33 

0 

751,46 

 

226,67 

0 

953,93 

 

1997 20 145,33 226,67 

 

 

 

 

 

 

Fundef 

1998 20 291,00 

234,09 

 

377,50 

357,28 

 

1999 20 291,00 453,00 

2000 20 291,00 453,00 

2001 20 291,00 453,00 

2002 20 291,00 453,00 

2003 20 291,00 453,00 

2004 20 349,33 541,93 

2005 20 454,13 899,15 

2006 20 681,20 1348,72 

 

 

 

Fundeb 

2007 20 842,91 

129,56 

1668,89 

129,56 

 

2008 20 888,69 1759,53 

2009 20 995,33 1970,69 

2010 20 1.092,10 2162,28 
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ANEXO H – VENCIMENTO DO PROFESSOR COM NÍVEL MÉDIO 

(MAGISTÉRIO): A COMPARAÇÃO COM O SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL 

(1996-2010) 

 

 

Tabela 35 - Vencimento do professor com nível médio (magistério): a comparação com o salário-

mínimo nacional (1996-2010) 

MAGISTÉRIO LICENCIATURA PLENA 

    

Períod

o 

CH Venc. 

Inicial 

Quantid. 

Salários- 

Mínimos 

Venc. 

Inicial 

Quantid. 

Salários- 

Mínimos 

Salário- 

Mínimo  

Pré- 

Fundos 

1996 20 108,00 0,9 145,33 1,2 112,00 

1997 20 108,00 0,9 145,33 1,2 120,00 

 

 

 

 

 

 

Fundef 

1998 20 216,00 1,6 291,00 2,2 130,00 

1999 20 216,00 1,5 291,00 2,1 136,00 

2000 20 216,00 1,4 291,00 1,9 151,00 

2001 20 216,00 1,2 291,00 1,6 180,00 

2002 20 216,00 1,0 291,00 1,4 200,00 

2003 20 216,00 0,9 291,00 1,2 240,00 

2004 20 259,20 0,9 349,33 1,3 260,00 

2005 20 336,93 1,1 454,13 1,5 300,00 

2006 20 505,44 1,4 681,20 1,9 350,00 

 

 

Fundeb 

2007 20 625,43 1,6 842,91 2,2 380,00 

2008 20 738,39 1,7 888,69 2,1 415,00 

2009 20 738,52 1,5 995,33 2,1 465,00 

2010 20 810,34 1,5 1.092,10 2,1 510,00 

Fonte: Tabelas salariais fornecidas pelo SINTE/RN e valor referência do salário-mínimo. 
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