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RESUMO 

 

A pesquisa trata das condições de trabalho de professores do ensino médio da rede estadual do 

Piauí, em Teresina, levando em conta a infraestrutura da escola, a jornada de trabalho, a 

carreira e o salário. Estabelecemos como objetivo geral analisar as condições de trabalho de 

professores do ensino médio na rede pública estadual, em Teresina – PI, considerando o 

contexto socioeconômico, político e educacional do Brasil, do Nordeste e do Piauí, entre 2003 

e 2015, e tendo como cenário o processo de reestruturação produtiva. Os objetivos específicos 

são: investigar as condições de trabalho oferecidas em escolas de ensino médio da rede 

estadual em Teresina; compreender a organização da jornada de trabalho de professores do 

ensino médio estadual na referida capital; discutir de que modo as regulamentações da 

carreira do magistério estadual do Piauí têm impactado as condições de trabalho desses 

profissionais; analisar se a variação dos salários tem representado melhorias em suas 

condições de trabalho. Com base no enfoque materialista histórico e dialético, propomos uma 

metodologia composta da sistematização da problemática através de uma revisão de literatura; 

da construção de um quadro teórico para auxiliar a compreensão do contexto em que se 

forjaram as condições de trabalho dos professores da educação básica no Brasil e no Piauí; e 

da pesquisa de campo realizada, inicialmente, em fase exploratória e, em seguida, 

aprofundada fundamentando-se na entrevista semiestruturada e na pesquisa documental. A 

análise dos dados revelou que se avançou muito – e pouco – na melhoria das condições de 

trabalho dos professores da educação básica brasileira e teresinense, no contexto de 

reestruturação produtiva e de neodesenvolvimentismo, uma vez que elas continuam precárias, 

sem superar a lógica do capitalismo globalizado, cuja precarização do trabalho é traço 

estrutural. No caso particular da rede estadual do Piauí, em Teresina, constatamos: as 

condições de trabalho nas escolas não registram precarização no período analisado, mas ainda 

há precárias condições de funcionamento reveladas na permanência de prédios antigos com 

reformas e ampliações insuficientes, na falta de um espaço adequado de estudo, planejamento 

e avaliação para os professores, na dificuldade de conservar e manter os materiais de apoio ao 

ensino, na pseudoexistência de espaços para atividades didático-pedagógicas e na existência 

de situações insalubres, como excesso de calor e barulho; a jornada de trabalho segue a 

realidade nacional de acúmulo de atividades e desvalorização do tempo extraclasse, 

possibilitando a autointensificação da docência; há uma precarização da carreira através de 

perdas de direitos, como o adicional por tempo de serviço, da redução de carga horária, da 

vinculação de percentuais para gratificações, além da restrita valorização do tempo de serviço 

e da formação; existem ganhos nos salários, mas estes não obscurecem o fato de que se 

deixou de ganhar muito com as novas regulamentações que modificam o estatuto salarial, 

negando a incorporação de valores remuneratórios conquistados anteriormente. A tese 

defendida é a de que as transformações socioeconômicas, políticas e educacionais ocorridas 

entre 2003 e 2015 têm repercutido de forma significativa nas condições de trabalho dos 

professores da educação básica em todo o Brasil, registrando avanços e retrocessos. Nesse 

contexto, o Piauí não proporcionou expressivos avanços na melhoria das condições de 

trabalho dos professores de ensino médio da rede estadual, mesmo que o estado tenha 

registrado importante ascensão socioeconômica nesse período ao beneficiar-se do padrão de 

desenvolvimento capitalista neodesenvolvimentista. Contraditoriamente, as condições de 

trabalho desses profissionais foram marcadas por elementos de precarização em um cenário 

nacional que apontava para a valorização do trabalho, em geral, e do trabalho docente, em 

particular, e em uma conjuntura estadual que indicava para a melhoria dos indicadores sociais 

e educacionais.  

 

Palavras-chave: Trabalho docente. Ensino médio. Condições de trabalho docente.  



 
 

ABSTRACT 

 

The research deals with the working conditions of high school teachers of the Piauí state 

schools in Teresina, taking into account the school infrastructure, the work day, the career and 

the salary. We established a general objective to analyze the working conditions of high 

school teachers in the state public network in Teresina-PI, considering the socioeconomic, 

political and educational context of Brazil, Northeast and Piauí between 2003 and 2015, the 

process of productive restructuring. The specific goals are: to investigate the working 

conditions offered in high schools of the state network in Teresina; understand the 

organization of the working days of teachers of the state high school in the described capital; 

discuss how the regulations of the career of the state magistrate of Piauí have impacted the 

working conditions of these professionals; to realize if the variation of wages has represented 

improvements in their working conditions. Based on the historical and dialectical materialist 

approach, we propose a methodology composed of the systematization of the problematic 

through a literature review; the construction of a theoretical framework to help to understand 

the context in which the working conditions of basic education teachers in Brazil and Piauí 

were forged; and field research was carried out initially, in an exploratory phase, and then 

deepened on the basis of semi-structured interviews and documental research. The data 

analysis revealed that much progress has been made - and little - in the improvement of the 

working conditions of teachers of basic education in Brazil and Teresina, in the context of 

productive restructuring and neodevelopmentism, since they remain precarious without 

overcoming the logic of capitalism globalization, whose precariousness of work is structural. 

In the particular case of the Piauí state network in Teresina, we find: working conditions in 

schools do not register precariousness in the period analyzed, but there are still precarious 

operating conditions revealed in the permanence of old buildings with insufficient renovations 

and extensions, in the absence of a adequate space for study, planning and evaluation for 

teachers, difficulty in preserving and maintaining teaching materials, pseudoexistence of 

spaces for didactic-pedagogical activities and the existence of unhealthy situations, such as 

excessive heat and noise; the working day follows the national reality of accumulation of 

activities and devaluation of extra-class time, making possible the self-intensification of 

teaching; there is a precariousness of the career through loss of rights, such as the additional 

for length of service, the reduction of working hours, the linking of percentages to gratuities, 

in addition to the restricted valuation of time of service and training; there are gains in wages, 

but these do not obscure the fact that it failed to gain much from the new regulations that 

modify salary status, denying the incorporation of remuneration values previously won. The 

thesis defended is that the socioeconomic, political and educational transformations that 

occurred between 2003 and 2015 have had a significant impact on the working conditions of 

basic education teachers throughout Brazil, registering advances and setbacks. In this context, 

Piauí did not provide significant advances in the improvement of the working conditions of 

the high school teachers of the state network, even though the state registered a significant 

socioeconomic rise in that period by benefiting from the pattern of capitalist development. 

Contradictory, the working conditions of these professionals were marked by elements of 

precariousness in a national scenario that pointed to the valorization of work in general and of 

teaching work in particular, and in a state context that indicated for the improvement of social 

and educational indicators. 

 

Keywords: Teaching work. High school. Teaching work conditions. 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

La investigación trata de las condiciones de trabajo de docentes de la enseñanza secundaria 

pública del estado de Piauí, en Teresina, considerando la infraestructura de la escuela, la 

jornada laboral, la carrera y el sueldo. Establecemos como objetivo general analizar las 

condiciones de trabajo de los profesores de la enseñanza secundaria pública, en Teresina-PI, 

considerando el contexto socioeconómico, político y educacional de Brasil, del Nordeste y de 

Piauí, entre 2003 y 2015, y se tiene como escenario el proceso de reestructuración productiva. 

Los objetivos específicos son: investigar las condiciones de trabajo ofrecidas en escuelas de 

enseñanza secundaria pública en Teresina; comprender la organización de la jornada laboral 

de profesores de la enseñanza secundaria pública en la referida capital; discutir de qué modo 

las reglamentaciones de la carrera del magisterio estatal de Piauí viene impactando a las 

condiciones de trabajo de estos profesionales; percibir si la variación de los sueldos ha 

representado mejorías en sus condiciones de trabajo. Con base al enfoque materialista 

histórico y dialéctico, sugerimos una metodología compuesta por la sistematización de la 

problemática a través de una revisión de literatura; de la construcción de un cuadro teórico 

para auxiliar la comprensión del contexto en que se construyeron las condiciones de trabajo 

de los profesores de la educación básica en Brasil y en Piauí; y de la investigación de campo 

realizada, inicialmente, en fase exploratoria y, enseguida, profundizada basándose en la 

entrevista semiestructurada y en la  investigación documental. El análisis de los dados reveló 

que se ha avanzado mucho – y poco – en la mejoría de las condiciones de trabajo de los 

profesores de la educación básica brasileña y teresinense, en el contexto de reestructuración 

productiva y de neo-desarrollismo,  puesto que ellas siguen precarias, sin superar la lógica del 

capitalismo globalizado, cuya precarización del trabajo es el rasgo estructural. En el caso 

particular de la red estatal de Piauí, en Teresina, averiguamos: las condiciones de trabajo en 

las escuelas no registran precarización en el período analizado,  sin embargo aún hay precarias 

condiciones de funcionamiento reveladas en la permanencia de edificios antiguos con 

reformas y ampliaciones insuficientes, en la ausencia de un espacio adecuado de estudio, 

planificación y evaluaciones para los profesores, en la dificultad de conservar y mantener los 

materiales de apoyo a la enseñanza, en la pseudoexistencia de espacios para actividades 

didáctico-pedagógicas y en la existencia de situaciones insalubres, como exceso de calor y de 

ruido; la jornada de trabajo sigue la realidad nacional de acumulo de actividades y 

desvalorización del tiempo extractase, posibilitando a la auto intensificación de la docencia; 

hay una precarización de la carrera a través de pérdidas de derechos, como el adicional por 

tiempo de servicio, de la reducción de la carga horaria, de la vinculación  de porcentuales para 

gratificaciones, además de la restricta valoración del tiempo de servicio y de la formación; 

existen mejorías en los sueldos, pero estos no ofuscan el hecho de que no se ha perdido 

mucho con las nuevas reglamentaciones que modifican el estatuto salarial, negando la 

incorporación de valores remuneratorios conquistados anteriormente. La tesis defendida 

propone que las transformaciones socioeconómicas, políticas y educacionales ocurridas entre 

2003 y 2015 viene repercutiendo de forma significativa en las condiciones de trabajo de los 

profesores de la educación básica en Brasil, registrando avanzos y retrocesos. En este 

contexto, Piauí no proporcionó expresivos avanzos en la mejoría de las condiciones de trabajo 

de los profesores de la enseñanza secundaria pública estatal, aunque el estado haya registrado 

importante ascensión socioeconómica en este período al beneficiarse del padrón de desarrollo 

capitalista neo-desarrodista. Contradictoriamente, las condiciones de trabajo de estos 

profesionales son precarias en un contexto nacional que indicaba a la valoración del trabajo, 

en general, y del trabajo docente, en particular, y en una conjetura estatal que indicaba para la 

mejoría de los indicadores sociales y educacionales.  

Palabras clave: Trabajo docente. Enseñanza secundaria. Condiciones de trabajo docente.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Toda rua tem seu curso 

tem seu leito de água clara 

por onde passa a memória 

lembrando histórias de um tempo 

que não acaba 

Torquato Neto e Gilberto Gil 

 

Como a rua citada pelo poeta piauiense Torquato Neto e seu parceiro Gilberto Gil, 

também nordestino, esta pesquisa tem seu curso e sua memória. Então, esta introdução trata 

do curso (direção que se seguiu na investigação) e da memória (conhecimento já acumulado 

sobre a temática) que nos levaram a novas ruas. 

Ao concluirmos nossos estudos de mestrado acerca do modo como as relações 

capitalistas de produção perpassam o trabalho docente, constatamos a necessidade de um 

maior aprofundamento sobre a compreensão das condições de trabalho dos professores da 

educação básica no Brasil. Essa ideia surgiu porque as reflexões sobre o trabalho em sua 

dupla determinação e sobre a educação, a escola e o trabalho do professor na lógica do capital 

mostraram um cotidiano docente permeado de tensões e frustrações resultantes da 

desestruturação de carreiras, da redução de promoções e incentivos e de uma jornada de 

trabalho estendida fora da escola (SOUSA, 2008).  

A realidade exposta a partir dessa pesquisa foi vivenciada por nós, empiricamente, por 

meio de diferentes perspectivas. Vivenciamos uma escola pública pobre e com precárias 

condições de trabalho ainda quando éramos estudantes do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), na qualidade de bolsistas de extensão, em uma 

escola pública da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) conveniada a essa Universidade, 

no ano de 2003. O primeiro impacto com a falta de recursos da escola, aliada à ausência de 

estrutura, fez-nos pensar sobre qual é a função do professor diante dessa realidade. A pobreza 

da escola se aliava à pobreza daqueles que a frequentavam e o acesso ao saber sistematizado, 

através de uma prática pedagógica engajada, era dificultado, em alguns momentos e, em 

outros, impossibilitado. Esse mesmo retrato da escola foi o evidenciado quando do exercício 

da docência, também em escola pública da PMF, por meio de contrato temporário, entre os 

anos de 2005 e 2006, agora, com um agravante: a pobreza da escola e a dos alunos unia-se às 

dificuldades do trabalho de professor subcontratado, quais sejam: baixos salários, mudanças 

constantes de escola e sentimento de desprofissionalização.   
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Esse último era o sentimento destacado pelos alunos de Estágio Supervisionado do 

curso de Pedagogia da Universidade Regional do Cariri (URCA), na cidade de Crato-CE, 

disciplina que ministramos de 2008 a 2010. Ver esses alunos viabilizarem meios de garantir 

minimamente o aprendizado dos estudantes da escola pública evidenciou-nos que as 

dificuldades materiais são meios de garantir que nada se aprenda na escola, trazendo para o 

professor a ideia de que seu trabalho é diminuto. Os relatos dessa experiência são os mais 

diversos: faltava espaço para a organização de atividades, faltava material pedagógico, faltava 

água, faltava professor, faltava segurança. Enfim, parecia faltar tudo.  

Essas condições precárias de trabalho dos professores que foram vivenciadas por nós 

em escolas públicas cearenses são semelhantes às que vimos constatando, a partir de 2012, no 

interior do Piauí, através de pesquisas que realizamos acerca das condições de trabalho 

docente na educação básica. As investigações a que procedemos, no âmbito da Universidade 

Estadual do Piauí (UESPI), no campus de Piripiri, denunciam uma escola pobre onde os 

professores atuam de forma sacrificada e, muitas vezes, provendo meios para exercer a 

docência, reafirmando uma situação não adequada de trabalho, levando-os, frequentemente, 

ao desejo de não mais quererem exercer sua profissão.  

Tais fatos revelam que a qualidade do trabalho docente parece pouco mudar no 

processo de constituição histórica da educação brasileira, ou, ao menos, é certo afirmar que 

ainda não se constituiu em nosso país uma educação pública de qualidade socialmente 

referenciada (SOUSA; OLIVEIRA; SOUSA, 2014). 

É imprescindível notar que, diante de um quadro contínuo de precariedade do trabalho 

do professor, diferentes estudos já se procederam nessa área. Podemos destacar três grandes 

pesquisas realizadas no Brasil que centram sua preocupação na investigação das condições de 

trabalho do professor da educação básica. A primeira, realizada pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e pelo Laboratório de Psicologia do Trabalho (LPT) 

da Universidade de Brasília (UnB), no final da década de 1990, objetivava tratar sobre o 

trabalho docente e a saúde mental dos professores. Os dados dessa investigação, publicados 

no livro Educação, carinho e trabalho, organizado por Codo (1999), abordam amplas 

questões em torno da docência, como a afetividade, as condições de trabalho, a gestão, o 

salário e a síndrome de Burnout. Sem dúvidas, essa se constitui numa obra relevante sobre o 

trabalho do professor, pois levanta questões inquietantes vividas no cotidiano da docência, 

como o adoecimento, a insuficiência dos salários e a infraestrutura precária das escolas.  

Ainda no sentido de compreender o dia a dia do trabalho dos profissionais da 

educação, incluindo o professor, a CNTE realizou uma pesquisa em diferentes estados 
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brasileiros, também no final da década de 1990, buscando compreender a identidade dos 

sujeitos que trabalham na escola. Essa pesquisa foi analisada por Vieira (2003), em Identidade 

Expropriada. Nessa obra, podemos perceber a abordagem de questões que envolvem o fazer 

dos trabalhadores da educação, como: condições de saúde, salário, trabalho e acesso às 

atividades de lazer. Tal investigação é bastante abrangente, pois trata de temáticas 

relacionadas não somente ao cotidiano profissional, mas também ao pessoal, abordando 

aspectos do meio social e da organização política, constatando baixos salários, acúmulo de 

atividades laborais e pouco envolvimento com as organizações sindicais, dentre outros 

aspectos. 

Outra pesquisa relevante para o cenário brasileiro na área do trabalho docente foi 

realizada pelo Grupo de Estudos sobre Política e Trabalho Docente (GESTRADO) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2009, que se tratou, em na primeira 

etapa, de um survey e tinha como objetivo “[...] analisar o trabalho docente nas suas 

dimensões constitutivas, identificando seus atores, o que fazem e em que condições se realiza 

o trabalho nas escolas de Educação Básica da rede pública e conveniada” 

(GESTRADO/UFMG, 2010, p. 10). Os resultados encontrados nesse estudo foram reunidos 

na obra Trabalho na educação básica: a condição docente em sete estados brasileiros, 

organizada por Oliveira e Vieira (2012), a qual analisa o trabalho docente a partir de 

diferentes perspectivas, tratando da formação, das condições de trabalho, da gestão 

educacional, da organização sindical etc. Os dados produzidos contribuem para o 

entendimento das condições de trabalho docente no Brasil, mostrando questões que precisam 

ser enfrentadas, a exemplo da intensificação do trabalho do professor. 

Embora destaquemos até aqui somente três estudos, já existe um esforço de pesquisa 

importante acerca da temática, uma vez que diferentes trabalhos são frequentemente 

publicados em periódicos, resultados da produção dos programas de pós-graduação de todo o 

país, assim como de pesquisas feitas por instituições interessadas em compreender o trabalho 

do professor
1
. Entendemos, contudo, que ainda há espaço para um estudo em torno das 

condições de trabalho docente de modo a ouvir gestores, professores e militantes, avançando 

em pesquisas que revelem as tramas cotidianas dessa problemática em contextos específicos.  

Foi com esse entendimento que constatamos a necessidade de uma análise sobre as 

condições de trabalho de professores do ensino médio na cidade de Teresina – PI, pautada nos 

aspectos socioeconômicos, políticos e educacionais específicos do estado e encaminhando 

                                                           
1
 Em levantamento realizado sobre as condições de trabalho docente na educação básica no Brasil, através do 
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questões no sentido de realizar análises que envolvam não apenas estudos teóricos e 

documentais, mas também a visão de sujeitos históricos pertencentes ao cotidiano da ação 

docente (gestores, professores e sindicalistas). Isso ocorre porque percebemos que as 

pesquisas até aqui elencadas não propõem uma análise particular em torno do trabalho do 

professor teresinense, pois se estendem, frequentemente, em diferentes estados brasileiros e 

nem sempre incluem o Piauí, como é o caso da investigação realizada pelo 

GESTRADO/UFMG (2010). Esse fato, embora contribua para uma leitura mais ampla da 

temática, deixa lacunas para os que se preocupam com um estudo de uma realidade mais 

específica, pois é sabido que as distintas regiões, estados e cidades brasileiras guardam 

singularidades resultantes de um país com significativas desigualdades socioeconômicas 

regionais e inter-regionais que precisam ser consideradas nas pesquisas em educação.  

Destacamos, ainda, que as investigações aqui nominadas têm sua produção de dados 

realizada em toda a educação básica, não abordando as especificidades do trabalho docente no 

ensino médio, nosso objeto de pesquisa. Essa última etapa da educação básica se expandiu e 

se reestruturou após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), n. 9.394/1996, trazendo novas questões a serem enfrentadas, motivo pelo qual 

consideramos que a incidência das políticas avaliativas regulatórias recai de modo intenso no 

ensino médio, construindo um novo panorama para o exercício do trabalho docente
2
. 

Além disso, destacamos que a produção em torno das condições de trabalho dos 

professores no estado do Piauí ainda é rarefeita. Através de um levantamento realizado nas 

publicações do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Federal 

do Piauí (UFPI)
3
, utilizando as principais fontes de divulgação ligadas diretamente à produção 

desse Programa (os anais dos Encontros de Pesquisa e os artigos publicados na Revista 

Linguagem, Educação e Sociedade), encontramos escassas publicações que versavam sobre as 

condições de trabalho do professor
4
. Registramos, igualmente, que, em levantamento 

                                                           
2 A lei n° 13.415/2017 (Reforma do Ensino Médio) propõe uma nova organização do ensino médio que trará 

importantes impactos para o trabalho docente uma vez que, de forma autoritária e desonesta, reforça o dualismo 

estrutural dessa etapa de ensino.  Kuenzer (2017) elenca importantes problemáticas como: proposição da 

flexibilidade com redução de custos; carga horária comum de, no máximo, 1800h, deixando os sistemas de 

ensino livres para propor uma carga horária menor, pois a lei não estabelece o mínimo; itinerários formativos 

organizados por meio de diferentes arranjos curriculares, podendo ou não estar integrados à formação comum; 

itinerários formativos definidos pelos sistemas de ensino de acordo com suas condições concretas, podendo levar 

a restrição das possibilidades de escolha; hierarquização das disciplinas; escolha precoce por uma área 

especializada; não obrigatoriedade de oferta de todos os itinerários e extensão da carga horária que poderá 

inviabilizar o acesso ao ensino médio aos jovens que trabalham.  
3
 Trata-se, até o momento, do único programa de pós-graduação em educação stricto sensu do estado do Piauí. 

4
 Levantamento feito em julho de 2015. Os dados disponíveis on-line referem-se ao período de 2002 a 2013. 
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realizado no Portal de Periódicos Capes, em abril de 2015, somente foi possível encontrar três 

trabalhos que tratavam de aspectos relativos às condições de trabalho do professor no Piauí.  

Ressaltamos que a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 

Trabalho (FUNDACENTRO) realizou uma pesquisa cujo principal objetivo era conhecer o 

trabalho dos professores da educação básica em diferentes estados do Brasil. Alguns 

municípios do Piauí foram selecionados para o estudo e os resultados foram sistematizados 

por Tavares, Ferreira e Maciel (2008), o que trouxe uma importante caracterização das 

condições de trabalho a partir das falas das próprias professoras, mostrando as condições da 

escola e o seu funcionamento. Contudo, essa pesquisa ainda carece de dados objetivos para 

uma análise mais acurada.  

Diante desse cenário, identificamos que a necessidade de encaminhar estudos na 

direção do desvelamento das condições de trabalho dos professores do ensino médio público 

estadual na capital do Piauí ainda é um imperativo que deve contribuir para um repensar das 

políticas educacionais, as quais, comumente, têm colocado a formação de professores no 

centro do debate, desconsiderando o relevante papel que a materialidade do processo 

educativo possui na educação das crianças, jovens e adultos. Tal fato dificulta a construção de 

uma política educacional comprometida com a melhoria da qualidade da educação e não 

somente com a produção de resultados exigidos pelos sistemas de avaliação em larga escala. 

Além disso, a secundarização no tratamento das condições de trabalho do professor, por parte 

das políticas educacionais piauienses, constitui-se no entendimento de que o professor é o 

maior responsável pelo processo educativo. 

Portanto, o ponto de partida desta investigação é a realidade concreta vivenciada por 

professores de escolas públicas de ensino médio em Teresina – PI. Trata-se de desvelar as 

condições do trabalho docente em uma capital do país que possui baixos indicadores 

socioeconômicos
5
, sendo, ainda, muito castigada pelas precárias políticas públicas de 

incentivo à produção econômica sustentável, assim como pelas insuficientes e desfavoráveis 

políticas sociais e educacionais. Então, é a busca de compreender questões que guardam 

                                                           
5
 A cidade de Teresina caracteriza-se por possuir um dos menores PIB da região Nordeste, ocupando a sétima 

posição dentre as nove capitais, em 2013. Além disso, registrou, em 2010, o segundo menor IDH-M dessa região 

(0,751), ficando à frente apenas de Maceió (0,721). A renda per capita média do teresinense foi a menor dentre 

as capitais nordestinas (R$ 758,00), em 2010, sendo a maior registrada em Recife (R$ 1.144,00). O rendimento 

domiciliar mensal da maior parte da população, em 2010, ficou entre dois e cinco salários mínimos (31%) e de 

parte importante entre um e dois salários mínimos (25%). Contraditoriamente, a capital do Piauí está entre as três 

primeiras do país em gasto per capita/ano em saúde e possui o terceiro melhor resultado no Índice de 

Desenvolvimento da Educação (IDEB) nos anos iniciais e finais do ensino fundamental (rede municipal) dentre 

as capitais do país (TERESINA, 2017). 
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particularidades de uma história, de um lugar e de um tempo específico marcado pela 

reorganização do capital. 

É preciso, ainda, destacar que nossa pesquisa situa-se no âmbito das problemáticas já 

investigadas na área do trabalho docente no Brasil. Estudiosos como Oliveira e Vieira (2012), 

Hypolito (2012, 2013, 2015), Vieira (2003, 2013) e Codo (1999) têm apontado para 

importantes aspectos relativos às condições de trabalho docente, como: a intensificação do 

trabalho em nome dos resultados; o aprofundamento do processo de controle e regulação do 

trabalho do professor; a manutenção de precárias estruturas de trabalho em ampla maioria das 

escolas públicas; e o avanço de precárias condições de contratação de professores, assim 

como o desmoronamento dos planos de carreira do magistério.  

Vale notar que mesmo com a aprovação de políticas que possam contribuir para a 

melhoria das condições do trabalho, como é o caso da Lei n. 11.738/2008, que institui o piso 

salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica 

(BRASIL, 2008), estabelece-se um contraditório processo de valorização e desvalorização do 

trabalho docente. Como constatam Oliveira e Vieira (2012), em nome da implantação dessa 

lei, estados e municípios têm realizado uma corrosão da carreira docente, reduzindo garantias 

profissionais, assim como achatando progressões e percentuais de incentivo por qualificação. 

Sendo assim, a nossa pesquisa, ao se preocupar com o entendimento das condições de 

trabalho dos professores do ensino médio público estadual na cidade de Teresina – PI, torna-

se ainda mais fundamental, dado que essas problemáticas vivenciadas nas condições de 

trabalho do professor se dão em uma realidade marcada pela desvantagem socioeconômica 

vivenciada na região Nordeste, no estado do Piauí e em Teresina. Além disso, notamos a 

necessidade de que essas problemáticas das condições de trabalho do professor que se 

estabelecem de forma ampla em todo o país caminhem na direção do enfrentamento, 

igualmente, de pontos específicos desse contexto socioeconômico e educacional particular.  

Propomos, então, como questão central de pesquisa: quais são as condições de 

trabalho dos professores do ensino médio na rede pública estadual do Piauí no município de 

Teresina? Para responder a esse questionamento, perguntamo-nos também: quais são as 

condições de trabalho oferecidas nas unidades educacionais de ensino médio na rede estadual 

em Teresina? Como se organiza a jornada de trabalho dos professores do ensino médio 

estadual nessa capital? As principais regulamentações da carreira do magistério estadual 

piauiense têm sinalizado para mais adequadas condições de trabalho docente? Os salários 

pagos aos docentes do ensino médio estadual do Piauí têm contribuído para a melhoria das 

condições de trabalho do professor em Teresina? 
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A partir dessas questões, esboçamos a investigação sobre as condições de trabalho de 

professores do ensino médio público estadual na capital do Piauí, buscando elementos que 

possam contribuir para a compreensão dessa realidade particular. Desse modo, estabelecemos 

como objetivo geral: analisar as condições de trabalho de professores do ensino médio na rede 

pública estadual em Teresina – PI, considerando o contexto socioeconômico, político e 

educacional do Brasil, do Nordeste e do Piauí, entre 2003 e 2015. Como objetivos específicos, 

determinamos: investigar quais as condições de trabalho oferecidas em escolas de ensino 

médio da rede estadual em Teresina; compreender a organização da jornada de trabalho de 

professores do ensino médio estadual na referida capital; discutir de que modo as 

regulamentações da carreira do magistério estadual do Piauí têm impactado em suas 

condições de trabalho; analisar se a variação dos salários tem representado melhorias nas 

condições de trabalho dos docentes do ensino médio em Teresina. 

Nossa tese é de que as transformações socioeconômicas, políticas e educacionais 

ocorridas entre 2003 e 2015 têm repercutido de forma significativa nas condições de trabalho 

dos professores da educação básica em todo o Brasil, registrando avanços e retrocessos. Nesse 

contexto, o Piauí – ainda caracterizado por um baixo desenvolvimento socioeconômico, 

ocupando, atualmente, a 24ª posição em relação ao IDH, considerando as 27 unidades 

federativas – não proporcionou expressivos avanços na melhoria das condições de trabalho 

dos professores de ensino médio da rede estadual, mesmo que o estado tenha registrado 

importante ascensão socioeconômica nesse período ao se beneficiar do padrão de 

desenvolvimento capitalista neodesenvolvimentista. Contraditoriamente, as condições de 

trabalho dos professores da rede estadual foram marcadas por elementos de precarização em 

um cenário nacional que apontava para a valorização do trabalho, em geral, e do trabalho 

docente, em particular, e em uma conjuntura estadual que indicava a melhoria dos indicadores 

sociais e educacionais, configurando-se em uma realidade ainda precária das condições de 

trabalho docente. 

Ao assumirmos o compromisso de compreender as condições de trabalho de 

professores do ensino médio na rede pública estadual do Piauí, em Teresina, pretendemos 

contribuir com a construção de espaços de reflexão coletiva, proporcionando resultados que 

evidenciem a fala de professores, gestores e sindicalistas sobre essa problemática em um 

contexto amplo de reorganização do capital. Sendo assim, buscamos erigir novas sínteses no 

plano do conhecimento acerca das condições de trabalho docente, desejando colaborar com a 

crítica às políticas educacionais, em especial, aquelas diretamente ligadas ao exercício da 

docência, oferecendo fundamentos para a luta pelas reformulações e construções de novas e 
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modificadas políticas educacionais condizentes com a relevância do exercício docente. Foi a 

partir desse entendimento que delineamos uma proposta de investigação para este trabalho 

doutoral.  

A necessidade de compreensão de um objeto de pesquisa exige a decisão sobre qual 

concepção de produção do conhecimento vai guiar o entendimento da sua dinamicidade. 

Então, é essencial esclarecermos o método que orientou nossa prática de pesquisa, uma vez 

que, conforme esclarece Frigotto (1991), método não é um conjunto de estratégias, técnicas e 

instrumentos desconectados da concepção de realidade e de mundo, da questão ideológica e 

das relações de poder e de classe.  

Sendo assim, nossa investigação teve como enfoque o método materialista histórico-

dialético proposto por Marx e Engels no processo de busca da compreensão e transformação 

da lógica da produção capitalista. Através da crítica aos filósofos de sua época, que não se 

aproximavam da materialidade, portanto, da realidade concreta, Marx e Engels (1979, p. 26-

27) definiram seus pressupostos ao afirmarem: 

 
Os pressupostos de que partimos não são arbitrários, nem dogmas. São 

pressupostos reais de que não se pode fazer abstração a não ser na 

imaginação. São indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de 

vida, tanto aquelas por eles já encontradas, como as produzidas por sua 

própria ação. Esses pressupostos são, pois, verificáveis por via puramente 

empírica. 

  

Assim, a realidade é entendida pelo materialismo histórico-dialético como um todo 

histórico e dinâmico, dado que “o concreto é concreto porque é a síntese de muitas 

determinações, isto é, unidade do diverso” (MARX, 1982, p. 14). Diante de tal complexidade, 

o concreto não se dá a conhecer senão pelo processo investigativo, que, para Marx (2006, p. 

28), “[...] tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar suas diferentes 

formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão íntima que há entre elas”.  

Desse modo, foi preciso considerar, em nossa investigação, que a opção pelo 

materialismo histórico-dialético envolve não apenas técnicas, mas também concepção, 

método e práxis no processo de construção do conhecimento acerca da realidade investigada, 

tendo em vista que 

 

[...] o materialismo histórico é ao mesmo tempo uma concepção de 

realidade, um método para entender como a mesma se constitui pela ação 

humana e uma práxis que busca superar as relações sociais capitalistas que 

cindem, mutilam, expropriam e alienam a maioria dos seres humanos 

(FRIGOTTO, 2016, p. 29, grifos nossos). 
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Nesse contexto, por método, entendemos uma “espécie de mediação no processo de 

apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação dos fenômenos 

sociais” (FRIGOTTO, 1991, p. 77).  

No materialismo histórico-dialético, é imprescindível que o método esteja ligado a 

uma concepção de realidade, para não cair na armadilha de realizar uma pesquisa positivista 

que separa o momento de apreender a teoria da investigação da realidade (FRIGOTTO, 1991). 

Nesse mesmo sentido, Paulo Netto (2011, p. 53) esclarece que o método implica, para Marx, 

uma “determinada posição (perspectiva) do sujeito que pesquisa: aquela em que se põe o 

pesquisador para, na sua relação com o objeto, extrair dele suas múltiplas determinações”.  

Então, o entendimento de método nessa perspectiva envolve a postura teórica do 

pesquisador, que deve conduzir o processo de investigação. Não se trata somente das opções 

metodológicas em relação aos instrumentos, mas igualmente da concepção política diante do 

objeto investigado, pois esta influencia de forma direta no processo de construção do 

conhecimento a partir, inclusive, das concepções teóricas escolhidas para entender a 

realidade. Nessa perspectiva, Paulo Netto (2011, p. 25) destaca que o papel do sujeito que 

investiga é fundamental, devendo ser “capaz de mobilizar um máximo de conhecimentos, 

criticá-los, revisá-los e deve ser dotado de criatividade e imaginação”. 

Na análise das três dimensões que envolvem o materialismo histórico-dialético – 

concepção de realidade, método e práxis –, Souza Junior (2011) afirma que a práxis é o ponto 

mais fraco do pensamento crítico em educação. Sem dúvidas, esse aspecto é perceptível 

cotidianamente. A esse respeito, Frigotto (1991) nos chama a refletir sobre o sentido histórico, 

social, político e técnico de nossas pesquisas.  

Ao fazermos essa reflexão, entendemos que, mesmo reconhecendo essa dificuldade ou 

até incapacidade de transformação da realidade a partir das nossas investigações no atual 

contexto de organização da produção do capital, acreditamos que uma pesquisa que tenha o 

enfoque materialista histórico-dialético traz importantes contribuições para a vida social. Isso 

se dá porque a perspectiva da transformação social permanece como horizonte e é em função 

dela que a pesquisa é realizada, mesmo que essa ação não seja fácil nem imediata.  

Ao partirmos dessa reflexão, perguntamo-nos: como seria possível realizar uma 

pesquisa com enfoque no método materialista histórico-dialético? Os indicativos para esse 

questionamento foram encontrados em Frigotto (1991) e Araújo (2010), mediante a 

apresentação de pesquisas, por eles realizadas, com o enfoque no materialismo histórico-

dialético. Frigotto (1991) indica cinco momentos na realização de sua investigação, sendo 

eles: 1) a realização de um recorte da problemática dentro de uma totalidade mais ampla, 
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definindo a problematização e os objetivos; 2) o resgate crítico da produção teórica já 

existente sobre a problemática em questão; 3) a discussão de conceitos e categorias que 

permitem organizar os tópicos e as questões prioritárias e orientar a interpretação e a análise 

do material; 4) a análise dos dados; 5) a síntese da investigação. 

Araújo (2010) também contribui no plano da prática da pesquisa em educação e 

apresenta cinco fases de sua investigação sobre as práticas formativas em educação 

profissional, que são: 1) construção de um quadro de referências teóricas; 2) revisão do 

projeto de pesquisa (definição de referenciais metodológicos e procedimentos de coleta, 

tratamento e análise dos dados); 3) pesquisa bibliográfica em torno da produção existente 

sobre a temática em questão; 4) pesquisa de campo; 5) tratamento e análise dos dados 

coletados. 

Percebemos, através da análise de como esses autores discutem a realização das suas 

pesquisas, que não há contradição nas distintas fases propostas por ambos, embora eles não 

indiquem os mesmos momentos de investigação de forma explícita. Ao contrário, o que 

observamos é a sinalização para caminhos convergentes na pesquisa, como a definição do 

recorte da investigação, a necessidade de conhecimento da produção anterior à problemática, 

a construção de um quadro teórico de investigação e o cuidado com a análise dos dados.  

A partir das etapas propostas por Frigotto (1991) e Araújo (2010), pudemos 

compreender que uma pesquisa que se propõe a seguir o enfoque materialista histórico-

dialético não pode prescindir de cinco ações: 1) definição da problemática de investigação a 

partir da sistematização do conhecimento; 2) construção de um quadro teórico que permita a 

análise da realidade que se deseja pesquisar; 3) desvelamento do campo de pesquisa através 

de uma aproximação empírica sistemática com a problemática posta para a investigação; 4) 

análise dos dados; e 5) síntese da investigação. 

Então, tendo como ponto de partida a realidade que foi primeiramente percebida como 

necessária de ser investigada (condições de trabalho dos professores em escolas estaduais de 

ensino médio localizadas em Teresina, no estado do Piauí), consideramos imprescindível 

sistematizar o recorte do objeto, aprofundando-nos na problemática específica a ser 

pesquisada dentro do contexto igualmente específico que a determina e que é por ela 

determinado. Sendo assim, a definição da problemática investigada exigiu dois esforços. O 

primeiro se configurou na necessidade de compreender o contexto socioeconômico, político e 

educacional piauiense em que se insere a problemática. Para isso, foi necessário investir na 

análise em torno das pesquisas já realizadas acerca desse contexto, além da busca de dados 

quantitativos publicados por institutos oficiais ou organizações sindicais que ajudassem nessa 
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compreensão. Os dados analisados não somente proporcionaram um recorte temporal 

relevante para uma apreciação mais significativa do objeto, mas também indicaram a 

existência de lacunas em relação ao estudo das políticas educacionais implantadas no Piauí, 

levando-nos à pesquisa documental.  

O segundo momento da sistematização da problemática constituiu-se na análise crítica 

da produção acadêmica em torno da temática pesquisada. Essa tarefa foi realizada para 

perceber os indícios da discussão no contexto nacional, assim como no cenário estadual, pois, 

como assegura Frigotto (1991, p. 88), através do resgate crítico da produção teórica “[...] se 

pode identificar as diferentes perspectivas de análise, as conclusões a que se chegou pelo 

conhecimento anterior e a indicação das premissas do avanço do novo conhecimento”.  

Desse modo, constatamos que as produções que abordavam as condições de trabalho 

no Piauí, em sua maior parte, preocupavam-se com o salário e, em alguns casos, com a 

carreira, mas secundarizavam a infraestrutura das escolas e a jornada de trabalho, deixando 

vazios no entendimento da problemática investigada, que precisariam ainda de maior trato.  

Nessa primeira etapa, foi possível, também, melhor definir a categoria condições de 

trabalho do professor, percebendo-a para além do conjunto de recursos que possibilitam a 

realização da atividade docente, envolvendo, além disso, relações de trabalho como formas de 

contratação, remuneração, carreira etc. Sendo assim, consideramos como condições de 

trabalho docente: 

  

[...] a forma como está organizado o processo de trabalho nas unidades 

educacionais, compreendendo escolas, pré-escolas, creches e outros espaços 

em que se desenvolve o processo educativo. Tais condições compreendem 

aspectos relativos à forma como o trabalho está organizado, ou seja, a 

divisão das tarefas e responsabilidades, a jornada de trabalho, os recursos 

materiais disponíveis para o desempenho das atividades, os tempos e espaços 

para a realização do trabalho, até as formas de avaliação de desempenho, 

horários de trabalho, procedimentos didático-pedagógicos, admissão e 

administração das carreiras docentes, condições de remuneração, entre 

outras. A divisão social do trabalho, as formas de regulação, controle e 

autonomia no trabalho, estruturação das atividades escolares, a relação 

número de alunos por professor, também podem ser compreendidas como 

componentes das condições de trabalho docente (OLIVEIRA; VIEIRA, 

2012, p. 157).  

 

Com essa definição, determinamos as subcategorias desta investigação, que são: 

condições de trabalho na escola/infraestrutura, carreira, jornada de trabalho e salário6
.  

                                                           
6
 As subcategorias são compreendidas neste trabalho em meio às relações econômicas, políticas e sociais, 

resultando, portanto, de um tempo histórico. Elas são assim definidas: 1) condições de trabalho na 
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A sistematização da problemática resultou em seu melhor delineamento, mas, no 

decorrer de todo o processo investigativo, foi sendo construída e reconstruída com base na 

realidade concretamente percebida e constantemente contextualizada. Foi preciso manter a 

consciência de que não se tratava de toda a realidade percebida, mas da concretude de uma 

parte determinada por um contexto social, político e econômico específico. Nesse movimento, 

sistematizamos a problemática, definindo-a como: um estudo das condições de trabalho de 

professores do ensino médio da rede estadual do Piauí, em Teresina, no contexto 

socioeconômico, político e educacional brasileiro, nordestino e piauiense, entre 2003 e 2015
7
, 

considerando as condições de trabalho na escola, a jornada de trabalho, a carreira docente e o 

salário. 

É importante registrar que, ao mesmo tempo em que buscávamos definir a 

problemática da investigação, inserindo-a em um contexto concreto sistematizado, nos 

muníamos de fundamentos para a construção do quadro teórico e criávamos, igualmente, a 

necessidade de nos aproximarmos da realidade empírica, o que fizemos, primeiramente, 

através da pesquisa exploratória, que será detalhada adiante. 

Dada a sistematização da problemática, tentamos avançar com base na seguinte 

questão colocada por Frigotto (1991, p. 78): “como se produz concretamente um determinado 

fenômeno social?”. A partir dessa indagação, propusemos a segunda fase da nossa 

investigação: a construção do quadro teórico. Essa etapa buscou os fundamentos 

socioeconômicos, políticos e educacionais que determinam as condições de trabalho docente 

no Brasil e no Piauí. Para isso, julgamos coerente realizar uma incursão em torno das 

transformações gestadas a partir do processo de reestruturação produtiva e suas peculiaridades 

na realidade brasileira, assim como da instituição do novo padrão de desenvolvimento 

                                                                                                                                                                                     
escola/infraestrutura: meios disponíveis para a realização do trabalho, como materiais básicos, materiais de 

apoio, recursos que promovem melhores condições de trabalho e condições ambientais (BATISTA; ODELIUS, 

1999); 2) jornada de trabalho: “tempo gasto pelo indivíduo em atividade laboral durante o dia, mês, ano ou vida” 

(DAL ROSSO, 2010, s/p); 3) Carreira docente: “consiste no mecanismo de estímulo ao exercício do magistério e 

à evolução acadêmico-científica” (BOLMANN, 2010, p. 2); 4) Salário: “Remuneração referente ao trabalho. 

Notas. No caso dos docentes, a forma mais comum é o pagamento mensal em dinheiro com base em dias 

trabalhados ou em horas-aula cumpridas” (MORICONI, 2010, s/p). 
7
 O recorte temporal dessa investigação foi definido sem desconsiderar que, a partir de 2016, a conjuntura 

socioeconômica, política e educacional brasileira apresenta nova forma e mostra uma dinâmica diversa da que 

vinha se instituindo. Isso porque, com a ascensão do novo governo, vem se propondo um conjunto de 

regulamentações que constituem em uma verdadeira contrarreforma, representando uma retomada mais 

obstinada do projeto burguês neoliberal instituído na década de 1990 que tinha perdido força com os governos 

neodesenvolvimentistas, entre 2003 e 2015, embora não houvesse sido negado em sua radicalidade. Portanto, 

mesmo que já seja possível constatar que a aprovação de novas regulamentações venha sinalizando para 

retrocessos importantes, consideramos que esse movimento ainda se constrói na dinâmica de tentativa de 

estabilização do próprio governo e na contestação feita pelos movimentos sociais e sindicais, tornando-se, por 

isso, um contexto de difícil análise para a abordagem do objeto de investigação dessa pesquisa. 
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capitalista no país, nos anos 2000. Com base nessa compreensão, foi possível investigar: as 

transformações na produção capitalista brasileira a partir da década de 1990, em especial, a 

mudança de rumos entre 2003 e 2015; as políticas educacionais brasileiras resultantes desse 

cenário; os desdobramentos nas condições de trabalho dos professores da educação básica; e 

as especificidades do desenvolvimento socioeconômico, político e educacional do Piauí.  

Além disso, a construção do quadro teórico, aliada aos dados já produzidos da 

sistematização da problemática, trouxe a necessidade de considerar as especificidades desses 

processos de transformação socioeconômicos no Nordeste, pois os aspectos gerais de 

transformação da sociedade capitalista encontravam particularidades não somente no Brasil, 

mas também em suas regiões. Então, buscamos, nos dois primeiros capítulos, evidenciar a 

realidade nordestina, constituindo, assim, a base para a abordagem feita das questões 

econômicas, políticas, sociais e educacionais no Piauí. Esse movimento entre o universal e o 

particular exigiu a mobilização de um maior volume de conhecimentos que o percebido 

inicialmente. Foi somente a partir do estudo sobre o global e o local na constituição 

socioeconômica e educacional da realidade pesquisada que se tornou possível compreender o 

objeto em questão.  

Para compreendermos o contexto universal e particular, partimos de categorias já 

elaboradas por outros autores e que são reflexos da realidade instituída na organização social 

capitalista, como: reestruturação produtiva, neodesenvolvimentismo, condições de trabalho, 

políticas educacionais e trabalho docente. Essas categorias nos ajudaram a entender uma 

realidade concreta que nos inquieta, a qual “existe independentemente das ideias e do 

pensamento” (FRIGOTTO, 1991, p. 75), mas que se transformou para nós em objeto de 

investigação a partir do momento em que se tornou necessário percebê-la como parte da nossa 

tarefa política como investigadores em educação, ou seja, como postura e práxis.  

Na construção do quadro teórico, foi fundamental, ainda, a proposição de uma 

pesquisa documental que permitisse a produção de dados a partir de planos de governo, 

marcos regulatórios e relatórios feitos por movimentos sociais e sindicais. A análise dos 

planos de governo do Piauí proporcionou a elaboração de um diagnóstico mais completo da 

realidade socioeconômica do estado. A respeito dos marcos regulatórios, a análise trouxe a 

possibilidade de percebermos avanços e retrocessos no que diz respeito à política educacional 

e à valorização do trabalho docente no Brasil e no Piauí. Já os relatórios de movimentos 

sociais e sindicais, como o da CNTE, o da Conferência Nacional de Educação (CONAE) e o 

do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), 
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indicaram diferentes caminhos que precisam ser percorridos na valorização dos profissionais 

da educação. 

Esclarecemos que a pesquisa documental perpassou toda a construção desta tese, 

possibilitando a análise de diferentes documentos que fossem capazes de revelar a dinâmica 

de determinações das questões relativas ao trabalho docente no estado do Piauí. 

É preciso ressaltar que a elaboração do quadro teórico não foi feita de forma isolada e 

estanque, mas no contexto do movimento de sistematização da problemática investigada e do 

desvelamento do campo empírico da investigação. Tal fato proporcionou uma produção de 

conhecimentos mais direcionada ao entendimento do objeto de pesquisa. 

O desvelamento do campo empírico de investigação foi realizado através de uma 

pesquisa de campo e teve como objetivo consolidar uma aproximação com a complexa 

realidade vivida no cotidiano de trabalho dos professores do ensino médio da rede estadual de 

educação piauiense, em Teresina, no que concerne às suas condições de trabalho. Tal tarefa 

aconteceu por meio da interlocução com diferentes sujeitos que vivenciam essa realidade 

(gestores, professores e sindicalistas). Para isso, consideramos que  

 

[...] os instrumentos e também as técnicas de pesquisa são os mais variados, 

desde a análise documental até as formas mais diversas de observação, 

recolha de dados, quantificação etc. Esses instrumentos e técnicas são meios 

de que se vale o pesquisador para “apoderar-se da matéria”, mas não devem 

ser identificados como método: instrumentos e técnicas similares podem 

servir (e de fato servem), em escala variada, a concepções metodológicas 

diferentes (PAULO NETTO, 2011, p. 25). 

 

Assim, na busca de estabelecer uma coerência entre método e técnicas de investigação, 

realizamos uma pesquisa de campo que teve como principal técnica a entrevista. Por meio 

dela, abordamos a problemática não com base em uma perspectiva de linearidade, mas, sim, 

de movimento, procurando compreender como as condições de trabalho docente na rede 

estadual piauiense, com foco de análise no município de Teresina, foram se constituindo não 

apenas como resultados de processos amplos de reorganização do modo de produção 

capitalista, mas também das peculiaridades socioeconômicas locais, traduzindo-se, muitas 

vezes, em políticas educacionais de caráter nacional e estadual. Tratou-se de compreender 

uma realidade concretamente construída e a forma como os sujeitos a percebiam.  

Com esse entendimento, a aproximação inicial com o campo de investigação foi 

realizada no primeiro semestre de 2016, mediante uma pesquisa exploratória que utilizava 

duas entrevistas, igualmente exploratórias. Essas entrevistas foram realizadas com o 
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entendimento de que era necessário efetivar uma aproximação inicial mais sistemática com a 

realidade investigada que fosse anterior à aplicação dos instrumentos definitivos de produção 

de dados, objetivando fornecer subsídios para o prosseguimento da contextualização da 

problemática. A construção do nosso quadro teórico exigiu esse esforço investigativo. Foi, 

portanto, como afirmam Quivy e Campenhoudt (2013, p. 69), “[...] uma primeira „volta à 

pista‟, antes de pôr em jogo meios mais importantes”.  

A primeira dessas entrevistas foi realizada com um gerente de uma Gerência Regional 

de Educação (GRE), pertencente à Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), e 

a segunda com um membro do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica Pública do 

Piauí (SINTE-PI). Para esse momento, elaboramos um roteiro de entrevista exploratório 

(Apêndices A e B) com perguntas amplas, buscando incorporar o entendimento de que esse 

instrumento serve “[...] para encontrar pistas de reflexão, ideias, hipóteses de trabalho, e não 

verificar hipóteses preestabelecidas” (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2013, p. 70). Desse modo, 

possibilitamos que os sujeitos falassem mais livremente acerca de como eles percebiam as 

condições de trabalho de professores do ensino médio estadual em Teresina e construímos um 

diálogo em que íamos explorando os dados apresentados por eles no decorrer da entrevista. 

A pesquisa exploratória foi uma fase enriquecedora deste trabalho doutoral, pois, nela, 

foi possível evidenciar importantes aspectos da realidade específica que estava sendo 

investigada, indicando lacunas no processo de construção do quadro teórico no que dizia 

respeito à realidade piauiense. Isso foi feito com base não somente na fala dos entrevistados, 

mas, igualmente, através de conversas informais com outros sujeitos pertencentes à SEDUC-

PI e ao SINTE-PI, assim como por meio da aquisição de alguns informativos e documentos.  

Além da contribuição na construção do quadro teórico, essa fase da investigação nos 

possibilitou produzir roteiros de entrevistas mais pautados na realidade investigada. Nessa 

perspectiva, o concreto se tornava, de forma mais sistemática, em ponto de partida da 

investigação, considerando que o sindicalista e o gerente entrevistados não apenas nos 

indicaram elementos novos, mas também deram ênfase a outros que eram necessários na 

abordagem das condições de trabalho dos professores do ensino médio estadual em Teresina. 

Então, percebemos, inicialmente, as principais problemáticas vivenciadas pelos professores 

em questão, como, por exemplo: a violência nas escolas, a falta de infraestrutura em muitas 

unidades escolares estaduais, a desvalorização da carreira, a insatisfação com o plano de 

carreira, o pouco reconhecimento da qualificação dos professores, os baixos salários, o 

acúmulo de jornada de trabalho em mais de uma rede de ensino, inclusive em outro estado, a 

não concessão do auxílio transporte etc. Contudo, essas e outras questões foram somente 
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apontadas e mereceram maior atenção, que foi buscada nas entrevistas posteriores e na análise 

documental.  

Com a pesquisa exploratória, tornou-se possível, também, entender melhor a 

organização da SEDUC-PI e do SINTE-PI, proporcionando uma definição mais adequada do 

campo de investigação e dos sujeitos participantes da pesquisa. Assim, a delimitação do 

espaço da investigação foi feita com base nos dados produzidos na etapa de sistematização da 

problemática investigada e na pesquisa exploratória, com fundamento no quadro teórico.  

O primeiro dado considerado para delimitar o campo de investigação foi a organização 

administrativa da SEDUC-PI, pois, através dela, foi possível detectar os órgãos que estavam 

diretamente ligados à gestão das escolas estaduais, como no caso das GREs, que atuam como 

órgãos regionais de direção e execução programática, ficando responsáveis pela gestão das 

unidades escolares pertencentes à sua área de atuação e tendo como finalidade “planejar, 

coordenar, orientar, supervisionar, inspecionar e controlar as atividades educacionais da 

educação básica, nas respectivas áreas de jurisdição” (SEDUC-PI, 20-, s/p). 

De acordo com o Regimento da SEDUC-PI (20-, s/p), compete à GRE: 

  
I – executar a política educacional a cargo da SEDUC; 

II – programar e executar as atividades dos subsistemas de pessoal, material 

e patrimônio, serviços gerais, orçamento e administração financeira, 

supervisão pedagógica, inspeção escolar e orientação educacional, estatística 

e assistência ao educando; 

III – autenticar certificados, diplomas e históricos escolares dos diferentes 

níveis e modalidades da educação básica, na forma da legislação em vigor, 

nas respectivas áreas de jurisdição; 

IV – promover ação educacional integrada com órgãos e entidades, públicas 

e privadas, que atuem na receptiva área de jurisdição; 

V – velar pela observância das leis do ensino por níveis e modalidades, bem 

como pelo cumprimento das decisões dos Conselhos Nacional e Estadual de 

Educação; 

VI – executar outras atribuições necessárias ao cumprimento de sua 

finalidade.  

 

Dadas a caracterização e a definição de competências da GRE, entendemos que ela 

representam o órgão da SEDUC-PI que mais diretamente se relaciona com a organização, a 

estrutura e o funcionamento da escola, sendo possível que as principais demandas de 

condições de trabalho do professor sejam discutidas nesse espaço. Por tais razões, essas 

gerências se constituíram como espaços desta investigação. Contudo, foi preciso considerar 

que a SEDUC-PI possui 21 GREs sediadas em 18 municípios, as quais atuam nas 224 cidades 

do Piauí, sendo que quatro dessas gerências atuam em Teresina (4ª, 19ª, 20ª e 21ª), conforme 

mostra o Mapa 1. 
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Mapa 1 – Distribuição das Gerências Regionais de Educação por município-sede no estado do 

Piauí (2016)  

 
                        Fonte: Piauí, 2016b. 

 

Diante dessa organização, o primeiro critério de escolha das GREs se deu em razão do 

local de atuação de cada uma delas. Sendo assim, foram primeiramente apontadas as quatro 

gerências que atuam em Teresina para se constituírem como espaços da investigação. 

Contudo, dada a amplitude dessa amostra, recorremos a outros critérios. Para isso, seguimos a 

caracterização dessas gerências no que se refere à oferta do ensino médio (escolas e 

matrícula). Constatamos, então, que o maior número de matrícula no ensino médio estava na 

4ª e na 20ª GRE (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Distribuição de matrículas do ensino médio por GRE, 

excetuando o ensino integrado à educação profissional, o 

normal/magistério e a educação de jovens e adultos (2015) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de matrícula disponíveis no portal 

da SEDUC-PI. 

 

Quanto ao número de escolas que ofertavam ensino médio em cada GRE, ficou 

evidente, como mostra o Gráfico 2, que a maior quantidade estava na 4ª GRE e a menor, na 

20ª GRE. 

 

Gráfico 2 – Distribuição do número de escolas estaduais que 

ofertam o ensino médio por GRE na cidade de Teresina (zona 

urbana)  

 
Fonte: Elaboração própria a partir do anexo da Resolução CEE/PI n. 035/2016 

(PIAUÍ, 2016f). 

 

Diante dessas duas informações, ficava evidente que a 4ª GRE possuía a maior 

abrangência no que dizia respeito à oferta do ensino médio, tornando-se possível defini-la 
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como um campo de investigação importante. A partir daí, foi preciso estabelecer os critérios 

de escolha das escolas que pudessem melhor contribuir para uma abordagem mais adequada 

da problemática. Sendo assim, foram definidas escolas que funcionassem em prédios próprios 

do estado do Piauí, ofertassem somente ensino médio “regular” (excetuando a escola de 

tempo integral) e se localizassem na zona urbana da cidade. Com esses critérios, foi possível 

uma análise das condições de trabalho no segmento em que se encontra a maioria dos 

professores do ensino médio ofertado pela rede estadual piauiense, descartando escolas em 

condições especiais, como, por exemplo, aquelas que funcionavam em prédios cedidos pelo 

município, as que ofertavam mais de uma etapa de ensino e as de tempo integral. Ao 

estabelecer esses critérios de escolha, houve uma redução significativa no número de escolas, 

como é possível notar no Gráfico 3, pois há um número importante dessas instituições que 

ofertam ensino fundamental e médio e que funcionam em prédios cedidos ou na zona rural
8
.  

 

Gráfico 3 – Distribuição do número de escolas estaduais que 

ofertam somente o ensino médio “regular” em prédios pertencentes 

ao estado do Piauí na cidade de Teresina (zona urbana) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do anexo da Resolução CEE/PI n. 035/2016 

(PIAUÍ, 2016f). 

 

Diante dos dados do Gráfico 3, ficou evidente a impossibilidade de tornar a 4ª GRE 

como única gerência a ser considerada no campo de investigação, dado o pequeno número de 

escolas que poderiam ser pesquisadas, sendo necessário ampliar a abrangência do espaço da 

pesquisa. Desse modo, incluímos a 20ª GRE, pois ela possuía o segundo maior número de 

                                                           
8
 De acordo com o Anexo I da Resolução CEE/PI n. 035/2016, dentre as 148 escolas localizadas em Teresina, 71 

compreendem as etapas de ensino fundamental e médio (tanto na modalidade “regular” como na EJA), 26 

funcionam em prédio que não são próprios do estado e 11 estão localizadas na zona rural (PIAUÍ, 2016f). 
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matrículas no ensino médio (Gráfico 1). Contribuiu também para essa escolha o fato de que o 

gerente dessa GRE havia participado da pesquisa exploratória. Desse modo, a 4ª e a 20ª GRE 

e as cinco escolas subordinadas a essas gerências, classificadas segundo os critérios 

estabelecidos por esta pesquisa, constituíram-se em espaços de investigação. 

Registramos que o universo da pesquisa compõe-se de escolas localizadas nas zonas 

Sudeste (20ª GRE) e Centro-Norte (4ª GRE) da cidade de Teresina, não se tornando possível 

traçar um perfil homogêneo que caracterize os bairros onde se encontram. Então, as escolas 

selecionadas estão situadas em bairros de diferentes contornos, abrangendo tanto a área mais 

central e nobre da cidade quanto espaços periféricos, considerados áreas de risco. 

No que diz respeito ao atendimento do ensino médio de cada escola, podemos afirmar 

que apenas uma das cinco destoa quanto à oferta, como pode ser notado no Gráfico 4, que 

evidencia o número de matrículas dessas unidades educacionais no anos de 2015. 

 

Gráfico 4 – Distribuição do número de matrículas do ensino médio 

“regular” por escola pesquisada (2015) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponíveis no portal 

<http://www.qedu.org.br/escola>. 

 

Tornou-se, também, campo de investigação o Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação Básica Pública do Piauí (SINTE-PI), pois o consideramos como um espaço 

importante de debate da categoria docente acerca de suas condições de trabalho. Além disso, 

esse sindicato, embora possa apresentar fragilidades e contradições em seus quase cinquenta 

anos de existência, mostra-se historicamente envolvido com as lutas por carreira, jornada de 

trabalho, salários e infraestrutura nas escolas, estendendo sua ação por todo o Piauí através de 

sua sede, em Teresina, e mais 27 Núcleos Regionais, conforme mostra o Mapa 2. 

0

200

400

600

800

1000

1200

Escola A Escola B Escola C Escola D Escola E

886 
936 

271 

1029 
1082 



40 
 

                     Mapa 2 – Localização da Sede e Núcleos Regionais do SINTE-PI 

 
                                  Fonte: Adaptação própria a partir dos dados do SINTE – PI (2016). 

 

Selecionados os três espaços da investigação (GRE, escolas e sindicato), consideramos 

relevante estabelecer o contato com os sujeitos que melhor contribuíram com a pesquisa por 

meio da entrevista semiestruturada. Nesse sentido, definimos que seria importante optar pelos 

sujeitos com maior envolvimento no cotidiano do trabalho docente. Então, escolhemos como 

sujeitos os professores do ensino médio estatutários das cinco escolas selecionadas
9
, os 

gerentes das duas GRE escolhidas (4ª e 20ª) e a presidente do SINTE-PI. Desses sujeitos, 

somente não foi possível entrevistar a presidente do SINTE-PI, pois essa atividade foi 

desmarcada algumas vezes. Assim, entrevistamos o Secretário de Comunicação, que sempre 

acompanhava as escolas e as negociações das condições de trabalho dos professores com o 

governo.  

                                                           
9
 De acordo com as informações da Unidade de Gestão de Pessoal (UGP) da SEDUC-PI, a rede estadual de 

ensino possuía, em 2016, 2.102 professores atuando em escolas do ensino médio em Teresina, sendo que 1.657 

deles tinham vínculo como estatutários. 
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Além dos sujeitos ligados diretamente às condições de trabalho dos professores do 

ensino médio estadual em Teresina, entrevistamos o coordenador do Fórum Nacional de 

Educação (FNE)10 e presidente da CNTE, Heleno Araújo, e a secretária de formação da 

CNTE, Marta Vanelli. Essas entrevistas tinham o objetivo de apreender elementos de 

discussão das condições de trabalho do professor nos espaços de mobilização social em 

âmbito nacional11. 

Os perfis dos sujeitos entrevistados, incluindo àqueles que participaram da entrevista 

exploratória, estão definidos no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distribuição dos sujeitos da investigação por cargo e tempo de exercício no cargo 

Sujeito Cargo 
Tempo de exercício no 

cargo 

Sindicalista 1
12

 Secretário de Assuntos Educacionais 4 anos 

Sindicalista 2 Secretário de Comunicação 4 anos 

Gerente 1
13

 Gerente da 20ª GRE/SEDUC – PI  2 anos 

Gerente 2 Gerente da 4ª GRE/SEDUC – PI 2 anos 

Professor 1/Escola A Professor de Química  8 anos 

Professor 2/Escola A Professor de Geografia 16 anos 

Professor 3/Escola A Professor de Inglês 6 anos 

Professor 4/Escola A Professor de Língua Portuguesa 23 anos 

Professor 5/Escola B Professor de Sociologia e Espanhol 11 anos 

Professor 6/Escola B Professor de Matemática 10 anos 

Professor 7/Escola B Professor de Língua Portuguesa 14 anos 

Professor 8/Escola B Professor de Inglês 15 anos 

Professor 9/Escola C Professor de Língua Portuguesa 17 anos 

Professor 10/Escola C Professor de Biologia 16 anos 

Professor 11/Escola C Professor de Matemática 14 anos 

Professor 12/Escola C Professor de História 7 anos 

Professor 13/Escola D Professora de Biologia 17 anos 

Professor 14/Escola D Professor de Química 11 anos 

Professor 15/Escola D Professor de Filosofia 9 anos 

Professor 16/Escola D Professor de Língua Portuguesa 15 anos 

Professor 17/Escola E Professor de Educação Física 25 anos 

Professor 18/Escola E Professor de Geografia 5 anos 

Professor 19/Escola E Professor de Biologia 13 anos 

Professor 20/Escola E Professor de Espanhol 10 anos 

Marta de Vanelli Secretária de formação da CNTE 3 meses
14

 

Heleno Araújo Coordenador do FNE/Presidente da CNTE 2 anos 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                           
10

 A entrevista com o Heleno Araújo foi realizada antes da edição da Portaria n. 577/2017 que modificou a 

composição do FNE, excluindo importantes entidades que lutam por uma educação gratuita, laica, universal e de 

qualidade. Em contraposição a essa medida, foi criado o Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE) como um 

importante espaço democrático de discussão das políticas educacionais, do qual este professor é coordenador.  
11

 Esses entrevistados permitiram identificação.  
12

 Participou da entrevista exploratória. 
13

 Participou das duas fases da pesquisa de campo. 
14

 Registramos que essa participante tem uma experiência anterior de seis anos na secretaria geral da CNTE. 
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A escolha por esses sujeitos recaiu sobre a possibilidade de realizar uma análise capaz 

de captar as tensões constitutivas das condições de trabalho docente no ensino médio da rede 

estadual em Teresina. Tal fato se justifica porque os olhares da gestão, dos professores e do 

sindicato, assim como dos representantes da CNTE e do FNE, agregados às análises teóricas e 

documentais, se tornaram importantes para captar o movimento de convergências e 

divergências na constituição de melhores condições de trabalho para os professores.  

Assim definidos, através da entrevista semiestruturada, os sujeitos da investigação 

puderam, guiados pelas questões propostas, revelar importantes aspectos das condições de 

trabalho dos professores de ensino médio da rede estadual em Teresina. Essa ação foi possível 

pela realização de vinte e cinco entrevistas semiestruturadas com roteiros previamente 

definidos (Apêndices C, D, E e F), de modo que, mesmo contendo questões comuns, 

pudessem atender à especificidade de cada grupo de sujeitos
15

.  

As entrevistas com os gerentes, professores e sindicalistas foram realizadas no final do 

segundo semestre de 2016 e início do primeiro semestre de 2017, no espaço de trabalho de 

cada um desses sujeitos. As entrevistas com a secretária de formação da CNTE e com o 

coordenador do FNE e também presidente da CNTE foram feitas via Skype, em abril e maio 

de 2017, respectivamente. Todas as entrevistas foram gravadas após consentimento livre e 

esclarecido dos sujeitos (Apêndice G). 

As dificuldades para a realização das entrevistas com gerentes, professores e 

sindicalistas se deram em muitas direções. Inicialmente, podemos destacar a pouca 

disponibilidade de tempo no cotidiano de trabalho desses sujeitos, fato que exigiu o dispêndio 

de um período maior para a pesquisa. No caso específico dos professores, podemos apontar a 

falta de um lugar adequado para realizar essa atividade e o fato de que essas entrevistas foram 

feitas no início do período letivo de 2017, marcado por duas situações peculiares: 1) a greve 

de professores, que se estendeu por duas semanas, impossibilitando, inicialmente, o encontro 

com os docentes de duas das cinco escolas investigadas, o que exigiu um retorno posterior ao 

campo de investigação; 2) a falta de professores nas escolas investigadas. Além disso, 

registramos certo desinteresse dos professores em participar da pesquisa. Alguns se recusaram 

a conceder a entrevista e outros participaram de forma desestimulada, pois acreditavam que as 

condições de trabalho dos professores estavam dadas e não havia nada de novo a dizer. 

Registramos como aspectos positivos na realização das entrevistas a disponibilidade e 

a atenção dispendidas por parte dos coordenadores e diretores das escolas, assim como das 

                                                           
15

 Ao todo, foram feitas 27 entrevistas, sendo que duas delas foram realizadas na etapa exploratória. 
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secretárias dos gerentes das GREs, que agendaram e facilitaram nossa interlocução com os 

sujeitos da investigação, além da contribuição de alguns professores não somente no diálogo 

conosco, mas também no intermédio do contato com outros docentes. Do mesmo modo, 

ressaltamos a disposição dos professores Heleno Araújo e Marta Vanelli em dialogarem 

acerca das condições de trabalho dos professores da educação básica no Brasil a partir de seus 

conhecimentos e experiências construídas na CNTE e no FNE. 

A análise dos dados empíricos, quarta fase desta pesquisa, foi feita com base no 

referencial teórico elaborado durante todo o processo e auxiliada pela pesquisa documental, 

buscando compreender contextualmente os discursos dos diferentes sujeitos. Para isso, 

baseamo-nos em algumas orientações dadas por Gomes (2013) acerca da análise de dados da 

pesquisa qualitativa, através de uma adaptação da técnica da análise de conteúdos. Desse 

modo, as falas dos diferentes sujeitos foram transcritas, organizadas e classificadas em 

quadros com as quatro subcategorias escolhidas para observarmos as condições de trabalho 

nesta pesquisa. Em seguida, a partir do modo como os sujeitos descreviam/avaliavam a 

realidade, buscamos quais questões eram mais frequentes e as confrontamos com os 

resultados do referencial teórico e da análise documental, sem desconsiderar que havia 

discursos isolados cheios de significados. Então, dialogamos com as divergências e 

convergências apontadas pelos sujeitos no contexto socioeconômico, político e educacional 

analisado e elaboramos sínteses interpretativas. 

A construção e exposição da síntese da pesquisa, última etapa desta investigação, está 

organizada em quatro momentos, além desta introdução e das considerações finais. O 

primeiro deles abordou os desdobramentos do contexto socioeconômico e político nas 

condições de trabalho e nas políticas educacionais, entre 2003 e 2015, no Brasil, considerando 

as singularidades da região Nordeste. O segundo tratou das condições de trabalho dos 

professores da educação básica no contexto socioeconômico, político e educacional brasileiro 

e nordestino no mesmo período. O terceiro constituiu-se no esforço de conhecer as 

particularidades socioeconômicas e educacionais do estado do Piauí no recorte temporal de 

2003 a 2015. Por fim, o quarto apresentou as implicações das transformações 

socioeconômicas, políticas e educacionais do Brasil, do Nordeste e do Piauí para as condições 

de trabalho de professores do ensino médio da rede estadual em Teresina. 
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2 TRABALHO E EDUCAÇÃO: DINÂMICAS DE UM NOVO PADRÃO DE 

DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA NO BRASIL E NO NORDESTE ENTRE 

2003-2015 

 

Aqui, o Terceiro Mundo 

Pede a bênção e vai dormir 

Entre cascatas, palmeiras 

Araçás e bananeiras 

Ao canto da juriti 

Torquato Neto e Gilberto Gil 

  

Os poetas Torquato Neto e Gilberto Gil afirmam, na letra da música Marginália II, que 

o Brasil é o fim do mundo e seguem, como transcrito na epígrafe, fazendo críticas à sua 

submissão e ao seu escasso protagonismo. Datada da década de 1960, essa canção nos leva a 

refletir sobre a possível permanência da condição desconfortável do país na divisão 

internacional do trabalho. Em certa medida, é acerca dessa questão que trataremos a partir de 

agora, ao abordarmos o desenvolvimento socioeconômico e político do país nos anos 2000. 

O presente capítulo parte de dois pressupostos, os quais se relacionam com a opção 

teórico-metodológica feita nesta pesquisa. O primeiro se expressa na compreensão de que 

houve, entre 2003 e 2015, importantes mudanças conjunturais no cenário socioeconômico 

brasileiro, mas a estrutura capitalista burguesa e conservadora do país permaneceu inalterada. 

O segundo se evidencia no entendimento de que pesquisar as condições de trabalho dos 

professores da educação do ensino médio implica a compreensão do contexto 

socioeconômico, político e educacional que as determina e é por elas determinado. A partir 

desses pressupostos, estabelecemos aqui como objetivo: compreender os desdobramentos da 

conjuntura socioeconômica e política brasileira, estabelecida entre 2003 e 2015, nas condições 

de trabalho e nas políticas educacionais, considerando as singularidades da região Nordeste. 

Para isso, sinalizamos, nessa introdução, para o legado socioeconômico e político dos anos de 

1990 e a partir daí propomos três momentos. O primeiro trata das principais transformações 

ocorridas no padrão de desenvolvimento capitalista no Brasil, no período de 2003 a 2015, e 

suas implicações para as condições de trabalho; o segundo aborda as políticas educacionais 

implantadas nesse contexto e seus impactos na gestão da educação básica no cenário 

brasileiro; e o terceiro discute as especificidades da região Nordeste diante das transformações 

ocorridas no mundo do trabalho e na educação. 
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Alves (2015) assinala que, na primeira década de 2000, constituiu-se no Brasil um 

novo padrão de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, alternativo à ortodoxia neoliberal, 

o neodesenvolvimentismo. Esse padrão caracteriza-se por estar 

 

[...] apoiado numa frente política composta, por um lado, pela grande 

burguesia interna constituída pelos grandes grupos industriais tais como as 

empreiteiras OAS, Odebrecht, Camargo Correia, etc., e os grupos industriais 

da Friboi, Brazil Foods, Vale, Gerdau, Votorantim, etc. e o agronegócio 

exportador – todos beneficiados pelo aumento das exportações focado numa 

agressiva política de financiamento através do BNDES, voltados para 

promover as empresas e os investimentos brasileiros no exterior; por outro 

lado, pelas camadas organizadas do proletariado brasileiro (velha classe 

operária) e setores populares – incluindo o subproletariado pobre, 

beneficiados pelo crescimento da economia, redução do desemprego aberto e 

formalização do mercado de trabalho, oferta de crédito para dinamizar o 

mercado interno; aumento do gasto público e políticas de transferência de 

renda via programas sociais (Bolsa-família, Minha Casa Minha Vida, Luz 

para Todos, etc.) (ALVES, 2015, p. 40). 

 

Diante dessa composição contraditória de governo, embora não somente por essa 

razão, no período de 2003 a 2015, não se constituiu um modelo de desenvolvimento 

socioeconômico que representasse a superação do padrão de desenvolvimento capitalista 

neoliberal instituído na década de 1990, pois os interesses do mercado permaneciam 

fortemente fazendo parte da construção da agenda de desenvolvimento nacional. Além disso, 

não era pretensão do neodesenvolvimentismo romper com o neoliberalismo, mas ampliar 

aspectos de um projeto social de governo. Desse modo, é salutar a afirmação de Alves (2014, 

p. 145) de que 

 

Neoliberalismo e neodesenvolvimentismo compuseram um processo 

desigual, mas combinado, de afirmação da ordem burguesa no Brasil, 

visando instaurar um novo regime de acumulação do capital no país que 

libertou forças poderosas do capital em sua etapa de crise estrutural. 

 

Por conseguinte, os aspectos socioeconômicos, políticos e educacionais que marcaram 

o Brasil no período aqui analisado devem ser pensados, dialeticamente, como parte do 

contexto de reestruturação produtiva, globalização da economia e neoliberalismo
16

, que 

caracterizou o capitalismo mundial desde a década de 1970. Esses processos, de forma 

                                                           
16

 A discussão sobre reestruturação produtiva, neoliberalismo e globalização da economia foi feita por diferentes 

autores e pode ser aprofundada em Alves (2000, 2011), Antunes (2004, 2006, 2009), Harvey (2011, 2013a, 

2013b) e Mészáros (2011). 
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interdependente, constituíram a nova ofensiva do capital
17

, que se concretizou em um cenário 

de abertura do mercado global, principalmente, com base no avanço tecnológico e na adoção 

de um novo padrão de acumulação flexível
18

, que tem sua maior expressão no toyotismo
19

.  

As inovações tecnológicas resultaram em novas condições de acumulação e 

reprodução ampliada, gerando maior capacidade produtiva através da adoção de novos 

maquinários e de novos padrões de gestão da produção e do trabalho. Como consequência, 

podemos apontar, além do aumento da produtividade, a diminuição relativa do trabalho vivo 

na produção social, tornando-a menos dependente dele, o que contribuiu para a rarefação do 

emprego (ALVES, 2011). Disso resulta uma realidade de excesso de força de trabalho que faz 

diminuir seu valor de troca, impactando negativamente nos estatutos salariais dos 

trabalhadores e instituindo uma maior precariedade ao mundo do trabalho, pois o desemprego 

ameaça as lutas dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. 

Nesse cenário, o alto desenvolvimento da tecnologia, associado ao processo de 

reorganização da gestão do sistema produtivo proposto pela acumulação flexível, trouxe 

amplas consequências para o mundo do trabalho. Essa reorganização foi consolidada, 

principalmente, a partir do just-in-time e do kaban, que são importantes instrumentos de 

gestão da produção que se propunham a estabelecer um novo fluxo, eliminando o desperdício 

e constituindo maior controle e exploração da força de trabalho (ALVES, 2000). Desse modo, 

produz-se uma maior imbricação entre trabalho produtivo e improdutivo, que passam a ser 

executados, cada vez mais, pelo mesmo trabalhador, embora ele não tenha o mando do 

processo produtivo, pois as atividades da produção a ele destinadas dizem respeito apenas à 

execução do que já foi planejado e determinado por outro. A ideia é de uma produção enxuta 

em que o trabalhador flexível poderá exercer não apenas atividades ligadas à produção direta, 

mas também outras que dizem respeito à organização da produção.  

Além disso, o trabalho em equipe aparece como importante dispositivo organizacional 

da acumulação flexível, pois é capaz de responsabilizar os trabalhadores individualmente por 

uma meta de produção estabelecida pela gerência capitalista. Isso ocorre porque os 
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 Expressão utilizada por Alves (2000). 
18

 Embora o termo acumulação flexível possa ser marca dessa nova reestruturação produtiva, Alves (2000, p. 23) 

chama a atenção para o fato de que não é algo essencialmente novo, pois “uma das características histórico-

ontológicas da produção capitalista é sempre flexibilizar as condições de produção – principalmente as da força 

de trabalho”. Então, para ele, a flexibilidade assume novas proporções, intensidade e amplitude, tratando-se de 

“uma descontinuidade no interior de uma continuidade plena” (ALVES, 1993 apud ALVES, 2000, p. 26). 
19

 No mesmo sentido de descontinuidade contínua, Alves (2000) trata a acumulação flexível, pois considera que 

o toyotismo não é uma ruptura absoluta com os princípios do padrão de acumulação anterior regido pelo 

taylorismo/fordismo. Além dos elementos inovadores, caracterizam-se como elementos de continuidade a busca 

por uma maior produtividade do capital, a racionalização do processo produtivo, em especial, da força de 

trabalho viva, e a obsessão de incrementar a extração de mais-valia pela eliminação dos tempos mortos.  



47 
 

trabalhadores passam a exigir uns dos outros uma maior eficiência no processo produtivo, 

dispensando a função de supervisor da produção. Trata-se, para Alves (2011), de uma 

estratégia de envolvimento mais intensa dos empregados na produção do capital, pois, para o 

toyotismo, diferentemente do taylorismo/fordismo, é imprescindível a mobilização da 

subjetividade, não bastando a implantação de métodos coercitivos de disciplina e ordem. 

Desse modo, o toyotismo foi capaz de realizar o que Alves (2000, 2011) denomina de captura 

da subjetividade, ou seja, a integração das iniciativas afetivo-intelectuais dos trabalhadores 

aos objetivos da produção de mercado. 

Nesse contexto de reestruturação produtiva, Cabral Neto (2016) chama a atenção para 

a reestruturação do mercado de trabalho, baseada na acumulação flexível e nas políticas 

neoliberais, que vem acompanhada da secundarização dos direitos dos trabalhadores, muitos 

dos quais conquistados no padrão de acumulação anterior. Trata-se, portanto, da negação de 

melhores condições de trabalho, pois “[...] os direitos de pensão, cobertura de seguros, níveis 

salariais dignos e estabilidade no emprego têm sido rebaixados ao segundo plano no quadro 

geral de reestruturação do mercado de trabalho, intensificando ainda mais a precarização e 

exploração da classe trabalhadora pelo capital” (CABRAL NETO, 2016, p. 41). 

Diante desse cenário, é possível afirmar que a reestruturação produtiva trouxe como 

uma de suas marcas mais evidentes a desregulamentação20 do trabalho e do emprego, 

projetando “[...] uma ação destrutiva contra a força humana de trabalho, que tem enormes 

contingentes precarizados ou mesmo à margem do processo produtivo, elevando a intensidade 

dos níveis de desemprego estrutural” (ANTUNES, 2009, p. 35). 

Esses e outros aspectos da nova ofensiva do capital influenciaram a organização da 

produção capitalista em todo o mundo. Contudo, as economias nacionais guardam 

peculiaridades que levam a diferentes caminhos na consolidação dos processos 

socioeconômicos globais, tornando-os singulares. Desse modo, o passado de país colonizado, 

agroexportador e escravocrata marca fortemente o desenvolvimento socioeconômico do Brasil 

e os processos de reorganização do capital mundial que o atingem, além de serem 

profundamente abalizados por uma sociedade que já nasceu sob a dependência das nações 

desenvolvidas. Como ressalta Oliveira (2013a, p. 74), embora a expansão do capitalismo no 

Brasil seja impensável autonomamente e se constitua em produto da expansão do capitalismo 

                                                           
20

 Consideramos, da forma como definem Krein, Santos e Nunes (2011, p. 33), que a desregulamentação do 

trabalho “[...] não se limita à redefinição das instituições públicas ou à eliminação de leis, mas também envolve a 

criação de novas, que visam a dar um caráter mais flexível  às relações de trabalho”. 
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em escala internacional, ela “[...] foi muito mais resultado concreto do tipo e do estilo da luta 

de classes interna que um mero reflexo das condições imperantes no capitalismo Mundial”. 

Se a reestruturação produtiva foi desencadeada, na maior parte do mundo, na década de 

1970, resultando da crise do padrão de acumulação taylorista/fordista, no Brasil, tal processo 

se iniciou, timidamente, nos anos de 1980, em um cenário marcado pela hiperinflação, 

recessão e crise da dívida, e somente na década 1990 tomou maior impulso, com o avanço do 

neoliberalismo no país. Assim, “[...] sua singularidade, dada por um país de capitalismo 

hipertardio, passava, então, a ser afetada pelos novos traços universais do sistema global do 

capital, desenhando uma particularidade brasileira diferenciada” (ANTUNES, 2004, p. 16). 

O processo de reestruturação produtiva no Brasil se revela na convivência das formas 

de produção tayloristas/fordistas com o toyotismo, que levam a dificuldades e distorções na 

implantação de novas estratégias de gestão da produção (ALVES, 2000) e na superexploração 

da força de trabalho (ANTUNES, 2004).  

Esses traços da reestruturação produtiva se desenvolvem, no Brasil, em um contexto 

marcado por uma importante descentralização produtiva, caracterizada, principalmente, pela 

realocação das indústrias, que saem de grandes centros urbanos para regiões menos 

desenvolvidas do país ou que não possuem tradição na implantação de parque industrial, em 

especial para o Nordeste, em busca de condições de produção mais baratas (ANTUNES, 

2004). A procura é por níveis mais rebaixados de remuneração da força de trabalho, por maior 

desregulamentação do emprego e por maiores incentivos fiscais por parte dos governos locais.  

Alves (2000) pressupõe que essa descentralização é caracterizada também pelo 

processo de terceirização da produção, tornando possível a transferência de atividades 

produtivas para outros espaços que não os das fábricas, resultando em mudanças qualitativas 

na concepção espaço-território da produção capitalista. Nesse sentido, o autor esclarece que, 

 

se antes a terceirização atingia, principalmente, os serviços de apoio à 

produção, tais como alimentação, transporte, vigilância, assistência médica, 

ela tende a atingir, hoje, atividades diretamente vinculadas à esfera da 

produção, promovendo alterações importantes na materialidade do capital. 

O processo de terceirização é um tipo de descentralização produtiva, 

centrado na lógica da focalização da produção, isto é, a empresa tende a 

concentrar seus esforços e a se especializar na produção daquelas 

mercadorias sobre as quais ele detém evidentes vantagens competitivas 

(ALVES, 2000, p. 207). 

 

Assim como em outros países de economia capitalista avançada, como já assinalado, 

no Brasil, houve, na década de 1990, a desestruturação do mercado de trabalho, marcada, 

segundo Pochmann (2008), por: significativo crescimento das ocupações no setor terciário; 
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aumento expressivo do desemprego; crescimento do emprego assalariado sem carteira 

assinada; desregulamentação do mercado de trabalho; e precarização das ocupações.  

Diante desse cenário, Pochmann (2012) afirma que havia um significativo número de 

aposentados e pensionistas, crianças e adolescentes ocupando vagas no mercado de trabalho, 

além de trabalhadores com dupla ocupação ou com jornadas acima de 44 horas semanais. 

Trata-se do trabalho precoce de importante parcela da população, do alongamento dos anos de 

trabalho de outra parcela, assim como de uma maior intensificação do tempo de trabalho.  

A partir desse quadro, pressupomos que se delineou uma maior competição por vagas 

no interior do mercado de trabalho, o que traz implicações negativas para as condições de 

trabalho, pois essas são agravadas diante do excedente de força de trabalho. Nesse contexto, é 

possível, mais facilmente, negligenciar os determinantes dessas condições, como aqueles 

relativos ao local de trabalho e às relações de emprego (contratação, carreira etc.), pois o 

público a que estamos nos referindo (aposentados, crianças, adolescentes e trabalhadores mal 

remunerados) representa parte vulnerável da população diante de um mercado de trabalho 

competitivo e de uma sociedade baseada na exploração da força de trabalho. Corroborando 

esse pressuposto, Mattoso (2000, p. 9) afirma, no final da década de 1990, que 

 

o Brasil nunca conviveu com um desemprego tão elevado. Tampouco com 

um grau crescente de deterioração das condições de trabalho, com o 

crescimento vertiginoso do trabalho temporário, por tempo determinado, 

sem renda fixa, em tempo parcial, enfim, os milhares de bicos que se 

espalharam pelo país. 

 

Mattoso (2000) destaca, ainda, que a taxa de desemprego aberto no Brasil saiu de 

3,4%, em 1989, para 7,8%, em 1999. Nessa década, o mesmo autor assinala que, 

considerando a região metropolitana do país, houve uma redução no percentual de 

assalariados com carteira assinada, passando de 59,5% para 44,7%; um aumento do 

assalariamento sem carteira assinada, saindo de 18,4% para 26,9%, além de uma ampliação 

no tempo de desemprego médio, que era de 15 semanas e atingiu 40 semanas. 

Oliveira (2013b) registra, então, a expansão da desconstrução da relação salarial que 

se estende a todos os níveis e setores e que, para o autor, é chamada erroneamente de trabalho 

informal. No contexto de desemprego, procuram-se válvulas de escape para essa situação 

desfavorável à classe trabalhadora, impondo-se um cenário em que há “[...] grupos de jovens 

nos cruzamentos vendendo qualquer coisa, entregando propaganda de novos apartamentos, 

lavando-sujando vidros de carros, ambulantes por todos os lugares [...]” (OLIVEIRA, 2013b, 
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p. 142). Trata-se de ocupações nas quais se eleva ao limite a ideia de trabalhar para viver, sem 

nem mesmo as exíguas garantias de decência que o emprego ainda oferece. 

O avanço da reestruturação produtiva no país acontece com forte participação do 

governo brasileiro, que, durante toda a década de 1990, criou importantes mecanismos que 

vão desde a abertura comercial, o financiamento para a implantação das fábricas por meio de 

dedução fiscal e a consolidação de um arcabouço jurídico institucional que regulamentou a 

produção flexível até a realização de uma reforma do aparelho de Estado capaz de 

secundarizar/negar diretos recém-conquistados na Constituição de 1988, pregando um Estado 

menor na área social (COSTA, 2006); de descentralizar responsabilidades entre os entes 

federados, com pouco incentivo à cooperação intergovernamental (ABRUCIO, 2007); de 

privatizar, terceirizar e publicizar serviços públicos (BEHRING, 2008); e de destituir o Estado 

da função de promotor direto do desenvolvimento econômico, passando a exercer maior 

controle e regulação dos resultados dos serviços (COSTA, 2006). É nesse sentido que Ferreira 

(2009, p. 255) considera que “o governo FHC deslocou o tradicional modelo brasileiro de 

desenvolvimento capitaneado pelo Estado para um novo, baseado nas relações de força do 

mercado e na regulação governamental”. 

Em síntese, a dinâmica socioeconômica e política instituída na década de 1990, no 

Brasil, resultou em importantes consequências para as condições de trabalho, como: as novas 

formas de pagamento (ALVES, 2000); a desespecialização do trabalhador (ANTUNES, 

2006); o crescimento das situações de trabalho qualitativamente inferiores, como o trabalho 

autônomo, part-time, informal e em domicílio (ALVES, 2000); e o repasse do controle de 

qualidade para os trabalhadores da produção (ALVES, 2000). Ou seja, a reestruturação 

produtiva se expande, no Brasil, assim como em outros países de capitalismo avançado, a 

partir da própria precarização das condições de trabalho, pois essas são o meio pelo qual, 

também, se produz a mais-valia, ao representar, em grande medida, o barateamento da 

produção, significando mais trabalho por menos custo.  

Nessa conjuntura, não se pode deixar de ressaltar que, para internalizar o padrão de 

consumo dos países ricos, a sociedade brasileira secundarizou reformas civilizadoras do 

capitalismo, como as reformas agrária, tributária e social, aprofundando ainda mais a 

concentração da renda, da riqueza e do poder e impedindo a nação de realizar de fato um 

desenvolvimento socioeconômico com inclusão social (POCHMANN, 2008). Agravam-se, 

portanto, aspectos próprios da sociedade capitalista, pois esses se consolidam em uma 

realidade que nem mesmo foi capaz de realizar reformas com as garantias mínimas de direitos 

desse modelo societal, como aquelas feitas no Estado de Bem-Estar Social. 
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Mesmo com a ascensão de uma nova perspectiva política ao governo federal no início 

dos anos 2000, não houve o rompimento radical com a política econômica e social que vinha 

sendo abalizada por intensos processos de descentralização, privatização e publicização, os 

quais criaram um cenário de extrema fragilidade no que dizia respeito à garantia de direitos 

sociais.  E embora pudesse haver a esperança de profundas mudanças resultante do fato de 

que “[...] pela primeira vez em nossa história assumiam o poder do Estado Nacional forças 

políticas cujas biografias estão vinculadas ao embate teórico e à luta ideológica por um 

projeto de desenvolvimento nacional popular” (FRIGOTTO, 2004, p. 27), as concessões ao 

capital nacional e internacional e os acordos políticos com parte da ala conservadora da 

política brasileira já haviam sido feitos ainda no período das eleições.  

Como Frigotto (2004) chama a atenção, o presidente eleito em 2002, Luís Inácio Lula 

da Silva, já tinha assumido, antes mesmo de sua posse, um compromisso com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI). Desse modo, um cenário contraditório se configurava no país, 

pois o compromisso não somente com os organismos internacionais, mas também com o 

empresariado nacional mostrava que havia, em certa medida, uma perspectiva continuísta de 

governo, portanto, antagônica aos interesses da classe trabalhadora.  

Nesse sentido, reafirmamos nosso pressuposto de que não houve ruptura estrutural 

com Estado neoliberal, mesmo que se tenha instituído uma importante política na área social. 

Sendo assim, há uma acentuada contradição, inclusive diante do fato de que a correlação de 

forças dentro do próprio governo se mostrou diversa e conflitante, pois, como lembra 

Henrique (2013, p. 305), “[...] a luta de classes não acabou com a vitória de Lula”. 

Sem a perspectiva de nos deter mais profundamente nas contradições políticas que 

envolveram a condução do país entre 2003 e 2015, mas, igualmente, sem desconsiderá-las, 

abordamos o modo como os governos neodesenvolvimentistas trataram o desenvolvimento 

socioeconômico brasileiro e seus desdobramentos no mundo do trabalho e na educação. 

 

2.1 Reestruturação produtiva e condições de trabalho entre 2003 e 2015: repercussões 

no cenário brasileiro 

 

Mesmo diante da complexa conjuntura herdada da década de 1990, estabeleceu-se no 

Brasil, no início dos anos de 2000, segundo Pochmann (2008), um novo momento da 

reestruturação produtiva brasileira,
21

 caracterizada pelo “[...] aumento quantitativo das 
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 Registramos que o autor trata de questões pertinentes às transformações socioeconômicas ocorridas até 2008. 
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ocupações, especialmente das assalariadas formais, após quase uma década de decréscimo na 

geração desse tipo de emprego” (POCHMANN, 2008, p. 13). Havia um movimento 

divergente, em certa medida, daquele que vinha se instituindo na economia brasileira, na 

década de 1990, e era marcado pela 

 

[...] elevação das taxas de desemprego a patamares nunca antes vistos no 

país e pelo crescimento significativo das formas mais precárias de inserção 

no mercado de trabalho (autônomos que trabalham para o público, 

assalariamento sem carteira, emprego doméstico etc.). Ao mesmo tempo, a 

década de 1990 foi marcada pela introdução de uma série de mecanismos de 

flexibilização da relação trabalhista (contratos de prestação de serviços, 

contratos por tempo determinado etc.), pela flexibilização dos rendimentos, 

especialmente através de mecanismos de remuneração variável, e pela 

redução dos rendimentos do trabalho em termos reais (DIEESE, 2012, p. 9). 

 

Alves (2014) reafirma essa realidade de diminuição das taxas de desemprego e de 

crescimento da taxa de formalização das relações de trabalho e assinala para a queda do 

tempo de procura de trabalho e para um ganho real acumulado do Salário Mínimo. Contudo, 

esse mesmo autor ressalva que houve uma tendência ao aumento da desocupação entre 

pessoas com nível superior, uma expansão de empregos formalizados precários de baixos 

salários, uma alta rotatividade do trabalho e uma redução dos rendimentos reais médios dos 

mais escolarizados. Vejamos alguns aspectos desta realidade no período aqui analisado. 

A taxa de desocupação teve queda significativa, entre 2003 e 2015, saindo de 12,3% 

para 6,8%, mesmo que seja possível registrar oscilações com crescimento em 2006, 2009 e 

2015 (Gráfico 5). Isso significa que uma parcela maior das pessoas economicamente ativas 

teve oportunidade de ocupação no mercado de trabalho, em 2015, se comparado com o ano de 

2003, revelando que a recuperação do ritmo de crescimento econômico ocorrido, embora com 

inflexão em 2015
22

, impactou positivamente na situação dos trabalhadores brasileiros.  
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 O aumento na taxa de desocupação no Brasil, em 2015, ocorreu no contexto de crise política e econômica. 

Além disso, para Pochmann (2015, p. 17), esse fenômeno “[...] encontra-se diretamente determinado pela adoção 

das políticas de ajuste econômico que levaram à recessão”. 
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Gráfico 5 – Taxa total de desocupação nas regiões metropolitanas de 

Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre (2003-2015) – Média anual (%) 

 
                    Fonte: IBGE, 2015b. 

 

Nesse contexto de decréscimo da desocupação, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (2015b, p. 225) registra: 

 

Os resultados mostraram queda da desocupação em quase todos os anos de 

estudo na comparação de 2003 com 2015, exceto pelo grupo daqueles com 

11 ou mais anos de estudo (aumento de 2,3% ou 24 mil pessoas). O 

contingente de desocupados sem instrução ou com menos de 8 anos de 

estudo diminuiu 72,0% (equivalente a 633 mil pessoas) entre 2003 e 2015. 

Neste mesmo período, o total de pessoas desocupadas com 8 a 10 anos de 

estudo se reduziu em 46,3% (331 mil pessoas).  

 

Alves (2014) indica que essa tendência ao aumento da desocupação no segmento de 

sujeitos mais escolarizados decorre do crescimento da quantidade de pessoas que tiveram 

acesso a esse nível de ensino no país
23

, no período dos governos neodesenvolvimentistas, sem 

que o mercado de trabalho pudesse absorvê-las na mesma proporção, o que, segundo o 

mesmo autor, sinaliza uma nova e perversa dinâmica do mercado laboral. 

Pochmann (2008) aborda o mesmo assunto, denominando-o de desemprego 

intelectual, visto que diminui o nível de ocupação entre o segmento de trabalhadores com 

maior qualificação. Para ele, trata-se de uma particularidade brasileira que se destaca no 

cenário do desemprego estrutural, marcando mundialmente o novo panorama imposto pela 

reestruturação produtiva e evidenciando a existência de outros determinantes na garantia do 

                                                           
23

 Entre 2006 e 2016, a matrícula na educação superior aumentou 62,8% e o número de concluintes saiu de 

762.633 para 1.169.449 (BRASIL, 2016c).  

12,3 
11,5 

9,8 10 
9,3 

7,9 8,1 

6,7 
5,9 

5,5 5,4 4,8 

6,8 

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



54 
 

emprego que não somente a formação dos trabalhadores, como também o crescimento 

econômico e o modo de inserção do país na economia mundial. Argumenta ademais que, 

dentro dos limites do capital,  

 
[...] parece fundamental que o país aumente seus investimentos nos setores 

comprometidos com a produção de bens e serviços de maior valor agregado 

e maior conteúdo tecnológico, bem como articule a saída e o retorno dos 

jovens estudantes brasileiros com seu mercado de trabalho. Dessa forma, o 

Brasil poderá alterar o perfil de sua inserção passiva e subordinada na 

economia mundial, passando a disputar os mercados estratégicos, como os 

de novos materiais, de biotecnologia, de química fina, de microeletrônica, 

entre outros. Isso, contudo, exige outra política macroeconômica, capaz de 

romper o atual ciclo de financiamento da riqueza, que bloqueia a perspectiva 

de inclusão pelo trabalho digno (POCHMANN, 2008, p. 46). 

 

Tal contexto se reafirma quando considerada a Divisão Internacional do Trabalho, pois 

é notável que há uma maior presença de postos de trabalho não qualificados na periferia e na 

semiperiferia (POCHMANN, 2007). No Brasil, especificamente, por sua inserção 

subordinada e dependente no novo contexto de globalização da economia, “os empregos 

qualificados foram reduzidos, em parte, pela ampliação das importações, pela ausência de 

novos investimentos e pela reformulação do setor público, além de pelas baixas taxas de 

expansão do produto” (POCHMANN, 2007, p. 40).  

A não absorção dos mais escolarizados indica, portanto, um insuficiente avanço da 

ciência e da tecnologia no país, dificultando o emprego de uma força de trabalho mais 

qualificada, uma vez que somente uma produção menos dependente seria capaz de criar um 

mercado de trabalho diverso do que tem se instituído. Para Oliveira (2013b), ainda falta ao 

Brasil produzir conhecimento, ciência e tecnologia, pois o país segue copiando somente o 

descartável e não a matriz da unidade técnico-científica, levando a obsolescência acelerada do 

que é copiado, apesar de experiências exitosas. Assim,  

 

[...] a contradição se agudiza porque a mundialização introduz o aumento da 

produtividade do trabalho sem acumulação de capital, justamente pelo 

caráter divisível da forma técnica molecular-digital, do que resulta a 

permanência da má distribuição de renda. Exemplificando mais uma vez, os 

vendedores de refrigerante às portas dos estádios viram sua produtividade 

aumentada graças ao just-in-time de fabricantes e distribuidores de bebidas; 

mas, para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do trabalho dos 

vendedores é a mais primitiva. Combinam-se, pois, acumulação molecular-

digital e o uso da força de trabalho (OLIVEIRA, 2013b, p. 140). 
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Portanto, no Brasil, a reestruturação produtiva, nos anos 2000, segue se consolidando 

através de um significativo surgimento de postos de trabalho precários. Uma evidência disso é 

que “a terceirização na década de 2000 assumiu o principal posto de geração de novas 

ocupações no Brasil” (ALVES, 2014, p. 81). 

De outro modo, é possível registrar, entre 2003 e 2015, um crescimento da 

formalização das relações de trabalho, que tem como importante indicador o percentual de 

trabalhadores com carteira assinada. Nesse período, há um aumento desse percentual no setor 

privado metropolitano, registrando apenas duas quedas, em 2004 e 2015, como evidencia o 

Gráfico 6. Esse mesmo Gráfico indica que, em 2015, havia 50,3% de empregados com 

carteira assinada nesse mesmo setor enquanto esse índice era de apenas 39,7%, em 2003. 

 

Gráfico 6 – Percentual de empregados com carteira assinada no 

setor privado das regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre (2003-2015) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de IBGE (2015b). 

 

O crescimento da formalidade, para Alves (2011), pode ter se dado por vários motivos, 

dentre eles: as iniciativas legislativas e ações de governo voltadas para a formalização do 

vínculo empregatício, inclusive utilizando o recurso da flexibilização dos estatutos salariais; a 

promulgação da Lei n. 11.324/2006, que garantiu o emprego de carteira assinada para os 

empregados domésticos; o crescimento, mesmo que tímido, dos cargos públicos; e o incentivo 

à contribuição de autônomos à previdência social. 

É preciso, ainda, considerar que o aumento na taxa de emprego formal não expressou 

necessariamente qualidade no emprego, pois aspectos da dinâmica laboral neoliberal 

persistiram, mesmo que assumindo novas faces. Alves (2014) considera que houve a criação 

de ocupações de baixos salários. Nessa conjuntura, Antunes (2014, p. 41) mostra que 
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[...] na primeira década de 2000 foram criados 21 milhões de postos de 

trabalho, dos quais 94,8% percebiam uma baixa remuneração (1,5 salário 

mínimo por mês). As atividades nos serviços geraram 6,1 milhões de 

empregos; seguidas pelos trabalhadores do comércio com 2,1 milhões; da 

construção civil com 2 milhões; de escriturários com 1,6 milhão; da indústria 

têxtil e vestuário, com 1,3 milhão; e do setor público com 1,3 milhão. Como 

afirma Marcio Pochmann (2012, p. 32), essas profissões totalizaram 14,4 

milhões de novos postos de trabalho, compreendendo 72,4% de todas as 

ocupações com remuneração também de até 1,5 salário mínimo mensal. Vale 

acrescentar também que foi significativa a ampliação do trabalho feminino, 

chegando a quase 60% das ocupações, e, no que diz respeito à faixa etária, a 

maior parte concentrou-se na faixa de 25 a 34 anos.  
 

O aumento de empregos no setor de serviços e a ampliação do trabalho feminino são 

aspectos que, na sociedade brasileira, indicam para uma maior desvalorização da força de 

trabalho. De um lado, isso acontece porque o setor de serviços é ainda mais facilmente 

passível de flexibilização, tanto no que diz respeito aos salários quanto aos direitos 

trabalhistas. De outro, porque há uma realidade historicamente instituída de que o trabalho da 

mulher é mais barato. Prova disso é que os dados do IBGE (2015b, p. 288) indicam:  

 

O rendimento de trabalho das mulheres, em 2015, estimado em R$ 1.927, 

continua sendo inferior ao dos homens, estimado em R$ 2.555. Comparando 

a média anual dos rendimentos dos homens e das mulheres, verificou-se que, 

em média, as mulheres ganham em torno de 75,4% do rendimento recebido 

pelos homens [...] Em 2003 esse percentual era 70,8%. 

 

No contexto de avanço do emprego e da formalização, Alves (2014) registra ainda 

como aspecto positivo a redução do tempo médio despendido na procura de trabalho. 

Contudo, cresce a rotatividade do trabalho, que é “um dos principais indicadores que expõe a 

natureza persistente da precariedade do emprego no Brasil” (ALVES, 2014, p. 67). 

Nesse contraditório cenário, Henrique (2013, p. 309) aponta que houve uma pressão 

do sistema financeiro que contribuiu para frustrados aumentos no Salário Mínimo (SM) nos 

primeiros anos do governo Lula e uma resistência do Congresso à criação de uma política 

salarial. Contudo, em 2007, sob forte mobilização dos sindicatos, houve o encaminhamento 

da Política Permanente de Valorização do Salário Mínimo, que “[...] trazia a inovação de 

incorporar o crescimento real da economia ao valor do salário-mínimo; ou seja, ficou 

garantido que em janeiro de todos os anos o valor do salário-mínimo seria reajustado pela 

inflação mais um percentual de aumento real equivalente a variação do Produto Interno Bruto 

(PIB)” (HENRIQUE, 2013, p. 309). 
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Nesse cenário, o DIEESE (2016a, p. 2) considera: 

 

Esta sistemática se mostrou eficiente na recuperação do valor do salário 

mínimo. É reconhecida como um dos fatores mais importantes para o 

aumento da renda da população mais pobre e marca o sucesso de uma luta 

que promoveu um grande acordo salarial na história do país. A política 

estabelece, ao mesmo tempo, uma regra permanente e previsível, 

promovendo a recuperação gradativa e diferida no tempo, com referência, 

para os aumentos reais, no crescimento da economia. Ou seja, condiciona a 

valorização do salário mínimo à “produtividade social”. 

 

Contudo, Henrique (2013) afirma que essa política seguiu sendo executada por 

medidas provisórias e somente, em 2011, foi instituída por meio de decreto presidencial, com 

garantia para vigorar até 2015. A partir desses aspectos, podemos inferir que, embora seja 

possível registrar ganhos importantes no salário, conforme veremos logo a seguir, essa 

política salarial ainda apresenta fragilidades quanto à sua permanência como uma política de 

Estado que realmente garanta uma crescente valorização do salário dos trabalhadores no 

Brasil, pois, mesmo sendo regida por nova lei que assegura essa política até 2019
24

, tem 

havido sempre um prazo de vigência a ser considerado, implicando a necessária e constante 

mobilização pela garantia de sua continuidade, o que poderá ou não ocorrer por meio de fortes 

embates, a depender da realidade socioeconômica e política do país. 

Com base no Gráfico 7, notamos que não foi possível estabelecer, desde 2007, apesar 

da negociação em torno dessa política salarial, uma valorização continuamente crescente do 

Salário Mínimo, pois os índices de aumento real aconteceram com fortes oscilações. O 

mesmo Gráfico mostra que, entre os anos de 2003 a 2006, houve um aumento significativo no 

Salário Mínimo. Diferentemente, em 2007 e 2008, esse percentual caiu consideravelmente, 

indicando uma recuperação nos anos de 2009 e 2010. Logo em seguida, em 2011, aconteceu 

um aumento insignificante, mas o ano seguinte (2012) foi responsável pelo terceiro maior 

aumento no período analisado. Seguem-se quedas desse percentual com discretas 

recuperações nos dois anos posteriores, registrando um pequeno aumento em 2014 (1,16%), 

2015 (2,46%) e 2016 (0,36%).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Lei 13.152, de 29 de julho de 2015, que dispõe sobre a política de valorização do salário mínimo e dos 

benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para o período de 2016 a 2019 (BRASIL, 

2015b). 
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 Gráfico 7 – Aumentos reais no Salário Mínimo (SM) 2003-2016 (%) 

 
Fonte: DIEESE (2016a). 

 

As oscilações dos aumentos reais no SM representam as tensões que se estabelecem 

em meio a um campo de disputa pela valorização da força de trabalho. Mediadas pela ação do 

Estado, elas podem representar maior ou menor ganhos para a classe trabalhadora. Portanto, 

mesmo que seja inegável que houve valorização real do SM, entre 2003 e 2016, entendemos 

que a garantia da política de valorização salarial carece, ainda, de uma forte ação do Estado, 

dando a ela efetividade e longevidade. 

Nesse contexto, o maior ganho no rendimento real habitual da população ocupada, 

entre 2003 e 2015, foi para as pessoas que não tinham instrução ou tinham menos de oito anos 

de estudo (44,2%). Para aquelas que possuíam de 8 a 10 anos de estudos, o crescimento foi de 

27,7% e para as que tinham 11 anos ou mais de estudo esse percentual não passou de 1,8% 

(IBGE, 2015b). Tais números revelam que a valorização do SM não teve o mesmo impacto 

nos diferentes segmentos dos assalariados, ficando aos mais escolarizados o menor percentual 

de valorização da força de trabalho. Possivelmente, esse fenômeno se explica pelo fato de que 

o grupo dos mais escolarizados, por possuir rendas superiores ao dos menos escolarizados, se 

constituiria numa força de trabalho considerada muito cara, caso fossem adotados os mesmos 

percentuais de aumento do SM. Além disso, aqueles que ganham um salário mínimo 

usufruem da obrigatoriedade, no trabalho formal, de que seus salários acompanhem os 

reajustes da política salarial proposta pelos governos.  

É possível dizer, ainda, que houve uma diminuição da desigualdade na distribuição de 

renda no país. O Gráfico 8 mostra que 40% das pessoas com os menores rendimentos 

passaram a corresponder a um maior percentual na distribuição da renda, entre 2005 e 2015, 

saindo de 11% para 13,6%. Além disso, aumentou a parcela de participação dos 50% do meio, 
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que passou de 43,6% para 45,9%. Essas altas foram acompanhadas da diminuição de 

participação dos 10% que ficam no topo da pirâmide (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Distribuição percentual do rendimento de todas as fontes das pessoas de 

10 anos ou mais de idade com rendimentos, por classe de rendimentos (2005-2015) 

 
Fonte: IBGE (2016). 

 

Diante do exposto até aqui, não podemos desconsiderar que as condições de trabalho 

são determinadas, por um lado, pelo movimento imposto pelo capitalismo global e, por outro, 

pelas ações do Estado nacional. Sendo assim, persistem aspectos negativos das condições de 

trabalho no Brasil, que são resultantes do amplo processo de reestruturação produtiva, como 

as novas formas de remuneração, que passam a dominar o espaço da produção e que são 

materializadas no bônus de salários vinculados à lucratividade e à obtenção de metas de 

qualidade e produtividade. Para Alves (2000, p. 233), “o objetivo das novas formas de 

pagamento, na perspectiva do capital, é claro: fortalecer a relação de parceria entre a empresa 

e os empregados”. Tal fato fragiliza o trabalhador na medida em que o faz acreditar que a 

produção capitalista é o objetivo do seu trabalho, ao mesmo tempo que transfere para ele a 

responsabilidade sobre a composição do seu salário. Nesse contexto, evidenciam-se 

limitações da política de valorização do salário mínimo ante o movimento real do capital. 

Contribui para essa política meritocrática salarial a desespecialização do trabalhador. 

Esse aspecto aparece como uma necessidade da produção flexível, que passa a exigir um 

trabalhador polivalente e com uma formação geral, tornando-se desnecessária e mesmo 

prejudicial a formação do indivíduo especializado em uma única tarefa ou ramo de produção. 

Contudo, a polivalência não pode ser confundida com uma concepção de formação humana 

que está voltada para o domínio dos princípios gerais que fundamentam as diferentes técnicas 
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do processo de trabalho produtivo, de modo que o trabalhador o domine em sua totalidade, 

sendo capaz de executar diferentes tarefas, desde o planejamento até a execução. 

Diferentemente, na polivalência, permanecem separados planejamento e execução, ou seja, é 

a “capacidade de alimentar mais um tipo de máquina, não implicando para o operário a posse 

de uma série de múltiplas habilidades” (ALVES, 2000, p. 130). 

Antunes (2006) indica que a desespecialização representou um ataque ao saber 

profissional dos operários qualificados, reduzindo seu poder sobre a produção, aumentando a 

intensidade do trabalho, além de dificultar o poder de negociação com o capital que a 

qualificação lhes conferia. Tal fato revela que expropriar de forma ainda mais aberta o saber 

da produção implica, para o trabalhador, condições de trabalho ainda mais desastrosas, pois 

agora sua multifuncionalidade o destitui da sua profissão, tendo que assumir uma nova forma 

de ser trabalhador e as consequências que tal transformação resulta. 

Nesse contexto, vamos encontrar, no Brasil, um empenho de “formação” da força de 

trabalho por meio de iniciativas empresariais, como modo de adaptá-la às necessidades da 

acumulação flexível. Alves (2000) ressalta que a maior valorização recai não sobre o saber da 

produção, mas sobre a capacidade de agir, intervir e decidir diante das situações. Para 

proporcionar essa formação dos trabalhadores, esse mesmo autor registra a realização de 

palestras, teleconferências e workshops pelas empresas. Nesse sentido, a nova qualificação 

dos trabalhadores, em certa medida, é contraditoriamente desqualificadora, uma vez que 

secundariza os saberes técnicos da produção em função de algumas habilidades, embora não 

haja substituição do primeiro por esse último, tornando o trabalhador cada vez mais 

substituível e mais estranhado no espaço da produção. 

Além das ações ligadas ao aumento do emprego, à formalização, à queda no tempo de 

procura de trabalho e à valorização do SM, há, no movimento de transformação do mundo do 

trabalho, uma série de ações do Estado brasileiro que contribuem para a redefinição das 

relações de trabalho, tendo em vista que 

  

[...] os capitais exigem dos governos nacionais a flexibilização (entenda-se 

precarização) da legislação do trabalho, isto é, o desmonte dos direitos que 

foram conquistados ao longo de muitas lutas e embates operários. Como 

uma lógica capitalista claramente destrutiva, os governos nacionais estão 

sendo pressionados a adequar sua legislação social às exigências do sistema 

global do capital, destruindo profundamente os direitos do trabalho 

(ANTUNES, 2006, p. 86). 
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Destacamos, inicialmente, que, na década de 1990, já tinha havido transformações nas 

relações de trabalho, no Brasil, resultando em precarização das relações trabalhistas e na 

perda/restrição de direitos sociais. Nesse sentido, Krein (2001, p. 4) assinala uma série de 

medidas tomadas sob o argumento de incentivar a contratação de trabalhadores, na década de 

1990, tornando a admissão da força de trabalho mais barata ou menos burocratizada, o que, na 

verdade, resultou negativamente em precarização das relações de trabalho. Esse mesmo autor 

elenca as principais leis e decretos criados com esse fim, nos quais é possível notar a 

construção de uma nova regulamentação que fragiliza a classe trabalhadora, na medida em 

que precariza suas condições de trabalho através de proposições negativas no que diz respeito 

à garantia de direitos trabalhistas já duramente conquistados. São elas: Lei n. 9.601/1998 

(trabalho por tempo determinado); Lei n. 8.949/1994 (cooperativas profissionais ou prestação 

de serviços); MP n. 1709/1998 (trabalho em tempo parcial); Portaria n. 2 de 29 de junho de 

1996 (trabalho temporário); Lei n. 9.801/1999 e Lei Complementar n. 96/1999 (regulamenta a 

demissão do servidor público) (KREIN, 2001)
25

. 

Tais medidas estatais proporcionaram ao empresariado a possibilidade de descartar 

mais facilmente a força de trabalho excedente, deixando o trabalhador ainda mais vulnerável 

às demandas do mercado, e de criar meios de intensificação da jornada de trabalho, sem que 

para isso seja necessário aumentar a remuneração do trabalhador e instituir a contraditória 

possibilidade de a classe trabalhadora se autoexplorar, transformando-se em “empresa” 

prestadora de serviços. Além disso, o Estado permitiu a si mesmo a possibilidade de destituir 

os cargos públicos daqueles que ele considerar desnecessários.  

Diante de tais retrocessos impostos pelo Estado brasileiro na década de 1990, a não 

superação do neoliberalismo trouxe sérias consequências para as relações de trabalho no país, 

pois os governos neodesenvolvimentistas não propuseram regulamentações que negassem 

radicalmente aspectos já consolidados de flexibilização da força de trabalho. Além disso, 

foram capazes de retroceder em alguns aspectos que asseguravam melhor qualidade de vida 

ao trabalhador. Nesse sentido, Krein (2013, p. 15), ao analisar a primeira década dos anos 

2000, afirma: 

 

                                                           
25

 Em 2017, é aprovada a Lei n.
 
13.467, que agudiza essas medidas impostas na década de 1990, pois institui 

uma reforma trabalhista que altera o sistema de regulação e de proteção social do trabalho com efeitos 

prejudiciais aos trabalhadores. Dentre as principais proposições dessa lei estão: formas de contratação mais 

precárias e atípicas; maior flexibilização da jornada de trabalho; maior possibilidade de rebaixamento da 

remuneração; alteração nas normas de saúde e segurança do trabalho; fragilização sindical e limitação ao acesso 

a Justiça do Trabalho (TEIXEIRA et al., 2017).  
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A regulação do trabalho avançou muito pouco na década passada. Em alguns 

aspectos a flexibilidade foi reafirmada e até aprofundada. As mudanças no 

arcabouço jurídico institucional foram tímidas e contraditórias. Nas 

negociações coletivas, parte expressiva dos sindicatos conseguiu aumento 

real dos salários, mas nos setores mais dinâmicos prevaleceu o avanço da 

remuneração variável. Em relação a outros aspectos da relação capital e 

trabalho pouco se avançou. No mundo real, com o crescimento da 

terceirização e das atividades no setor de serviços, o nível de coberturas da 

ação coletiva tampouco foi expressivo. 

 

Krein, Santos e Nunes (2011) sinalizam para importantes aspectos das reformas da 

legislação trabalhista, destacando as principais medidas flexibilizadoras das relações de 

trabalho, entre os anos de 2003 e 2010, que são: Lei n. 10.820/2003 (Crédito consignado); 

Emenda Constitucional n.
 

41/2003 (Reforma previdenciária); Lei n. 11.324/2006 

(Empregados domésticos); Lei n. 11.442/2007 (O trabalho em atividades de transporte 

rodoviário de cargas); Portaria n. 42/2007 (Intervalo intrajornada); Lei n. 11.603/2007 

(Trabalho dos comerciários aos domingos); e Lei n. 11.718/2008 (Contrato de trabalhador 

rural por pequeno prazo). Para esses mesmos autores, tais medidas resultam, respectivamente, 

em: afronta ao princípio da intangibilidade salarial; precarização da previdência dos 

trabalhadores por meio, por exemplo, da taxação dos inativos e da fixação de condições mais 

duras para o servidor alcançar a aposentadoria; não equiparação integral dos direitos dos 

trabalhadores domésticos com os outros trabalhadores, mesmo que haja avanços nessa lei; 

perda dos direitos trabalhistas pelos rodoviários; redução da intrajornada por meio de 

negociação, prevalecendo sobre o legislado; ratificação do trabalho aos domingos pelos 

comerciários; autorização da contratação de empregados rurais sem registro de carteira 

assinada para serviços de curta duração, mesmo que registre a negociação do pagamento dos 

direitos à adição de uma remuneração acordada.   

Krein, Santos e Nunes (2011) mostram que os aspectos tratados nessas 

regulamentações evidenciam uma continuidade de políticas flexibilizadoras das relações de 

trabalho. A análise das questões propostas por esses autores nos faz inferir que as relações de 

trabalho continuam a ser flexibilizadas e apontam em pelos menos três direções. A primeira, 

de caráter amplo, refere-se à maior possibilidade de contratação de trabalhadores formais sem 

que isso signifique a instituição de um vínculo de trabalho, sendo dada aos empregadores a 

possibilidade de contratação sem a plena consecução dos direitos trabalhistas, como é o caso 

das empregadas domésticas e dos jovens. A segunda direção indica o evidente incentivo de 

contratação da força de trabalho prematura, o que significa, para a produção de capital, a 

garantia de mão de obra barata, dadas as simplificações que são concedidas para tal e a 
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formação ainda incompleta desses sujeitos. Já a terceira direção se constitui na fragilização 

dos direitos trabalhistas, através da possibilidade legal de o trabalhador vender sua força de 

trabalho de forma autônoma. 

Não há, de forma ampla, ruptura com a prática que já vinha sendo exercida pelos 

governos da década de 1990, pois permanece o interesse de barateamento da força de trabalho 

para a efetivação do ajuste das contas do Estado e maior produção do capital. No entanto, 

Krein, Santos e Nunes (2011) chamam atenção para o fato de que o governo Lula também 

instituiu medidas que foram contra a tendência de flexibilização do trabalho, como: retirada 

do projeto de lei que previa a prevalência do negociado sobre o legislado nas relações entre 

trabalhador e empregador
26

; veto à emenda que proibia a aplicação de multas às empresas que 

estabelecessem relações de emprego disfarçadas; ampliação para sete meses do seguro-

desemprego; eliminação dos incentivos para contratação por prazo determinado; e proibição 

de que o período de experiência exigido seja maior do que seis meses. 

 Tais iniciativas, incluindo outras como a regulamentação do trabalho doméstico e do 

estágio, apontam para certa preocupação em barrar o processo de flexibilização das relações 

de trabalho, mas consideramos que isso foi feito de modo muito tímido se comparado às 

iniciativas que contribuem para a continuidade da flexibilização. Nesse sentido, Krein, Santos 

e Nunes (2011) afirmam que o governo Lula não tomou uma posição clara em relação à 

reforma trabalhista, uma vez que as medidas propostas nesse período se dividem entre aquelas 

favoráveis à flexibilização e aquelas contrárias a esse movimento. Trata-se, portanto, de uma 

tentativa de conciliação de interesses inconciliáveis que favoreceu a classe trabalhadora, em 

alguma medida, mas, atendeu, amplamente, aos interesses da burguesia nacional e 

internacional.  

Importantes transformações também se consolidaram na Previdência Social no período 

aqui analisando. Entretanto, gostaríamos de retomar que, na década de 1990, os trabalhadores 

já tinham sofrido com a perda de direitos resultantes da Reforma da Previdência Social do 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), em que foi possível mudar os critérios de 

aposentadoria, instituir um teto máximo de benefícios e retirar direitos específicos de algumas 
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 Presenciamos, em 2017, um importante retrocesso na regulamentação do trabalho no Brasil ao se instituir 

através da Lei n. 13.467/2017 a prevalência do negociado sobre o legislado, possibilitando a negociação entre 

empregadores e trabalhadores de vários aspectos das relações de trabalho, tornando-os mais flexíveis. Tal ação 

representa um avanço no processo de precarização das condições de trabalho, pois a falsa negociação entre 

“iguais”, pode levar os trabalhadores a renuncia de seus direitos. Nesse sentido, Biavaschi e Krein (2016, p. 85) 

afirmam que “o acento ao retorno da proposta do „negociado sobre o legislado‟, encaminhada no período FHC e 

arquivada por Lula em 2003, propõe caminho de regresso a momentos que se mostraram nefastos para os 

trabalhadores, valendo lembrar, com Belluzzo, que o direito que nasce das relações mercantis não reconhece 

nenhum outro fundamento senão o da igualdade entre os produtores de mercadorias”  



64 
 

categorias, além de impulsionar a previdência complementar. Então, a partir dessa Reforma, a 

aposentadoria passou a ser concedida não mais por tempo de trabalho, mas sim pela contagem 

do tempo de contribuição. Esse aspecto implicou prejuízo para muitos trabalhadores que 

tinham parcela de seu tempo de trabalho realizado informalmente, portanto sem contribuir 

com a previdência, atrasando em alguns anos a aquisição desse direito previdenciário. Além 

disso, a instituição do teto máximo de benefícios reforçou o espaço para a criação do sistema 

de previdência complementar privado, que se consolidou através da abertura da esfera 

previdenciária para a exploração do setor privado (BEHRING, 2008). Ou seja, o Estado 

comportou-se como regulador dos interesses do capital. Afinal, como cita Faleiros (2000, p. 

102), “as reformas da previdência social no Brasil não são, pois meros arranjos conjunturais 

para um equilíbrio de caixa, como apregoa o governo, mas um processo de refundação das 

relações de acumulação e das relações de classe”. 

Sem fugir a essas determinações, no governo Lula, concretizou-se uma reforma na 

Previdência Social através da Emenda Constitucional n.
  
41, de 2003. Esse dispositivo legal, 

aprovado logo no primeiro ano do governo Lula, em meio a tensões na própria base aliada do 

governo, representou uma continuidade das políticas de destituição dos direitos dos 

trabalhadores em nome do equilíbrio fiscal. Através desta Emenda, tornou-se possível 

 

[...] taxar os rendimentos dos inativos em 11 % do valor excedente ao teto do 

INSS; fixar um teto igual ao do INSS para as futuras aposentadorias 

daqueles que vierem a ingressar no setor público após a aprovação da 

reforma e que trabalharem em entidades que tiverem instituído previdência 

complementar; antecipar imediatamente a idade mínima de 60 anos para os 

homens e 55 para as mulheres, mantida a redução de cinco anos para os 

professores de primeiro e segundo graus, para recebimento da aposentadoria 

integral; aplicar um redutor de 5% por ano para aqueles que quiserem se 

aposentar a uma idade que respeite a idade mínima anteriormente prevista – 

53 e 48 anos para homens e mulheres, respectivamente – mas antes dos 

novos limites de 60 e 55 anos; impor um redutor ao valor das novas pensões, 

em relação ao valor do benefício original, respeitado um limite de isenção, 

redutor esse fixado em 30% sobre o valor que exceder o teto do INSS; 

modificar a fórmula de cálculo do benefício, possibilitando que o mesmo 

seja feito com base na média dos salários de contribuição, em moldes 

similares ao que ocorre no INSS após a reforma de FHC e não mais com 

base no salário de final de carreira; definir um teto para o valor das 

aposentadorias, limitado ao máximo salário de cada Poder em cada uma das 

instâncias da federação e elevar o teto do RGPS para R$ 2.400, cujo valor 

real deve ser mantido após a aprovação da proposta (GIAMBIAGI et al., 

2004, p. 4-5). 

 

O perceptível, portanto, é que com a reforma da previdência, levada a cabo pela 

Emenda Constitucional n.
 
41, de 2003, houve uma clara redução dos direitos previdenciários. 
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Nesse contexto, há um “incentivo” para a permanência dos indivíduos no exercício da 

profissão, pois a possibilidade de taxação após a aposentadoria, assim como a instituição do 

teto e o redutor para aposentadoria “precoce” representam, muitas vezes, perdas salariais 

significativas, implicando condições de vida precárias para essas pessoas.  

O espírito dessa reforma parece ser adequadamente evidenciado no Texto para 

Discussão n. 1050, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Nele, 

Giambiagi et al. (2004, p. 5) asseveram:  

 
A proposta do Governo Lula avançou em relação à anterior no sentido de ter 

atacado privilégios dos funcionários públicos que o Governo FHC não tivera 

vontade ou condições políticas de enfrentar, afetando até mesmo grupos 

particularmente poderosos. Entretanto, apesar dos avanços verificados, há 

uma série de problemas que persistem, entre os quais as regras de 

aposentadoria bastante benevolentes do INSS; o fato de a idade mínima ser 

baixa em termos de comparações internacionais e a exceção feita aos 

professores do sexo feminino, que vão poder continuar a se aposentar com 

apenas 50 anos.  

 

O continuísmo da reforma da previdência é, portanto, evidente, além do entendimento 

de que o trabalhador deve ser responsabilizado pela ingerência ou insuficiência de recursos da 

Previdência Social, fazendo com que o Estado recue cada vez mais na garantia dos direitos 

aos trabalhadores. Com esse entendimento, Giambiagi et al. (2004) argumentam que a política 

de austeridade segue como uma necessidade, pois consideram que há problemas 

remanescentes a serem solucionados em função da benevolência da legislação trabalhista 

brasileira, quais sejam: a ausência de idade mínima no regime geral; a aposentadoria precoce 

das mulheres; a aposentadoria precoce dos professores; a vinculação entre o piso 

previdenciário e o salário mínimo; e os programas assistenciais com despesas crescentes
27

.  

Diante das transformações instituídas no mundo do trabalho decorrentes não somente 

do período aqui analisado, mas também do resultado da reestruturação socioeconômica e 

política feita pelo governo brasileiro desde a década de 1990, são muitos os desafios. Krein 

(2013, p. 12) indica para 

 

1) criação de empregos de qualidade e estáveis (em contrapondo à elevada 

rotatividade); 2) ampliação da proteção social com o avanço da 

formalização; 3) combate ao processo de precarização do trabalho; 4) 

                                                           
27

 A partir desse entendimento, o governo brasileiro, desde 2016, assumiu como principal agenda a necessidade 

de realizar uma nova reforma da previdência, que, se concretizada, representará um ataque sem precedentes aos 

direitos dos trabalhadores, pois indica, dentre outros aspectos, o aumento no tempo de contribuição, o aumento 

da idade mínima e o fim das aposentadorias especiais. 
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enfrentamento das desigualdades; 5) redução da jornada de trabalho; e 6) 

diminuição da desigualdade social.    

 

Portanto, para atender aos interesses da classe trabalhadora, é necessário confrontar os 

interesses do mercado que deseja continuamente redefinir as relações de trabalho de modo a 

tornar a força de trabalho mais produtiva para o capital. Nesse sentido, mesmo que Pochmann 

(2014, p. 38) faça o importante registro de que “[...] o retorno do crescimento econômico 

combinado ao conjunto de políticas públicas de renda (salário mínimo, programas de 

transferência de renda, entre outros) produziu trajetória inédita de inclusão social no Brasil”, 

não há como desconsiderar, como demarca Alves (2014), que a precarização da força de 

trabalho é um aspecto estrutural na sociabilidade do capital. Dessa forma, o reconhecimento 

de que entre 2003 e 2015 estabeleceu-se uma fase mais vantajosa para a classe trabalhadora, 

ao diminuir a taxa de desocupação, aumentar a formalização e valorizar o SM, não pode 

obstruir a compreensão de que é necessário ir além de experiências fragmentadas de 

valorização da força de trabalho e da tentativa de conciliação dos interesses entre capital e 

trabalho.  

A reestruturação produtiva e seus desdobramentos no novo padrão de acumulação 

capitalista no Brasil não impactaram somente nas condições de trabalho, mas, igualmente, na 

educação do trabalhador, buscando reformar o ensino para atender a uma produção mais 

flexível. Como expõe Kuenzer (2009, p. 57), emergira a cobrança por “um trabalhador de 

novo tipo, que tenha mais conhecimentos, saiba comunicar-se adequadamente, trabalhe em 

equipe, avalie seu próprio trabalho, adapte-se a situações novas, crie soluções originais e, de 

quebra, seja capaz de educar-se permanentemente”. A busca por realizar tal tarefa levou a 

importantes mudanças nas políticas e na gestão da educação básica, a partir da década de 

1990, como veremos no próximo tópico. 

 

2.2 Políticas educacionais e gestão da educação básica brasileira 

 

A abordagem das políticas e da gestão da educação básica no período dos governos 

neodesenvolvimentistas não pode ser feita sem que antes se compreendam as principais 

transformações ocorridas nessa área na década de 1990. Tal fato se justifica porque “[...] as 

concepções e práticas educacionais vigentes na década de 1990 definem a primeira década do 

século XXI” (FRIGOTTO, 2011, p. 242) e, a nosso ver, continuam a definir até 2015, embora 

marcadas por outra conjuntura.  
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As reformas das políticas e da gestão dos sistemas educacionais no Brasil, na década 

de 1990, foram resultado, principalmente, das emergentes necessidades criadas pelo processo 

de reestruturação produtiva e estavam inseridas nas iniciativas de Reforma do Estado 

brasileiro. Buscava-se redimensionar a educação escolar de modo a atender a nova realidade 

socioeconômica e política, marcada pela reestruturação das relações de produção, pelo 

neoliberalismo e pela globalização. Nesse contexto, a escolarização passou a ocupar uma 

importante função, pois se evidenciaram maiores exigências formativas decorrentes do 

cenário de desemprego estrutural. Tratava-se, assim, de qualificar indivíduos competitivos 

para uma sociedade caracterizada pela diminuição e precarização do mercado de trabalho, 

portanto, ainda mais excludente. Conforme assevera Oliveira (2000, p. 18), 

 

foram mudanças que não se limitaram às questões didáticas e de conteúdo, 

mas primordialmente diziam respeito à política que deveria nortear a 

educação, suas formas de financiamento, controle e gestão. Tais reformas 

seriam então justificadas pela relativa importância atribuída aos processos 

escolares formais neste momento de reestruturação capitalista, de 

emergência de novos padrões de produção.  

 

Além da necessidade de adequação dos indivíduos ao novo contexto de reestruturação 

capitalista que apareceu como uma realidade mundial, a especificidade socioeconômica do 

Brasil, no início da década de 1990 – caracterizada pelo atraso do país na adoção de um 

padrão de acumulação toyotista –, trouxe um cenário repleto de dificuldades, em que se forjou 

a crença de que a educação seria responsável pela inserção qualificada do país na economia 

global. Shiroma, Moraes e Evangelista (2011, p. 47) argumentam que houve, no início da 

década de 1990, uma abertura prematura do mercado doméstico aos produtos internacionais, 

trazendo consequências negativas para a economia brasileira, pois os produtos nacionais não 

tinham condições de enfrentar a concorrência e, nesse contexto, “[...] atribuiu-se à educação o 

condão de sustentação da competitividade nos anos 1990”. 

Então, as reformas educacionais eram defendidas como caminhos para a superação das 

dificuldades socioeconômicas que a condição de subordinação e dependência conferia ao país. 

A partir desse pressuposto, buscou-se alinhar a política e a gestão educacional às demandas do 

mercado internacional. Por conseguinte, se o acesso à educação tinha uma demanda 

específica, que era voltar-se para atender os imperativos do mercado, os princípios do 

mercado passaram a permear as reformas educacionais. Então, 

  



68 
 

as escolas, nesse novo cenário, têm de cumprir essa tarefa [preparação para o 

trabalho] levando em consideração, prioritariamente, as demandas de 

mercados de trabalhos instáveis; as novas habilidades e a flexibilidade para 

adaptar-se às novas demandas do trabalho e, portanto, mudar de emprego no 

decorrer da vida; e a capacidade de lidar com a mão de obra internacional 

cada vez mais competitiva (CABRAL NETO, 2016, p. 4). 

 

Contudo, é preciso considerar que, embora os sistemas educacionais se organizassem 

com o objetivo de oferecer uma formação para a nova força de trabalho, alinhada às 

necessidades do processo produtivo capitalista, contraditoriamente, também representaram o 

acesso à educação como um direito inalienável do cidadão moderno (OLIVEIRA, D., 2009). 

Isso ocorre porque, segundo Dalila Oliveira (2009), as mudanças no sistema educacional não 

se dão de acordo com uma única lógica, pois elas revelam os conflitos de interesses entre as 

classes. Evidenciam-se, então, as contradições inerentes à sociedade capitalista, em que, 

mesmo diante do estabelecimento dos interesses hegemônicos do capital, há espaços de ações 

contra-hegemônicas, que podem ser instrumentos de construção de justiça pelos 

trabalhadores.  

Apesar disso, o avanço se deu na direção de uma educação não universal e não 

igualitária. Ao contrário, para cada fragmento de classe, estabeleceu-se um tipo de educação 

coerente com sua posição na hierarquia social, uma vez que 

  

[...] a divisão social e técnica do trabalho é fundamental para o capitalismo, 

fazendo com que seu metabolismo demande um sistema educacional 

classista, que separa trabalho intelectual e trabalho manual, trabalho simples 

e trabalho complexo, cultura geral e cultura técnica, em escolas que formam 

seres humanos unilaterais, mutilados, principalmente os das classes 

subalternizadas (MOURA, 2014b, p. 354). 

 

Esse contexto de conflitos de interesses entre os diferentes segmentos sociais marca 

fortemente a política educacional brasileira até a atualidade, pois as regulamentações 

instituem-se em um campo de disputas em que a classe hegemônica busca estabelecer o seu 

consenso, mas encontra o enfrentamento dos movimentos sociais. Tal fato é claramente 

visível nos longos períodos de tramitação das principais regulamentações instituídas a partir 

da década de 1990 – a exemplo da LDB de 1996, do Plano Nacional de Educação (PNE) 

2001-2011 e do PNE 2014-2024 –, em que movimentos sociais, governos e empresários 

disputam espaço na determinação das políticas educacionais. 

Portanto, as reformas educacionais empreendidas na década de 1990 deverão ser 

compreendidas como resultados, em sentido amplo, do contexto socioeconômico mundial, 
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que interfere intensamente na realidade brasileira e, igualmente, como parte das iniciativas 

particulares do Estado brasileiro, sendo marcadas por contradições e tensões estabelecidas 

pelos diferentes interesses sociais nos períodos de elaboração, aprovação, implantação e 

implementação dos marcos regulatórios.  

Dado o intenso processo de globalização e a posição subalterna do Brasil na divisão 

internacional do trabalho, as políticas educacionais sofreram forte influência dos organismos 

internacionais, seja pelo que Frigotto (2009) denomina de colonização intelectual, seja pela 

necessidade imposta pelos acordos internacionais. Contudo, não se pode supor que somente 

os organismos internacionais foram responsáveis por estabelecer os princípios das reformas 

educacionais brasileiras, na década de 1990. Tal entendimento desconsideraria as opções do 

governo brasileiro feitas para instituir sua reforma de Estado, além, é claro, de fechar os olhos 

para a participação do empresariado e dos movimentos sociais nesse processo. Isso ocorre 

porque o campo de disputa pelas políticas educacionais não se restringe às relações entre 

governo e movimentos sociais, uma vez que a elite brasileira, ao preocupar-se com a 

educação pública, busca garantir que seus interesses sejam atendidos, seja por meio da 

formação de uma força de trabalho adequada, seja através de uma interferência na 

racionalização dos recursos públicos.  

Para Oliveira (2000, p. 108),  

 

[...] embora seja reconhecida a importância das mencionadas agências 

[internacionais] na formulação das políticas sociais dos países em 

desenvolvimento, sobretudo os devedores do FMI, não é possível considerar 

que suas agendas se resumem a mera execução das orientações oriundas 

daqueles organismos.  

 

É nesse contexto de influência dos organismos internacionais e do empresariado nas 

reformas da educação brasileira, mesmo que permeado por pressões feitas pelos movimentos 

sociais e sindicais, que os fundamentos da administração gerencial ganham espaço e, em 

sendo base da Reforma do Estado brasileiro, se estabelecem como princípios norteadores das 

políticas educacionais instituídas nos anos de 1990 e, em certa medida, permanecem nos anos 

2000, como veremos mais adiante.  

A gestão dos processos educativos se tornou importante foco das reformas 

educacionais, pois através dela seria possível reconfigurar a oferta da educação, atendendo 

aos interesses do mercado. Aspectos herdados da reorganização do sistema produtivo e da 

Reforma do Estado redefiniram o princípio constitucional da descentralização e instituíram 

uma gestão em que era necessário “[...] descentralizar os processos administrativos, 
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pedagógicos e financeiros, sem, contudo, abrir mão de sua regulação e da proposição de 

mecanismos de controle pela avaliação dos produtos” (CABRAL NETO, 2004, p. 61). 

Nessa perspectiva, um processo de descentralização diretamente articulado a uma forte 

regulação/controle de resultados marcou as políticas educacionais e a gestão dos processos 

educativos, nos anos de 1990, seguindo com novos desdobramentos nos anos 2000, que 

sinalizaram para importantes mudanças na estrutura e no funcionamento da educação e, por 

conseguinte, nas condições de trabalho docente, como trataremos no próximo capítulo.  

Desse modo, na década de 1990, aprofundou-se a adoção dos princípios de uma gestão 

descentralizada na educação escolar, responsabilizando os diferentes entes federados pela 

oferta educacional, assim como dividindo despesas e responsabilidades com outras 

instituições sociais. A redefinição de responsabilidades entre os entes federados vai ser 

contemplada pela LDB de 1996, através do regime de colaboração, em que compete à União, 

aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios diferentes obrigações na oferta da educação 

no país. É nesse sentido que Vieira e Farias (2011, p. 201) esclarecem que a legislação de 

1990 proporcionou ao governo federal “[...] a definição da política educacional como tarefa 

de sua competência, descentralizando sua execução para Estados e municípios”. Isso significa 

que caberia à União regular sobre os caminhos da educação escolar brasileira, enquanto aos 

estados e municípios competiria, essencialmente, executar essa regulação em suas realidades 

locais, sob coordenação do governo federal. Nesse contexto, a União 

 

[...] defende o discurso da modernização da gestão como forma de qualificar 

a educação e atribui a falta de qualidade não à insuficiência de recursos, mas 

à ineficiência dos processos administrativos. Desse modo, justifica o não 

aumento dos investimentos e conclama a sociedade a participar dos 

processos de gestão, argumentando ser esse um recurso para a qualificação 

dos processos administrativos, assim como uma forma de controle público 

sobre verbas destinadas às instituições. Implícitos à participação, perpassam 

incentivos para que as instituições diversifiquem suas receitas por meio 

de formas privadas de arrecadação (LOPES; CASTRO, 2012, p. 38, 

grifos nossos). 

 

Então, não havia e ainda não há ampla autonomia dos estados e municípios na 

definição das suas ofertas e suas propostas educacionais, tornando-os, por vezes, dependentes 

e reféns das determinações da União. O equacionamento dessa questão parece se figurar na 

implantação de um Sistema Nacional de Educação que organize as diretrizes e bases comuns 

para a educação nacional, considerando as especificidades da realidade local a partir de leis 

próprias dos entes federados, como assinala Saviani (2010). Tal fato se justifica, pois 
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[...] o sistema não é unidade da identidade, uma unidade monolítica, 

indiferenciada, mas unidade da diversidade, um todo que articula uma 

variedade de elementos que, ao se integrarem ao todo, nem por isso perdem 

a própria identidade. Ao contrário, participam do todo, integram o sistema, 

na forma das respectivas especificidades. Em outros termos: uma unidade 

monolítica é tão avessa à ideia de sistema como a multiplicidade 

desarticulada (SAVIANI, 2010, p. 779). 

  

O principal resultado da descentralização da educação, nos anos de 1990, foi o avanço 

do processo de municipalização do ensino fundamental, que, de certa forma, desobrigou as 

esferas estadual e federal na oferta dessa etapa de ensino, em especial nas primeiras séries. Se 

considerarmos as desigualdades econômicas do país, a expansão do ensino fundamental nas 

redes municipais de ensino resultou em uma oferta educacional, muitas vezes, permeada de 

negatividade. Isso se dá porque os municípios, frequentemente, não possuem condições 

adequadas para gerir e financiar a oferta do ensino obrigatório, como estabelecido na LDB de 

1996, sem que haja uma política de Estado que dê conta de superar a incapacidade fiscal e/ou 

administrativa do poder local, o que ainda não acontece efetivamente (FERREIRA, 2009). 

Portanto, “a descentralização utilizada sem contrapartida nos lugares mais pobres aumenta a 

exclusão da população dos serviços básicos, bem como a pobreza” (CASTRO, 2007, p. 133). 

Além disso, a fragilidade no regime de colaboração, somada à insuficiente 

complementação técnica e financeira da União aos estados e municípios, resultou na 

reafirmação das desigualdades na oferta educacional em todo o país. Tal fato ocorre porque, 

no processo de descentralização de um regime federativo, a União deve exercer função 

redistributiva e supletiva para garantir o padrão mínimo de qualidade em todas as redes de 

ensino. Por conseguinte, ressaltamos que 

 

as desigualdades socioeconômicas e educacionais no país são gigantescas e 

exigem mais que simplesmente recursos vinculados a cada unidade 

federativa. É preciso cooperação entre os entes federados para que a escola 

pública de qualidade seja um direito concreto de toda criança, jovem e 

adulto, em qualquer rede de ensino no Brasil (CNTE, 2015, p. 15). 

 

Houve, também, a chamada para a participação da sociedade e a busca de 

diversificação das receitas, a qual proporcionou um avanço do princípio da descentralização 

rumo à intervenção da iniciativa privada na educação, uma vez que 

 

o modelo de gestão descentralizada da educação defendido no contexto da 

década de 1990 situa-se em uma nova conjuntura, redesenhada pela 

influência das estratégias neoliberais que imprimem o reordenamento das 

relações entre o Estado e a sociedade. Nesse cenário, ganham destaque as 
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propostas de descentralização das responsabilidades, chamando-se a 

sociedade a participar da tarefa educacional. Nessa nova ordem, a 

participação inclui, também, o assumir responsabilidades materiais, 

incentivando as chamadas parcerias com empresas, organizações não 

governamentais e comunidade (CABRAL NETO, 2004, p. 44, grifos 

nossos). 

 

É perceptível, portanto, que a política de descentralização da gestão educacional não 

se trata de uma desinteressada divisão da responsabilização pela oferta da educação com o 

único objetivo de qualificá-la. Esconde-se por traz desse instrumento de gestão gerencialista 

uma redução do financiamento público destinado à educação, que é escamoteado pela ideia de 

que há recursos suficientes que precisam ser mais bem geridos e que todos – e não somente o 

poder público – são responsáveis pela oferta da educação.  

Assim, a descentralização feita com a participação das instituições privadas 

proporciona mais do que uma diversificação de recursos no ensino, pois se revela como uma 

intervenção desse setor no processo de planejar, gerir e estabelecer princípios e diretrizes para 

a educação brasileira, tornando mais fácil voltá-la a seu favor. Tal fato é grave, pois a escola 

pública é o principal meio pelo qual a classe trabalhadora brasileira pode se reinventar e 

transformar a realidade, construindo maior justiça social. Fere-se, portanto, um instrumento de 

luta por uma educação pública de qualidade e para todos. 

É importante ressaltar que o princípio da descentralização também recai sobre o 

cotidiano da escola, uma vez que responsabiliza essa instituição e os sujeitos que dela fazem 

parte, encarregando-os e cobrando-os pelos resultados dos seus alunos, sem que para isso 

sejam garantidas, obrigatoriamente, condições de funcionamento adequadas. Desse modo, 

Castro (2007) afirma que houve, na década de 1990, não um processo de descentralização, 

mas de desconcentração de responsabilidades, dado que 

 

[...] a descentralização, a autonomia e a participação advogadas no atual 

momento de políticas neoliberais estariam sendo implementadas de acordo 

com uma agenda neoconservadora, cujo principal objetivo seria introduzir, 

articulados com os modelos de gestão corporativos, novos e mais rígidos 

controles sobre os professores e administradores educacionais (CASTRO, 

2007, p. 134). 

 

É possível, então, afirmar que, embora a política de descentralização possa apontar 

possibilidades de uma gestão participativa das organizações escolares, na década de 1990, o 

seu fundamento neoliberal se avilta com a ideia de um Estado mínimo e não exclusivo na 

oferta da educação. É nesse sentido que Castro (2007, p. 135) assevera que o modelo 
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gerencialista não favorece a implantação de uma gestão escolar democrática, uma vez que “a 

gestão democrática traz como fundamento efetivo envolvimento e participação de todos na 

tomada de decisão do processo administrativo e do planejamento pedagógico escolar”.  

No contexto da desconcentração de responsabilidades sem acompanhamento devido 

de políticas estatais de garantia da qualidade da educação brasileira, vemos que 

 

a política de descentralização criou a necessidade de controle dos resultados, 

medida adotada com a institucionalização do sistema de avaliação em larga 

escala. A educação básica e superior passaram a conviver sistematicamente 

com a avaliação vinda de fora que, com seus mecanismos de classificação, 

instituiu a cultura da concorrência nas escolas públicas e privadas do país 

(FERREIRA, 2009, p. 257). 

 

Há, portanto, a ampliação do caráter centralizador do Estado através do controle de 

aspectos da organização educacional, como o currículo, as práticas pedagógicas e o trabalho 

docente. Esse controle e a centralização das decisões vão ter como principais artifícios as 

políticas de avaliação dos sistemas de ensino, que são obscurecidas por um discurso de que se 

trata de uma ação necessária a uma educação de qualidade, pois, como afirmam Garcia e 

Nascimento (2012, p. 97), 

 

[...] a avaliação externa constitui-se como uma forma de controlar os 

resultados educacionais, responsabilizar os educadores pelos resultados de 

suas ações, bem como imprimir padrão mínimo de qualidade à ação 

educativa [...] Desse modo, confere-se maior visibilidade aos atores locais, 

tornando os gestores, os professores e os funcionários das escolas os 

responsáveis pelos resultados educacionais, sem que se preste a mesma 

visibilidade às ações que o Estado deveria empreender para que o trabalho 

educativo tenha qualidade. 

 

Assim, o Estado, que deveria se comportar mais como promotor e maior financiador 

da educação no país, comporta-se como regulador e avaliador das políticas públicas de 

educação, por meio do monitoramento dos resultados.  

O processo de descentralização da educação, acompanhado por uma maior regulação e 

controle dos resultados, instituído no contexto de políticas neoliberais, permanece entre 2003 

e 2015, mas é, em certa medida, reorientado, dada a mudança política e socioeconômica 

realizada pelos governos neodesenvolvimentistas. Desse modo, em um contexto marcado por 

rupturas e continuidades, alguns aspectos das políticas e da gestão da educação básica 

merecem destaque, como: o importante redimensionamento do financiamento da educação, 

apesar da permanência de estreitas relações entre público e privado; a maior preocupação da 
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União com o regime de colaboração, ainda que marcado pela intensificação de processos de 

controle de resultados; a ampliação do direito ao acesso à educação, embora não universal; e a 

maior participação social no planejamento das políticas educacionais, mesmo que marcada 

pela tentativa de conciliação de interesses contrários.   

No que diz respeito ao redimensionamento do financiamento da educação básica, 

podemos destacar, inicialmente, a instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização do Magistério Profissionais da Educação (Fundeb), em 

2007, que, dentre outros aspectos, “[...] representa considerável avanço em relação ao seu 

antecessor, o Fundef, ao promover a ampliação do raio de ação abrangendo toda a educação 

básica, não apenas no que se refere aos níveis, mas também quanto às modalidades de ensino” 

(SAVIANI, 2007b, p. 1248). Por essa razão, o Fundeb significou um ganho de gestão 

importante, pois possibilitou maior acesso ao financiamento pelos governos subnacionais, 

além de resgatar o conceito de educação básica como direito, como argumenta Pinto (2007).  

Além disso, é importante registrar que houve um aumento dos recursos destinados à 

educação básica por meio da política de fundos, nos anos 2000. Mendes (2015) aponta que, 

entre 2004 e 2014, a despesa do governo federal em educação mediante o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef)/Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica  e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb) teve um aumento significativo, passando de 0,02% para 0,20% do PIB. 

Apesar disso, Pinto (2007) sinaliza para algumas limitações no Fundeb. Dentre elas, o 

autor destaca o não enfrentamento do problema de um valor mínimo por aluno que assegure 

um ensino de qualidade e menos desigual na oferta, assim como o caráter da transitoriedade 

presente no Fundeb, como era no Fundef. Este último aspecto torna-se preocupante, pois, a 

depender da correlação de forças instituídas no governo, podem-se ter sérios prejuízos na 

instituição de um novo fundo, em 2020. Além disso, “se nenhuma medida de caráter 

permanente for tomada neste ínterim, o país viverá naquela data uma grave crise no pacto 

federativo, pois os municípios ficarão com um número de alunos muito superior à sua 

capacidade de financiamento” (PINTO, 2007, p. 881). 

Pinto (2007) ainda chama a atenção para o fato de que essa política de fundos tende a 

levar os entes federados a buscar uma maior racionalização dos recursos, proporcionando o 

aumento do número de alunos por sala e a possibilidade de subfinanciar escolas de pequeno 

porte. Esse autor também destaca o risco de injeção de recursos públicos em instituições 

privadas, uma vez que “na versão final do novo fundo foram incluídas as matrículas da 

educação infantil e da educação especial da rede conveniada sem fins lucrativos” (PINTO, 
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2007, p. 888). Nesse último caso, a inversão de recursos públicos para a iniciativa privada 

representa uma continuidade de aspectos privatizantes no interior das políticas públicas de 

educação no Brasil. 

Uma importante experiência da contraditória e problemática relação entre o público e 

o privado no financiamento da educação básica brasileira, nos anos 2000, é a expansão da 

oferta da educação profissional. Isso acontece porque, de um lado, é possível registrar a 

expansão da rede federal de educação profissional, passando de 140 campi, em 2002, para 578 

campi, em 2015, e, de outro, há uma importante transferência de recursos públicos para a 

iniciativa privada através, por exemplo, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC) (MELO; MOURA, 2016). No primeiro caso, destaca-se que houve, 

nos últimos anos, uma elevação, mesmo que limitada, do número de matrículas no ensino 

médio
28

 da rede federal, que reconhecidamente tem conseguido ofertar uma educação pública 

de qualidade. Diferentemente, no segundo caso, Melo e Moura (2016, p. 111) mostram que há 

uma ação dinamizadora no mercado da educação profissional e destacam que “as 

transferências de 2011 a 2014 somam quase 6.5 bilhões de reais. Desse montante, 1.8 bilhões 

destinaram-se à esfera pública e 4.7 bilhões à privada, ou seja, 73% dos recursos do Pronatec 

são repassados ao capital privado, e apenas 27% à esfera pública”. 

É fundamental, ainda, considerar que a atuação da iniciativa privada vai além do 

acesso ao financiamento público, passando, também, a definir o direcionamento das políticas 

educacionais. Nesse sentido, Moura (2014c, p. 45) afirma que 

 

[...] esse programa contradiz a política que se estava tentando construir, que 

é o ensino médio integrado. Ao ser instituído, o PRONATEC dá a opção 

para as redes estaduais continuar fazendo seu ensino médio propedêutico 

para no turno inverso o estudante fazer o curso técnico não integrado em 

instituições privadas (grande parte no Sistema S), o que se contradiz com a 

política do próprio Brasil Profissionalizado e com a implantação do médio 

integrado. 

 

Nesse contexto, é importante, ainda, ressaltar que a oferta dos cursos do PRONATEC 

aponta para a negação, senão para a limitação, da possibilidade de se romper com a dualidade 

histórica presente na educação brasileira, que proporciona um ensino mais vazio de sentido e 

fragmentado para os pobres. Tal afirmativa tem indicativos na constatação de Melo e Moura 

(2016, p. 108) de que, no PRONATEC, “[...] é prioritária a oferta dos cursos FIC, de curta 

duração e desvinculados da elevação da escolaridade, os quais abarcam 70% da matrícula”. 

                                                           
28

 O número de matrículas no ensino médio da rede federal passou de 127.668, em 2010, para 171.566, em 2016 

(Fonte: <www.qedu.org.br>). 
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Trata-se, portanto, de um programa que traz retrocessos importantes para a 

consolidação de uma educação básica pública e de qualidade socialmente referenciada, pois a 

opção por injetar recursos públicos em instituições privadas fortalece a oferta de uma 

educação voltada para os interesses do mercado, afastando-se ainda mais da perspectiva da 

educação integral. Diferentemente, Ramos (2016, p. 138) coloca: 

 

Outro caminho político para se garantir o acesso do jovem à educação 

profissional seria o fortalecimento de políticas voltadas para a implantação 

do ensino médio integrado nos sistemas estaduais de ensino, tentativa feita 

pelo Programa Brasil Profissionalizado. 

 

Embora a educação superior não seja nosso objeto de análise, pensamos que é 

indispensável registrar que houve, também, uma expansão desse nível de ensino, que, assim 

como na educação profissional, mostrou-se contraditória. Esse fenômeno ocorreu devido à 

criação de universidades e à expansão de campi no interior do país. Contudo, é possível notar, 

igualmente, entre 2003 e 2015, há a ampliação da transferência de recursos públicos para a 

iniciativa privada nesse nível de ensino por meio do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) e do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Embora não se possa negar que, 

em certo sentido, esses programas contribuíram para a democratização da educação superior 

no país, o favorecimento da iniciativa privada é uma consequência não menos importante. 

Somente através do PROUNI foi possível injetar 601 milhões, em 2014, através de benefícios 

tributários (MENDES, 2015). 

No que diz respeito ao FIES, Mendes (2015) mostra que ele passou a representar 

0,25% do PIB, em 2014, maior, portanto, que o percentual destinado ao Fundeb (0,20%). Esse 

mesmo autor registra ainda: 

 

O maior destaque fica para a expansão do financiamento para estudantes de 

ensino superior matriculados em escolas privadas. Esse programa, conhecido 

como “Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)”, já é o maior item de 

desembolso federal em educação, a exceção dos gastos em pessoal. 

Consumiu R$ 13,8 bilhões em 2014, o que representa um crescimento real 

de 1.100% em relação às cifras de 2004. Sozinho já representa 15% de toda 

a despesa federal em educação (MENDES, 2015, p. 4). 

 

Mesmo que os recursos do FIES sejam consolidados através de empréstimos aos 

estudantes, que, em tese, voltarão aos cofres públicos, não há dúvidas de que esse é um 

importante gasto feito pelos governos brasileiros, o qual beneficia a iniciativa privada. A esse 

respeito, Ramos (2016, p. 137) ressalta: 
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Estudos já nos demonstraram o quanto o Fies é oneroso para o Estado. 

Sendo um empréstimo tomado do governo federal, ele é subsidiado a juros 

de 3,5% ao ano, enquanto a taxa Selic básica de juros é de 11,5%. Essa 

diferença é custeada pelo Estado e o gasto, hoje, já ultrapassa R$ 500 

milhões por ano e se ampliará face à expansão para as escolas técnicas 

privadas. 

 

Uma síntese desse campo de disputa pelos recursos públicos para a educação pública 

está presente no PNE 2014-2024, pois esse instrumento de planejamento das políticas 

educacionais brasileiras reitera a contradição, presente nas regulações e ações anteriores, de 

que o avanço dos recursos para a educação acontece sem confrontar os interesses da iniciativa 

privada. Nesse sentido, podemos destacar que houve um avanço na gestão da educação no 

PNE 2014-2024, que foi sancionado sem nenhum veto presidencial, preservando, inclusive, a 

meta mais polêmica do Plano, que versava sobre a garantia de um maior investimento para a 

educação, a Meta 20. Contudo, o resultado do esforço feito pelos movimentos sociais e 

sindicais nas CONAE de 2010 e 2014, de ampliar o investimento público em educação para 

as instituições públicas, foi limitado, uma vez que o §4º do artigo 5º da lei que aprova o PNE 

2014-2014 inclui nesses 10% do PIB os recursos destinados aos programas de expansão da 

educação superior e da educação profissional, inclusive na forma de incentivo e isenção 

fiscal; as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior; os subsídios oferecidos em 

programas de financiamento estudantil; e o financiamento de creches, pré-escolas e de 

educação especial de caráter comunitário, confessional ou filantrópico (BRASIL, 2014b). 

Desse modo, garante-se o financiamento público a programas como o PRONATEC, o 

PROUNI, o FIES, além de destinar recursos a escolas privadas. Portanto, esse plano é um 

dispositivo que regula a transferência de dinheiro para iniciativa privada e, além disso, 

concede a ela o direito de decidir sobre a concepção de formação humana que vai ser 

proporcionada à classe trabalhadora. 

Nesse contexto, o PNE 2014-2024 fortalece as PPP (parcerias público-privado) em 

todos os níveis e modalidades da educação brasileira, optando por negar a garantia do direito 

à educação pública, gratuita e igualitária para todos, em diferentes níveis e modalidades. 

Aliado à problemática relação entre o público e o privado no financiamento da 

educação brasileira, está o desafio do cumprimento da Meta 20 do PNE 2014-2024, que 

propõe destinar 10% do PIB para educação até o final da vigência desse Plano, alcançando 

7% no final do quinto ano. Isso se dá porque, mesmo considerando o avanço nas 

regulamentações do financiamento e o maior investimento realizado nos últimos anos, há, 
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além de uma insuficiência de recursos, um crescimento tímido dos recursos destinados à 

educação. Se utilizarmos como indicador o investimento público total em educação, 

considerando todos os níveis de ensino, podemos perceber que a curva do crescimento dos 

investimentos em relação ao percentual do PIB ascende timidamente, entre 2000 e 2014, se 

comparado à possibilidade de alcance da Meta 20, em 2019 e 2024, como é possível notar no 

Gráfico 9. Nesse sentido, é preciso ações mais arrojadas do que aquelas que vêm sendo 

realizadas nas últimas décadas, para que seja possível mudar radicalmente a curva de 

investimentos do PIB em educação
29

. 

 

Gráfico 9 – Estimativa do percentual do investimento público total 

em educação em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), em todos 

os níveis de ensino (2000-2014), e projeção para 2019 e 2024 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados organizados por Cruz e Monteiro 

(2016). 

 

No que se refere à gestão da educação nacional, um importante destaque deve ser dado 

ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que é caracterizado por “[...] um conjunto 

de programas que visam dar organicidade ao sistema nacional de educação, mobilizando toda 

a sociedade em prol da melhoria da qualidade da educação” (FERREIRA; FONSECA, 2013, 

p. 286). Esse plano tem contribuído para um redirecionamento do princípio da 

descentralização da gestão educacional no país, estabelecendo uma maior articulação da 

                                                           
29

 Essa situação se agrava com a aprovação da Emenda Constitucional n. 95, de 2016, que estabelece um novo 

regime fiscal com limites de gastos para o governo federal em despesas primárias até 2036. Amaral (2016, p. 

662), ao analisar a proposta que originou essa emenda, argumenta que a Meta 20 do PNE 2014-2024 será 

aniquilada: “[...] o que impossibilita o cumprimento das metas do PNE (2014-2024), exatamente como ocorreu 

com o PNE (2001-2011), que teve a meta vinculada aos recursos financeiros vetada pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso e, por isso, tornou-se um PNE „fracassado‟”. 
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União com os estados e municípios, uma vez que, entre suas ações, “[...] está a proposta de 

estabelecimento de parcerias para a melhoria de toda a rede pública de ensino no País, por 

meio de apoio técnico e/ou financeiro do MEC aos municípios e Estados com baixos índices 

de qualidade do ensino” (FERREIRA; FONSECA, 2013, p. 286).  

Para Saviani (2007b, p. 1250), o PDE “[...] representa um importante passo no 

enfrentamento do problema da qualidade da educação básica. Só o fato de pautar essa questão 

como meta da política educativa e construir instrumentos de intervenção já se configura como 

um dado positivo que precisa ser reconhecido”. 

Ao partir do entendimento de que a colaboração entre os entes federados é essencial 

para a execução do PDE, propôs-se o Plano de Ações Articuladas (PAR), que se trata de um 

instrumento operacional do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e reflete uma 

maior presença da União por meio de apoio técnico e financeiro aos estados e municípios. 

Para Ferreira e Fonseca (2013, p. 281), 

 

o Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma ferramenta de planejamento, de 

operacionalização e de avaliação das políticas educacionais, criada dentro 

dos moldes de um Estado Federativo. O planejamento educacional é 

centralizado pelo Ministério da Educação, que, oferecendo apoio técnico e 

financeiro, induz os entes federados a assumirem responsabilidades na 

gestão da educação.  

 

Ainda segundo Ferreira e Fonseca (2013), o PAR se apresenta como uma proposta 

democrática, porque pressupõe a participação de gestores, educadores e comunidade em sua 

elaboração. Desse modo, a descentralização da oferta da educação apresenta-se com nova 

feição, embora essas mesmas autoras destaquem os inúmeros desafios propostos ao PAR 

como o intenso controle realizado pelo FNDE. Nesse contexto, Ferreira e Fonseca (2011 apud 

FERREIRA, 2012, p. 58-59) destacam: 

 

A aplicação do PAR nos municípios trouxe uma nova estratégia de ação até 

então não vivenciada pela totalidade do sistema. Ao mesmo tempo, a 

exiguidade do tempo colocada pelo FNDE para o cumprimento das ações, 

destacada pelos entrevistados, provocou uma reação automática de 

“cumprimento de uma obrigação” sem a devida avaliação da capacidade de 

atendimento de cada sistema e das reais condições de aplicabilidade do 

plano. Desse modo, a implantação do PAR deu-se, em muitos casos, por 

improviso, sem levar em conta a debilidade das condições locais. 

Pressionados pelo imediatismo da racionalidade técnica, os entes se viram 

limitados quanto à efetiva autonomia decisória e executiva, indispensáveis à 

descentralização e a formas mais democráticas de gestão. 
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Não obstante, Saviani (2007b) também argumenta que PDE foi elaborado em 

articulação com o empresariado e não com o movimento de educadores, assumindo a agenda 

do “Compromisso Todos pela Educação”:  

 

Apresentando-se como uma iniciativa da sociedade civil e conclamando a 

participação de todos os setores sociais, esse movimento se constituiu, de 

fato, como um aglomerado de grupos empresariais com representantes e 

patrocínio de entidades como o Grupo Pão de Açúcar, Fundação Itaú-Social, 

Fundação Bradesco, Instituto Gerdau, Grupo Gerdau, Fundação Roberto 

Marinho, Fundação Educar-DPaschoal, Instituto Itaú Cultural, Faça Parte-

Instituto Brasil Voluntário, Instituto Ayrton Senna, Cia. Suzano, Banco 

ABN-Real, Banco Santander, Instituto Ethos, entre outros (SAVIANI, 

2007b, p, 1243). 

 

Corroborando essa discussão, Frigotto (2011, p. 245) afirma: 

 

O movimento dos empresários em torno do Compromisso Todos pela 

Educação e sua adesão ao PDE contrasta com a história de resistência ativa 

de seus aparelhos de hegemonia e de seus intelectuais contra as teses da 

educação pública, gratuita, universal, laica e unitária, revela, a um tempo, o 

caráter cínico do movimento e a disputa ativa pela hegemonia do 

pensamento educacional mercantil no seio das escolas públicas. 

 

Ressaltamos, ainda, que Oliveira (2015) argumenta que há importantes permanências 

da Nova Gestão Pública (NGP) na definição das políticas educacionais, entre 2003 e 2015, 

limitando as mudanças no cenário educacional de modo que 

  

[...] não foram capazes de romper a racionalidade que informa as políticas 

educacionais que seguem promovendo uma ideia de progresso dependente 

de uma gestão escolar eficaz, que prevê práticas de avaliação e de regulação 

mais eficientes no acompanhamento da aprendizagem e dos recursos 

escolares como garantia de resultados mais justos (OLIVEIRA, 2015, p. 

627). 

 

Um dos exemplos mais emblemáticos de permanência da NGP é a criação do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que, além de indicador de qualidade, 

transformou-se em um instrumento de controle do trabalho realizado pelos estados, 

municípios, escolas, gestores e professores, inclusive no âmbito do PAR. Esse índice é 

contemplado na Meta 7 do PNE 2014-2024, em que se figuram as médias que o país deve 

atingir ao final desse plano. A supervalorização do Ideb se consolida na reafirmação de que os 

exames padronizados são meios pelos quais se mede a qualidade da educação. Então,  
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[...] avaliar a qualidade por meio de índices, como o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), restringe aprendizagens a 

terminalidades, sem considerar processos. Do mesmo modo, tem-se o 

estímulo para que sejam reforçadas políticas de valorização de professores 

por meio de avaliação por desempenho de resultados e bonificação, prática 

que vem trazendo para as escolas a competição de acordo com elementos do 

mercado, segundo parâmetros da qualidade total e que não vêm apresentando 

a eficácia esperada (AZEVEDO, 2014, p. 276). 

 

Portanto, esse caráter de controle permanece e, “[...] dentro dessa lógica, é dada ênfase 

aos processos de avaliação de resultados balizados pelo produtivismo e à sua filosofia 

mercantil, em nome da qual os processos pedagógicos são desenvolvidos mediante a 

pedagogia das competências” (FRIGOTTO, 2011, p. 242). 

Na conjuntura de maior controle dos resultados, Oliveira (2015, p. 639) argumenta: 

 

Embora o próprio governo reconheça o quadro de desigualdade que se 

expressa em termos regionais e internamente aos sistemas escolares, utiliza 

as mesmas regras e mecanismos de controle e regulação para o conjunto das 

escolas no sentido de monitorar sua eficiência, baseada no mérito 

acadêmico. As avaliações em larga escala são aplicadas em todas as escolas 

do Brasil, aferindo o indicador de desempenho com base no resultado dos 

testes realizados pelos alunos, o Ideb, o que tem tido graves repercussões 

sobre os estudantes, os professores e as escolas. 

 

Verificamos, portanto, que há uma maior preocupação dos governos 

neodesenvolvimentistas com o regime de colaboração, o qual se mostrou extremamente frágil, 

na década de 1990, ao descentralizar a execução de atividades, concentrando a regulação na 

União e oferecendo pouca assistência técnica e financeira aos municípios. Diferentemente, o 

PDE e o PAR lançaram novas perspectivas na gestão da educação no país ao alçarem a União 

a uma função mais ativa no pacto federativo. Não obstante, a permanência e o avanço no 

controle dos resultados mostram que ainda é necessário avançar no entendimento do que 

significa avaliar a implantação de políticas públicas. Além disso, a iniciativa privada na 

gestão da educação brasileira e a tentativa de conciliação de interesses comuns aos governos 

neodesenvolvimentistas prejudicam a ampliação do caráter público e universal da educação. 

Nesse cenário, é possível registrar a ampliação do direito ao acesso à educação básica, 

que teve como instrumento legislativo a Emenda Constitucional n. 59/2009, a qual torna 

obrigatória e gratuita a oferta da educação básica a crianças e jovens de quatro a 17 anos de 

idade (BRASIL, 2009). Trata-se, portanto, de um avanço importante, principalmente se 

considerarmos que a educação infantil e o ensino médio não são etapas de ensino obrigatórias. 

Além disso, Pinto e Alves (2011, p. 618) argumentam que a obrigatoriedade é fundamental, 
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pois, “[...] enquanto estamos apenas no campo do direito à educação, esse direito acaba 

negado aos mais pobres”. Nesse sentido, esses mesmos autores mostram, com base nos dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2008, que, a partir da 

obrigatoriedade proposta por essa emenda, devem ingressar no sistema educacional, em sua 

maior parte, não estudantes negros, mulheres e de origem socioeconômica proporcionalmente 

mais desfavorável do que aqueles que já frequentam a escola, pertencentes à zona rural e 

filhos de pais com menor tempo de instrução. 

Contudo, Moura (2014b, p. 355) destaca que o avanço proposto por essa emenda é 

limitado, uma vez que “[...] vincula o direito à faixa etária, excluindo de sua garantia quem 

não concluir a EB até os 17 anos de idade”. Corroborando o argumento de que essa emenda 

exclui a Educação de Jovens e Adultos (EJA), Machado (2010, p. 254) assinala: 

 

O desafio posto a quem pensa política educacional na perspectiva do direito 

de todos está em, face aos ganhos da EC n. 59 de 2009, não permitir que ela 

seja a responsável por mais perdas de direitos para a população de 18 anos e 

mais. Para tanto, é preciso que se enfrentem algumas máximas, que têm 

perdurado na educação brasileira, soando quase como culturas estabelecidas 

e justificando a negação do direito. São elas a cultura estabelecida do 

mínimo a ser cumprido e a conformação com a realidade da não 

escolarização como fatalidade, entre a população jovem e adulta, dada a sua 

dura realidade, resultante da desigualdade econômica e social. 

 

Além desses limites postos pela EC n. 59, de 2009, a concretização da ampliação do 

direito ao acesso à educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos permanece como um grande 

desafio, pois, além dos problemas crônicos da qualidade da oferta, como melhor trataremos 

no próximo capítulo, os números de matrículas avançaram pouco, nos anos 2000, se 

considerarmos a pré-escola e o ensino médio público, nos quais, conforme mostram Pinto e 

Alves (2011), devem se concentrar os maiores esforços de expansão.  

O Gráfico 10 demonstra a evolução das matrículas na pré-escola e no ensino médio 

das redes públicas de ensino após a aprovação da Emenda Constitucional n. 59, de 2009. 

Nele, é possível perceber que a pré-escola teve um acréscimo de apenas 235.160 matrículas e 

o ensino médio de 305.566, entre 2010 e 2016, mesmo que tenha tido um importante aumento 

em 2013. Se ponderarmos os cálculos feitos por Pinto e Alves (2011), que mostram que a 

educação infantil deveria aumentar 37,4% da sua oferta e o ensino médio 18,9%, 

perceberemos que ainda há um longo caminho a ser percorrido. 
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Gráfico 10 – Distribuição de matrículas na pré-escola e no ensino 

médio (excetuando a EJA) entre 2010 e 2016 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do censo escolar disponíveis em 

<http://www.qedu.org.br>.  

 

A intensificação da participação social na elaboração das políticas educacionais teve 

importante função na pressão por maiores investimentos e também se revelou no atendimento 

de demandas específicas que vinham sendo secundarizadas. O maior exemplo dessa 

participação é a realização das CONAE em 2010 e 2014. No Documento Final da CONAE 

2014, afirma-se que essa Conferência “[...] propiciou à educação brasileira um período 

especial na construção das políticas públicas do setor, constituindo-se em espaço de 

deliberação e participação coletiva, envolvendo diferentes segmentos, setores e profissionais 

interessados na construção de políticas de Estado” (BRASIL, 2014a, p. 10). 

Contraditoriamente, o Documento Final da CONAE 2010 foi desconsiderado em 

vários aspectos pelo PNE 2014-2024, revelando que o campo de disputas em torno das 

políticas educacionais se travava não somente no interior das conferências, mas também na 

ação do próprio governo que as promovia. Nesse sentido, Gentili e Oliveira (2013, p. 262) 

afirmam: 

 

A expectativa do conjunto de entidades que participou ativamente do 

processo que culminou na realização da I Conae era de que esse documento 

final pudesse ser convertido em projeto de lei para o novo PNE, já que a 

vigência da Lei n. 10.172/2001 expirava em janeiro de 2011. Tal expectativa 

não se cumpriu, o PL n. 8.035 apresentado ao Congresso Nacional em 

dezembro de 2010, último ato do presidente Lula no que se refere a 

educação, lamentavelmente não continha importantes aspectos aprovados na 

I Conae, desde a vinculação do PIB, que naquele documento previa 10% e 

no PL n. 8.035/2010 apenas 7%, até a perda de centralidade na constituição 

de um Sistema Nacional de Educação. 

3.575.630 

3.551.038 3.577.380 

4.860.481 

3.703.486 

3.686.785 
3.810.790 

7.474.573 

7.473.339 

7.417.210 

8.622.791 

7.344.973 

7.025.847 

8.133.040 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ensino médio Pré-escola



84 
 

Nesse contexto, diferentes autores tecem críticas ao PNE 2014-2024, que não 

incorporou importantes proposições do Documento Final da CONAE 2010. Nesse último 

caso, é preciso ressaltar que há limites impostos não somente pela ação do executivo, mas 

também pela correlação de forças que se estabelece entre os diferentes interesses, que 

envolvem tanto os movimentos sociais e sindicais quanto o empresariado, através dos 

legisladores que os representam. 

Os aspectos aqui tratados em torno da gestão e das políticas da educação básica no 

Brasil, entre 2003 e 2015, assinalam para avanços e retrocessos em relação ao período 

anterior. Nesse cenário ambíguo e contraditório, Frigotto (2011) traz um elemento importante 

para a discussão ao afirmar que não houve disputa por um projeto educacional antagônico, no 

conteúdo, no método e na forma, na primeira década de 2000. A consequência de tal escolha, 

portanto, é a de que os avanços das ações governamentais são limitados pela estrutura de um 

Estado conservador e fortemente ligado aos mercados. Nesse sentido, 

 

[...] a despeito de algumas intenções em contrário, a estratégia de fazer 

reformas conciliando e não confrontando os interesses da minoria prepotente 

com as necessidades da maioria desvalida acaba favorecendo essa minoria, 

mantendo o dualismo estrutural na educação, a inexistência de um sistema 

nacional de educação, uma desigualdade abismal de bases materiais e de 

formação, condições de trabalho e remuneração dos professores, redundando 

numa pífia qualidade de educação para a maioria da população (FRIGOTTO, 

2011, p. 246). 

 

Resulta de tal conjuntura o fato de que as políticas educacionais não foram capazes de 

superar um cenário em que 

 

[...] a avaliação assumiu finalidades mais classificatórias e menos formativo-

diagnóstica, visando incentivar a competição e a melhoria do desempenho 

por meio de incentivos financeiros. O currículo voltou-se para o 

desenvolvimento de competências e capacidades necessárias ao trabalhador 

polivalente e flexível, acarretando maior individualização e 

responsabilização dos sujeitos quanto ao sucesso ou fracasso na trajetória 

escolar e profissional. A gestão assumiu princípios, valores e técnicas da 

iniciativa privada, tais como eficiência, produtividade e controle do trabalho, 

assumindo um perfil escola-empresa, onde se preocupa mais com a 

performance, a gerência, o controle e os resultados. O financiamento 

descentralizou-se: foi redistribuído e mais utilizado como mecanismo de 

regulação dos sistemas de ensino e produção do trabalho escolar. Os 

professores passaram a ser mais diretamente responsabilizados pelo 

desempenho dos alunos, tendo suas atividades pedagógicas mais reguladas e 

controladas e seu desempenho mais associado à ideia de certificação de 

competência e a incentivos ou punição financeira (OLIVEIRA, J., 2009, p. 

242). 
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Em síntese, as políticas educacionais vêm sendo marcadas pela busca de maior 

eficiência e eficácia das práticas educativas como forma de responder as novas exigências 

postas pela reestruturação produtiva desde a década de 1990. Isso é feito por meio da 

descentralização de responsabilidades e do controle dos resultados, mostrando que alguns 

aspectos das políticas neoliberais ainda impactam as iniciativas de reformas da educação, 

mesmo que se constem novas proposições, como o avanço no financiamento e no regime de 

colaboração, instituindo uma realidade de amplo controle das atividades na escola. 

Portanto, é imperativo reconhecer, como argumenta Pochmann (2016, p. 139), que, 

 

Mesmo com avanços consideráveis ao longo do período republicano, a 

educação jamais alcançou a centralidade que ultrapasse o plano do consenso 

no âmbito da retórica política, posto que o país chegou ao final dos anos 

2010 com problemas persistentes ainda do século 19. 

 

Esse reconhecimento é urgente e necessário, pois é preciso considerar a educação no 

contexto das contradições inerentes à sociedade capitalista, que é capaz de impor limites a 

qualquer política social que se proponha a avançar na perspectiva da formação humana e da 

transformação social. Ao mesmo tempo, é preciso levar em conta que a conjuntura instituída 

entre 2003 e 2015, no Brasil, produziu suas próprias contradições dentro dessa totalidade, 

sendo incapaz de romper com o consenso com a elite econômica do país. 

Os aspectos relativos à reestruturação produtiva e seus desdobramentos no mundo do 

trabalho e na educação, entre 2003 e 2015, foram tratados até aqui considerando a realidade 

brasileira de forma ampla. Contudo, não há homogeneidade no desenvolvimento desses 

processos no interior do país, uma vez que existe uma realidade de marcante desigualdade 

regional. Nesse sentido, trataremos no próximo tópico das principais especificidades presentes 

na realidade nordestina, de modo a abordá-la em suas particularidades.   

 

 2.3 O mundo do trabalho e a educação: singularidades da região Nordeste 

 

Assim como nos tópicos anteriores deste capítulo, o tratamento do desenvolvimento 

socioeconômico e educacional no Nordeste não pode ser feito sem considerar os 

desdobramentos da reestruturação produtiva da década de 1990 nessa região, pois a realidade 

instituída, entre 2003 e 2015, é dialeticamente resultado desse movimento. 

 A nova ofensiva do capital impactou o cenário brasileiro, gerando um 

desenvolvimento ainda mais desigual e subordinado quando consideradas as diferentes 
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regiões do país. Diversos autores mostram as consequências que a reestruturação produtiva 

impõe para o desenvolvimento regional, para o Nordeste brasileiro e para os seus estados, 

considerando seus desdobramentos no mundo do trabalho. Dentre eles, destacamos os 

trabalhos de Araújo (2000), Borsoi (2005), Carvalho (2006), Cano (1993), Oliveira (2008) e 

Pochmann (2015, 2004). Esses autores, de forma ampla, indicam que houve, na década de 

1990, o aprofundamento das desigualdades regionais, o avanço da pobreza, a secundarização 

da integração nacional e uma maior exploração da força de trabalho em regiões menos 

desenvolvidas. Tais aspectos resultam da fragilização na construção de uma maior equidade 

regional e federativa, dado o enfraquecimento econômico e político do Estado Nacional; da 

maior instituição do poder local; do crescimento econômico medíocre e da inibição do 

crescimento periférico; e, em especial, da desconcentração industrial.   

Tal cenário atinge de forma significativa o desenvolvimento regional do país, abalando 

um modelo de desenvolvimento mais preocupado com o crescimento socioeconômico 

equitativo entre as regiões, como o instituído nos anos de 1980. Coerente com as políticas 

neoliberais, há maior enfraquecimento do crescimento do Brasil enquanto nação capaz de 

integrar de forma orgânica suas regiões, considerando as potencialidades de cada uma. De 

modo inverso, com fundamento na reforma gerencial, o Estado brasileiro proporcionou uma 

integração competitiva (ARAÚJO, 2000) e a desativação dos instrumentos de promoção do 

desenvolvimento regional (AMPARO, 2014). 

Nesse sentido, Lins (2001, p. 82) assinala que a participação das regiões na economia 

nacional é um problema que a nação enfrenta na conjuntura da globalização, pois “na esfera 

inter-regional o envolvimento seletivo dos sistemas econômicos regionais estaria se 

constituindo regra, pois nem todas as regiões reúnem elementos de atratividade para novos 

investimentos”. Desse modo, o desenvolvimento socioeconômico passa a ser, além de 

seletivo, predominantemente excludente, pois se volta para aqueles espaços cujas 

potencialidades coincidem com os interesses da produção capitalista, não havendo 

preocupação com regiões, estados e municípios que não possuem as qualidades exigidas pelo 

mercado. Além disso, a produção capitalista se expande de forma a explorar a capacidade 

produtiva de determinadas regiões, mas não de maneira a propor um desenvolvimento social 

ou econômico sustentável para os espaços onde se instala. 

Pochmann (2004) afirma que, com o predomínio das políticas neoliberais, na década 

de 1990, o planejamento do desenvolvimento de uma nação foi abandonado, assim como a 

dimensão regional deixou de fazer parte das ações dos governos nacionais, instaurando uma 

competição entre as regiões, que resultou na baixa expansão econômica nacional, no 
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enfraquecimento da capacidade de enfrentamento das desigualdades econômicas e, portanto, 

em uma maior desigualdade regional. Isso acontece porque “as possibilidades do 

desenvolvimento nacional tornaram-se comprometidas ante a força dos interesses das altas 

finanças e o enfraquecimento do papel do Estado” (POCHMANN, 2004, p. 39).  

Nesse contexto, Cano (1998, p. 306) argumenta que as políticas neoliberais causaram 

um estrago à economia e ao correto tratamento da questão regional e que os esforços em torno 

da equidade regional federativa teve uma queda em razão, dentre outros aspectos, do “[...] 

esvaziamento dos órgãos públicos regionais federais e à agonia das políticas regionais de 

desenvolvimento, tanto pelo debilitamento fiscal e financeiro do Estado quanto pela 

instituição de políticas neoliberais a partir de 1990”. 

No mundo do trabalho, os desdobramentos da reestruturação produtiva no Nordeste 

podem ser notados de forma mais intensa a partir do processo de descentralização da 

produção, que deslocou plantas industriais para espaços sem tradição industrial e congregou 

de forma singular os determinantes da nova ofensiva do capital à classe trabalhadora. Sobre 

esse aspecto, Carvalho (2006, p. 30-31, grifos nossos) elabora uma síntese esclarecedora: 

 

Essas indústrias descobriram o Nordeste como um contexto competitivo 

frente aos mercados internacionais, transferindo plantas para cidades do 

interior de estados como o Ceará, a Paraíba ou a Bahia, onde encontram uma 

mão de obra muito barata, pouco escolarizada e organizada, para executar 

tarefas simples, repetitivas e de fácil aprendizado; podem utilizar formas de 

flexibilização das relações de trabalho (como a formação de “cooperativas”) 

que rebaixam bastante os custos e, além disso, receber terrenos, 

infraestrutura e incentivos fiscais, ainda que não criem maiores vínculos 

com a economia local, não transfiram tecnologia nem garantam uma 

melhoria efetiva das condições dos municípios onde se instalam. 

 

É perceptível que a instalação de indústrias no Nordeste, frequentemente, não 

representa nenhum outro compromisso senão com o acúmulo de capital, não se envolvendo 

positivamente com a sociedade e a economia local, pois usufruem de suas “potencialidades” 

de modo a servir de alimento para uma produção capitalista que deve gerar riqueza para 

outros lugares e sujeitos estranhos ao lócus onde se encontra. Nesse contexto, o Nordeste 

coloca toda a sua virtude à disposição em troca, principalmente, de parcos e precários 

empregos. Corroborando essa reflexão, Lins (2001, p. 90) esclarece que essa transferência de 

investimentos industriais para regiões menos industrializadas, como é o caso do cenário 

nordestino, se dá através de atividades tradicionais em que há “[...] baixa intensidade 

tecnológica e escasso potencial para alimentar vínculos nos tecidos produtivos locais que 

transcendam a subcontratação motivada pela mera redução de custos”. 
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Carvalho (2006) ressalta que a descentralização produtiva no Nordeste foi feita, 

fundamentalmente, com base em dois aspectos, a saber: a intervenção estatal para a expansão 

da produção capitalista (transformação de recursos públicos em privados) e a precarização das 

condições de trabalho. Esses processos se imbricam no desenvolvimento socioeconômico do 

Nordeste e tornam-se indispensáveis a ele nesse contexto neoliberal. Afinal, como afirma 

Oliveira (1990, p. 86), “a estratégia do „northeastern way of life‟, muito sol, praias, suco de 

caju e mão de obra barata, não é nada sem a dedução fiscal e a ação das estatais”.  

Por conseguinte, a intervenção estatal para a expansão capitalista no Nordeste tomou 

novos rumos nos anos de 1990 e “o Estado se retira das intervenções diretas, promovendo 

uma intensa privatização de suas propriedades produtivas, reduz o investimento infraestrutural 

a níveis de manutenção, ou deixa deteriorar tal estrutura, e cancela os subsídios e incentivos 

ao capital” (PEREIRA, 2012, p. 4). Consolidou-se, assim, uma competição econômica entre 

os diferentes estados, em que cada um busca oferecer melhores e maiores incentivos para 

atrair as indústrias vindas, em especial do Sul e Sudeste ou procedentes do exterior30. Dessa 

forma, estabelece-se o que se denominou de guerra fiscal, na qual as empresas, a partir de 

uma análise das potencialidades de cada estado, decidem onde irão se instalar
31

.  

Os estímulos utilizando incentivos ficais se relacionam a isenções, reduções de 

alíquotas ou prorrogações de prazos de impostos como o Imposto sobre Circulação de 

Mercadoria (ICMS), o Imposto sobre Propriedade Predial Urbana (IPTU) e o Imposto sobre 

Serviços (ISS), além de estímulos para infraestrutura, concessões financeiras, simplificação de 

registro de empresas, assistência técnica na elaboração de projetos, programas de formação, 

capacitação de trabalhadores etc. (PEREIRA, 2012). 

Pereira (2012, p. 10) elucida essa questão e mostra que o recuo do Estado brasileiro 

fundamentado na reforma neoliberal, incentivou a concorrência inter-regional, uma vez que 

                                                           
30

 O oferecimento de vantagens para o funcionamento de fábricas não deve se limitar ao momento de 

implantação, senão corre-se o risco de as indústrias se deslocarem novamente. A Ambev, por exemplo, lançou 

uma nota, em 2015, anunciando o fechamento de uma cervejaria em Extremoz devido ao aumento do ICMS e ao 

fim de incentivos fiscais oferecidos pelo estado do Rio Grande do Norte. Em meio a essa situação, os governos 

estaduais e municipais mostraram-se reféns das regras do mercado e anunciaram incentivos para permanência da 

cervejaria no município, pois “a Prefeitura de Extremoz se dispôs a conceder incentivos para redução da alíquota 

do IPTU do empreendimento. Os percentuais, no entanto, não foram confirmados por Flávio Azevedo. Já pelo 

lado do Governo, o Executivo entraria com a concessão de um regime diferenciado de isenção fiscal e a 

possibilidade de reenquadramento fiscal [...]” (TRIBUNA DO NORTE, 2015, s/p). 
31

 A exemplo dessa situação, podemos citar a disputa entre Natal-RN, Recife-PE e Fortaleza-CE pelo Hub da 

LATAM, pois a empresa considera que, além da estrutura a ser oferecida e da localização geográfica, devem 

haver os incentivos ficais dos estados. Diante disso, o governador do Ceará declarou ao Portal do Sistema FIEC 

que “estamos no momento de unir todos os esforços e segmentos em defesa do equipamento. Essa união, que 

envolve parlamentares, empresários e sociedade civil como um todo, mostra que o hub na capital é um projeto de 

estado, não individual. Há uma mobilização muito forte para que esse projeto venha para o Ceará e a TAM pode 

confiar que nosso estado oferecerá as condições necessárias para isso”.  
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o declínio dos investimentos na infraestrutura e a extinção das políticas de 

desenvolvimento regional, aliados a um processo de descentralização 

política e econômica entre poderes, promoveram uma acentuação da 

concorrência por investimentos privados entre os entes federativos, tanto 

entre os estados como entre os municípios. O acirramento da concorrência 

transformou o território nacional em uma arena na qual os estados e 

municípios se digladiaram, utilizando-se das armas dos incentivos fiscais, na 

busca da vitória, que se constituiria na atração por capitais-empresas 

dispostas a se realocalizarem. Nesse contexto, a União assumiu uma posição 

de árbitro entre os estados, mas apenas quando os conflitos geravam 

problemas e grandes perdas para alguns dos competidores.  

 

Não é difícil, pois, concluir que a descentralização produtiva não alcançou do mesmo 

modo os diferentes estados na região Nordeste, pois aqueles que menos tinham a oferecer à 

produção capitalista industrial foram secundarizados ou excluídos do processo de implantação 

das indústrias e, ao mesmo tempo, ganharam menos destaque nas poucas ações estatais. Tal 

fato, embora não tenha sido o único aspecto, contribuiu para a concentração industrial em três 

estados nordestinos (Bahia, Ceará e Pernambuco), como se pode perceber no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Distribuição do número de empresas industriais por 

estado na região Nordeste (2013) 

 
                         Fonte: Elaboração própria a partir de dados da CNI (2014). 

 

É preciso chamar a atenção, ainda, para o fato de que as consequências negativas dessa 

industrialização concentrada e excludente comandada pela guerra fiscal se dão, dentre outros 

aspectos, na significativa incapacidade dos estados de promover investimentos em 

infraestrutura, uma vez que secundarizaram a arrecadação de impostos em razão da expansão 

capitalista (PEREIRA, 2012). Então, é possível afirmar que, em nome da industrialização, os 
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Estados dispensam recursos capazes de promover a melhoria na qualidade de vida da sua 

população e, de forma inversa, entregam-se à sede insaciável da produção capitalista.    

Borsoi (2005), ao analisar a implantação de indústrias no estado do Ceará, assinala que 

elas se instalam sob o signo da reestruturação produtiva, em que os direitos dos trabalhadores 

já se encontram fortemente abalados em um lugar onde não havia tradição operária que 

pudesse ser contestada. Isso se dá, dentre outras questões, porque há casos em que os novos 

trabalhadores das indústrias têm experiências anteriores de trabalho rural em que as condições 

são ainda mais precárias. Não existe, portanto, um passado de garantia de direitos e condições 

de trabalho dignas que possam ser reivindicadas. O que se constitui, segundo essa mesma 

autora, é um discurso acomodado de que, mesmo diante da precariedade que traz o trabalho 

industrial, antes era pior, fazendo com que qualquer direito apareça como vantagem. Desse 

modo, 

 

o simples fato de garantirem determinados direitos sociais, como salários 

diretos e indiretos regulamentados, e de apresentarem determinado padrão de 

gerenciamento da produção é, por si, suficiente para distanciar essas 

indústrias de toda e qualquer atividade produtiva realizada antes por esses 

trabalhadores (BORSOI, 2005, p. 55). 

 

Essa exploração da força de trabalho advinda do meio agrícola não é uma inovação do 

novo processo de reestruturação produtiva da década de 1990, pois Oliveira (2013a) já 

assinalava para essa questão como uma marca da expansão da industrialização brasileira nos 

anos de 1930, embora não a considerasse como principal forma de acumulação de capital, 

pois analisava que o custo da força de trabalho não é determinado pela condição anterior de 

trabalho do operário. Essa “repetição” da história, embora em outra conjuntura, resultando em 

outros desdobramentos, indica-nos uma reafirmação contínua da produção do capital com 

base na exploração e da precarização da força de trabalho. Tal processo resulta em 

rebaixamentos de salários (maior exploração da força de trabalho) com base na falta de 

tradição industrial (antes no Brasil, agora no Nordeste).  

No contexto da criação de um novo operariado precarizado, COSTA (2006) registra 

que o deslocamento para o Nordeste de plantas produtivas de setores tradicionais (têxtil, 

calçados e vestuário) exigia um grande quantitativo de força de trabalho, mas que não 

demandava sofisticação no aprendizado das tarefas produtivas. Indicam-se, portanto, o 

processo de desespecialização do trabalhador (ANTUNES, 2006) e as iniciativas de 

qualificação da força de trabalho dentro do próprio espaço da produção (ALVES, 200), já 

discutidas no tópico anterior. A esse respeito, Borsoi (2005) assinala para uma necessidade 
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formativa da nova classe trabalhadora, em que a escolarização e a qualificação não eram as 

principais preocupações no momento da contratação, mas, sim, o desenvolvimento de hábitos 

condizentes com o espaço produtivo industrial.   

A presença da baixa escolarização dos trabalhadores industriais como uma 

necessidade do capital de tornar a força de trabalho ainda mais barata é uma realidade que 

persiste, nos anos 2000, em todo o país. Isso ocorre porque a rebaixada escolaridade dos 

empregados industriais no Brasil é um fato perceptível quando se analisam os dados da 

Confederação Nacional das Indústrias (CNI) (2014), conforme disposto na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Escolaridade do trabalhador – participação dos trabalhadores da indústria com pelo 

menos o ensino médio completo (2013) (%) 

Estados 

Escolaridade do trabalhador – participação dos 

trabalhadores da indústria com pelo menos o ensino 

médio completo (2013) - % 

1. Roraima 74,1 

2. São Paulo 56,3 

3. Bahia 53,4 

4. Amazonas 51,4 

5. Rio de Janeiro 49,2 

6. Paraná 48,6 

7. Maranhão 48,1 

8. Ceará 47,1 

9. Pará 46,2 

10. Espírito Santo 45,9 

11. Santa Catarina 45,9 

12. Amapá 43,7 

13. Minas Gerais 43,3 

14. Distrito Federal 42,9 

15. Acre 42,7 

16. Goiás 42,6 

17. Rio Grande do Sul 42,3 

18. Rio Grande do Norte 41,3 

19. Pernambuco 41,2 

20. Mato Grosso 40,8 

21. Sergipe 40,2 

22. Rondônia 39,1 

23. Mato Grosso do Sul 39,0 

24. Tocantins 38,8 

25. Paraíba  38,5  

26. Piauí 32,5 

27. Alagoas 18,9 

Fonte: CNI (2014). 

 

Podemos verificar, também, na Tabela 1, que, em alguns estados do Nordeste, a baixa 

escolarização dos trabalhadores industriais é ainda mais notável, como é o caso da Paraíba, do 

Piauí e de Alagoas, que possuem os piores percentuais do Brasil em participação dos 
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trabalhadores da indústria com pelo menos o ensino médio completo. Essa baixa escolaridade 

implica menor qualificação da força de trabalho, que resulta de forma direta na determinação 

dos salários, pois, quanto menor a qualificação necessária à produção, menor será o salário. 

Como assevera Marx (1987, p. 25), 

 

[...] quanto menos tempo de formação profissional um trabalho exigir, menor 

será o custo de produção do operário, mais baixo será o preço do seu 

trabalho, o seu salário. Nos ramos da indústria em que quase não se exige 

uma aprendizagem, bastando a simples existência física do operário, o seu 

custo de produção limita-se quase unicamente às mercadorias indispensáveis 

para poder viver de modo a conservar a sua capacidade de trabalho. Por isso 

o preço do seu trabalho será determinado pelo preço dos meios de 

subsistência necessários  

 

No contexto de adestramento do trabalhador para a profissão no interior das fábricas, 

Borsoi (2005) registra, no Ceará, a intensa exigência em torno das condições físicas dos 

trabalhadores, pois os candidatos a postos de trabalho eram, muitas vezes, submetidos a 

rígidos exames admissionais, sendo estes mais importantes que sua experiência formativa. Por 

essa razão, 

 
[...] as indústrias não buscavam qualquer feixes de músculos. Como qualquer 

ferramenta, não podem estar avariados para a produção. Portanto, o 

trabalhador que procuram é aquele que deve estar em perfeitas condições 

físicas, pois o que querem é o corpo que só trabalha e dá lucro, não dá 

trabalho nem prejuízo (BORSOI, 2005, p. 71). 

  

Há, por conseguinte, uma maior simplificação da força de trabalho, que resulta no seu 

barateamento, constituindo condições de vida para os nordestinos ainda mais difíceis, pois os 

baixos salários que recebem se unem à pobreza de suas vidas, marcadas por uma região que 

carrega a seca como aspecto não somente ambiental, mas também politicamente desfavorável. 

Os baixos salários que têm atraído as empresas industriais para o Nordeste, desde a 

década de 1990, ainda persistem, conforme podemos analisar na Tabela 2. Os dados dessa 

tabela mostram o valor do salário industrial médio e o percentual desse salário em 

comparação com a média nacional nos diferentes estados brasileiros. No Nordeste, o salário 

industrial médio é baixo, registrando o pagamento de salários inferiores à média nacional em 

todos os estados, chegando a pagar 42,1% abaixo da média nacional, como é o caso da 

Paraíba. O melhor salário é na Bahia, que paga somente 6,1% abaixo da média nacional. 
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Tabela 2 – Valor do salário industrial médio (R$) e salário industrial médio em comparação 

com a média nacional (%) nos estados brasileiros (2013) 

Estados 
Salário industrial médio 

(R$) 

Salário industrial médio – 

comparação com a média 

nacional (2013)
 32

 

1. Rio de Janeiro 3.116 49,3 

2. São Paulo 2.523 20,9 

3. Distrito Federal 2.319 11,1 

4. Amazonas 1.975 -5,4 

5. Pará 1.968 -5,7 

6. Bahia 1.960 -6,1 

7. Amapá 1.890 -9,5 

8. Espírito Santo 1.868 -10,5 

9. Rondônia 1.863 -10,8 

10. Rio Grande do Sul 1.858 -11,0 

11. Roraima 1.856 -11,1 

12. Minas Gerais 1.812 -13,2 

13. Sergipe 1.811 -13,3 

14. Paraná 1.790 -14,3 

15. Mato Grosso do Sul 1.732 -17,0 

16. Santa Catarina 1.702 -18,5 

17. Goiás 1.678 -19,6 

18. Pernambuco 1.660 -20,5 

19. Maranhão 1.644 -21,3 

20. Mato Grosso 1.640 -21,4 

21. Rio Grande do Norte 1.529 -26,8 

22. Tocantins 1.492 -28,5 

23. Acre 1.479 -29,2 

24. Alagoas 1.329 -36,4 

25. Piauí 1.289 -38,2 

26. Ceará 1.218 -41,7 

27. Paraíba 1.205 -42,3 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CNI (2014). 

  

 Destacamos também que o rendimento médio, no trabalho principal das pessoas de 16 

anos ou mais ocupadas em trabalhos formais e informais, em 2013, é menor no Nordeste (R$ 

1.083,00) e maior no Centro-Oeste (R$ 1.940,00), estando os três piores registrados no Piauí 

(R$ 948,00), Ceará (R$ 956,00) e Alagoas (R$ 1.007,00) (IBGE, 2014).  

 O Nordeste concentra o maior percentual de pessoas de 16 anos ou mais de idade 

ocupadas em trabalho informal (60,3%), em 2013, enquanto a região Sudeste, que concentra o 

menor percentual, alcança pouco mais da metade desse número (32,2%) (IBGE, 2014). Essa 

realidade indica que a maior parte dos trabalhadores nordestinos ocupada perece de uma 

maior precariedade das condições de trabalho, pois a informalidade representa não somente 

uma realidade de negação dos direitos trabalhistas, como também evidencia uma situação de 

menor remuneração. No ano de 2013, por exemplo, o rendimento médio em trabalho formal 

                                                           
32

 São considerados percentuais acima (valores positivos) e abaixo (valores negativos) da média nacional.  
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no Brasil era de R$ 1.537,00, enquanto no trabalho informal esse valor equivalia a R$ 707,00, 

uma quantia inferior à metade da renda daqueles que possuem vínculos formais (IBGE, 2014). 

 Tais indicadores revelam que os desdobramentos da nova ofensiva do capital nas 

condições de trabalho têm indicado que há permanências, mesmo com a adoção do novo 

padrão de desenvolvimento capitalista no país, resultando em realidades desiguais, uma vez 

que os trabalhadores nordestinos ainda se encontram em condições de trabalho mais precárias 

se comparados aos trabalhadores de outras regiões do país. Contudo, o novo cenário instituído 

a partir de 2003 sinaliza para certa melhoria das condições de vida no Nordeste, como 

abordaremos a partir desse ponto.  

Se na década de 1990 presenciamos uma menor preocupação com um 

desenvolvimento regional equitativo, estabelece-se, em 2003, um governo que anunciou uma 

maior preocupação com as desigualdades regionais. Nesse sentido, recriou, em 2007, as 

antigas Superintendências de Desenvolvimento do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Contudo, 

se tal fato poderia representar a retomada de um planejamento voltado para o 

desenvolvimento dessas regiões que apresentam, historicamente, índices baixíssimos de 

desenvolvimento socioeconômico, essas instituições foram recriadas de modo esvaziado, sem 

condições para retomar a sua força inicial no desenvolvimento das regiões a que estavam 

vinculadas. Como afirma Araújo (2013, p. 168): 

 

[...] o presidente Lula priorizou de início a recriação da Sudene e da Sudam – 

uma promessa de campanha – e, nos primeiros dias do governo, criou o 

Grupo Interministerial para implementar tal iniciativa. O problema 

enfrentado foi duplo: de um lado, os projetos de lei de recriação dessas 

instituições regionais foram tratados sem qualquer prioridade pelo 

Congresso Nacional e, de outro, o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Regional, proposto para dar lastro financeiro a nova Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR), não foi aprovado pelos congressistas. 

Talvez por ter sido incluído no bojo das duas tentativas de Reforma 

Tributária, o referido fundo foi objeto de negociação com governadores que 

não o apoiavam, preferindo, na maioria dos casos, receber os recursos 

diretamente nos cofres estaduais. O fato é que pouco ou nada se evoluiu 

nesse campo.  

 

 No entanto, Araújo (2013) destaca que o novo padrão de crescimento instituído pelo 

governo Lula, focado na produção e consumo de massa, teve impacto positivo nas regiões 

mais pobres do país. No Nordeste, segundo essa mesma autora, houve um aumento do valor 

do rendimento médio das famílias de 5,4%, sendo maior, portanto, do que a média nacional, 

que foi de 3,9%, bem como um crescimento do emprego formal em 64,9% entre os anos de 

2002 e 2010. Esses aspectos seguem a tendência de queda na desocupação e maior 
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formalização do emprego no Brasil, como indicado por Alves (2014), representando um 

importante ganho para as condições socioeconômicas dos nordestinos, elevando a qualidade 

de vida de uma parcela de indivíduos nessa região.  

Contudo, parece evidente que as ações de desenvolvimento social foram mais fortes 

do que as de desenvolvimento regional. Nesse sentido, Gomes (2011) mostra, por exemplo, 

que o governo federal e o INSS gastaram, no Nordeste, em 2009, R$ 40 bilhões em 

transferência de renda a pessoas, contando o Bolsa Família, o BPC (Benefícios de Prestação 

Continuada) e as aposentadorias (urbanas e rurais), enquanto os investimentos em 

infraestrutura previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para essa região, 

entre 2007 e 2010, foram de R$ 30, 257 milhões, uma média de R$ 7,564 milhões por ano. 

Desse modo, podemos afirmar que as políticas sociais do governo federal configuram-

se nas principais formas de intervenção no desenvolvimento do Nordeste, mesmo que tenha 

havido importantes investimentos em infraestrutura. Essa situação pode contribuir para a 

reafirmação da realidade de fragilidade socioeconômica da região, pois, embora essas 

políticas possam ter contribuído para elevação dos índices sociais, indicando uma tendência 

de melhoria de vida dos nordestinos, assim como a diminuição das desigualdades regionais, 

não se instituiu, ainda, uma política de desenvolvimento menos dependente. Então, corre-se o 

risco de o Nordeste ficar muito condicionado não apenas às leis do mercado (guerra fiscal), 

mas também aos programas de redistribuição de renda. Se considerarmos que esses são dois 

aspectos de significativa instabilidade, podemos afirmar que essa região permanece com sua 

inserção subordinada, podendo sofrer, a todo momento, as inconstâncias do mercado ou do 

governo. 

Para indicarmos a persistente desigualdade regional e as condições de desvantagem 

que o Nordeste se encontra, podemos recorrer aos dados da Tabela 3, que revelam a 

fragilidade do Nordeste na oferta de uma vida de qualidade à população que nele reside. 

Nessa Tabela, é possível notar que o saneamento básico domiciliar não é uma realidade para 

quase metade dos nordestinos, em 2013, fato que indica a falta de condições adequadas de 

moradia para essas pessoas, pois esse aspecto é condição imprescindível para manter a saúde 

de qualquer população. É possível notar ainda que o Nordeste, mesmo apresentando 

significativa melhoria nos anos 2000, permanece, desde 2002, com a segunda menor 

proporção de domicílio com acesso a saneamento adequado, ficando à frente apenas da região 

Norte e em pouco mudando sua posição se comparado ao Sudeste, que permanece sendo o 

estado em melhor situação nesse indicador. Agrega-se a esse fato o ainda importante índice de 

mortalidade infantil, fazendo com que o Nordeste permaneça com a pior posição dentre todas 
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as regiões, desde 2002, embora seja possível notar uma expressiva melhora dessa taxa, que 

saiu de 41,4%, em 2002, para 19,4%, em 2013. O destaque mais positivo é a proporção de 

pessoas de 60 anos ou mais de idade, visto que o Nordeste continua com o terceiro maior 

percentual, atrás apenas do Sul e Sudeste, aumentando esse índice de 8,9% para 12,4%.  

 

Tabela 3 – Indicadores sociais por região (2002 e 201333) 

Região 

Proporção de 

domicílios com acesso 

a saneamento 

adequado (%) 

Mortalidade infantil 

(%) 

Proporção de pessoas 

de 60 anos ou mais de 

idade (%) 

 2002 2013 2002 2013 2002 2013 

Norte 11 21,2 27,7 19,2 6,0 8,8 

Nordeste 38,7 51,1 41,4 19,4 8,9 12,4 

Sudeste 85,4 91,1 20,2 11,6 10,2 14,2 

Sul 59,6 67 17,9 10,4 10 14,5 

Centro-Oeste 39,5 51,8 20,4 15,6 7,2 11,1 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE (2004) e IBGE (2014). 

 

Em síntese, os dados da Tabela 3 demonstram que a realidade nordestina ainda é 

significativamente desvantajosa em relação às outras regiões do país, em especial, ao Sul e 

Sudeste. Tal fato evidencia, portanto, a ainda urgente e necessária atuação do Estado 

brasileiro na redução das desigualdades regionais, proporcionando uma elevação da qualidade 

de vida e de trabalho na região Nordeste. Trata-se da necessidade de uma ação sólida que 

desenvolva a capacidade produtiva dessa região de forma menos dependente. Como afirma 

Gomes (2011, p. 308-309): 

 

Apesar do vigor das políticas regionais adotadas, durante alguns períodos, 

sustentadas, sobretudo, em maciços investimentos públicos – e do seu 

sucesso temporário –, os resultados finais desse esforço foram 

decepcionantes. Para tomar um indicador que, de certa forma, representa 

todos os outros, em 1960, primeiro ano de funcionamento da Sudene, o 

produto interno bruto por habitante do Nordeste equivalia a 47% do PIB 

brasileiro. Quatro décadas depois, em 2001, quando autarquia foi extinta, o 

PIB por habitante do Nordeste equivalia aos mesmos 47% do seu 

correspondente nacional. Constância maldita: em 2007, anos mais recentes 

com dados oficiais, a relação entre os dois produtos ainda era igual a 47% 

(ou mais precisamente, 46,7%).  

 

                                                           
33

 Embora o IBGE já tenha lançado a Síntese dos Indicadores Sociais 2014 e 2015, a padronização dos dados 

dessa tabela não foi possível nesses dois últimos anos. 
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Em síntese, a descontinuidade das políticas de desenvolvimento regional e sua 

retomada ainda tímida resultaram em poucos avanços para o Nordeste, embora importantes. 

Nesse contexto, é preciso mencionar que 

 

[...] desigualdades econômicas inter e intrarregionais não refletem apenas 

desníveis da capacidade produtiva das economias regionais, mas também 

desequilíbrios espaciais na oferta de emprego e na disponibilidade de 

serviços públicos (educação, saúde, saneamento, transportes); na expectativa 

de vida ao nascer; na capacidade institucional dos governos subnacionais, 

etc... Daí se afirmar que acentuadas desigualdades regionais não se referem 

apenas à capacidade produtiva de um território vis-à-vis outro, mas 

expressam, igualmente, uma situação de iniquidade social, pois o lugar de 

nascimento passa a ser condição-chave de acesso a oportunidades de 

ascensão social e a uma vida digna (AMPARO, 2014, p. 177). 

 

Diante dessas questões, é presumível afirmar que os trabalhadores da região Nordeste 

sofrem mais negativamente os resultados das novas regulamentações das relações de trabalho, 

uma vez que eles já se encontram em situação de maior vulnerabilidade do que aqueles 

residentes em outras regiões do país mais desenvolvidas, dadas as condições sociais nas quais 

estão imersos. Alia-se, portanto, à precariedade das condições de vida a precariedade das 

condições de trabalho, criando um cenário de expressiva fragilidade para os nordestinos. 

 Nesse sentido, a Tabela 4 apresenta alguns indicadores que evidenciam a realidade de 

desigualdade nas relações de trabalho instituídas nas diferentes regiões do país nos anos 2000. 

Nela é possível notar que o Nordeste, quando comparado às outras regiões, possui, tanto em 

2004 quanto em 2013, o menor rendimento médio, permanecendo o maior no Centro-Oeste 

nos dois anos. No que se refere à taxa de desocupação, é possível afirmar que a situação é 

menos favorável, em 2013, pois se, em 2004, o Nordeste possuía a segunda maior taxa de 

desocupação, em 2013, passou a ter a maior dentre as regiões, enquanto a menor continuou 

sendo no Sul. A menor proporção de formalidade no trabalho também se encontra no 

Nordeste, que ocupa, nos dois anos dispostos na tabela, a menor proporção, mesmo que seja 

possível notar um importante aumento nessa taxa, ficando a maior para o Sudeste. 
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Tabela 4 – Indicadores das relações de trabalho por região (2004 e 2013)
34

 

Região 

Rendimento médio do 

trabalho principal das 

pessoas ocupadas na 

semana de referência 

(R$) 

Taxa de desocupação 

(%) 

Proporção de pessoas de 

16 anos ou mais de idade 

ocupadas em trabalhos 

formais (%) 

 2004 2013 2004 2013 2004 2013 

Norte 544,00 1.289 7,0 7,3 30,4 40,2 

Nordeste 430,00 1.083 8,9 7,8 27,6 39,7 

Sudeste 732,00 1.820 10,5 6,4 56,9 67,8 

Sul 671,00 1.761 5,7 3,9 52,7 67,4 

Centro-Oeste 738,00 1.940 8,1 5,5 46,2 61,3 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE (2005) e IBGE (2014). 

 

Diante do exposto na Tabela 4, é possível constatar que os baixos rendimentos, o 

desemprego e a informalidade são elementos que predominam com significativa intensidade 

na realidade nordestina, nos anos 2000, pois, apesar de apresentar melhoria nos indicadores 

destacados, o Nordeste permanece em situação de desvantagem quando comparado com as 

outras regiões do país. Disso resulta um cenário de enorme fragilidade para o trabalhador no 

que se refere à negociação por melhores condições de trabalho, já que as relações de emprego 

instituídas dificultam a organização da resistência aos desmandos da produção de capital. 

Portanto, a classe trabalhadora nordestina pode mais facilmente se entregar às relações de 

trabalho desregulamentadas. 

Evidenciados alguns aspectos relativos às relações de trabalho, sinalizamos para as 

implicações da nova realidade socioeconômica na oferta da educação básica no Nordeste, 

posto que a União, com base na legislação vigente, tem responsabilidade na diminuição das 

desigualdades regionais também na oferta da educação no país, tendo em vista que 

 

[...] previsões de “equalização de oportunidades educacionais e padrão 

mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica e financeira aos 

estados, ao Distrito Federal e aos municípios” mantêm a responsabilidade da 

União na redução das desigualdades educacionais, reafirmando-se sua 

função equalizadora (OLIVEIRA, 2003, p. 4).  

 

A questão inicialmente colocada é de que a descentralização de responsabilidades 

entre os entes federados na oferta da educação, sem que haja uma forte complementação 

técnica e financeira da União, pode fortalecer as desigualdades educacionais, como tratada no 

tópico anterior. Nesse contexto, destacamos que havia uma dificuldade de muitos municípios 

                                                           
34

 Em 2004, foram consideradas pessoas com 10 anos ou mais de idade e, em 2013, pessoas com 16 anos ou 

mais de idade. 
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na oferta da educação básica, uma vez que o processo de descentralização não considerou a 

fragilização orçamentária e técnica desses entes federados. Tal reflexão pode ser transposta 

para analisar a realidade educacional nordestina, pois é nessa região que se encontram os 

municípios mais pobres do país, além de haver uma maior vulnerabilidade socioeconômica no 

Nordeste. Esses aspectos contribuem para que a oferta da educação escolar se torne mais 

vulnerável, exigindo uma maior presença do Estado para superar os entraves no processo de 

constituição de uma educação de qualidade. Contudo, Vazquez (2005, p. 155) assevera: 

  

A reduzida participação da complementação da União, tendo em vista o 

baixo valor mínimo aluno/ano, estabelecido em desacordo com a legislação 

do Fundef, limita a função redistributiva da União no financiamento do 

ensino fundamental, segundo determina a Constituição Federal (art. 221), 

impedindo um avanço na política de correção das desigualdades 

interestaduais proposta pelo Fundef. 

 

Com a continuidade das políticas de fundos por meio do Fundeb, mantém-se ainda 

uma atuação muito tímida do Estado na tentativa de redução das desigualdades regionais, 

posto que tal tarefa exigiria um verdadeiro esforço direcionado à superação da condição de 

desvantagem do Norte e Nordeste. No entanto, “[...] o próprio MEC, no governo Lula, admite 

os limites impostos pela política econômica, por meio do programa de ajuste fiscal, à 

ampliação dos gastos sociais [...]” (VAZQUEZ, 2005, p. 163). 

Portanto, é perceptível que diante do projeto de Estado instituído a partir da década 

de 1990, quando se tornou indispensável à produção capitalista uma redução da atuação do 

Estado no setor social, mesmo apresentando inflexões entre 2003 e 2015, a educação foi 

atingida, dentre outros aspectos, com processos de descentralização e maior controle do 

financiamento e dos resultados. Diante dessa realidade de ausência de uma forte política de 

desenvolvimento mais justo e igualitário, o certo é que as desigualdades regionais na oferta da 

educação básica ainda se configuram em uma realidade irrefutável. 

Para abordarmos esse panorama, podemos recorrer aos dados organizados na Tabela 

5, através dos quais é possível perceber que a região Nordeste possui alguns dos piores 

indicadores educacionais, evidenciando uma oferta insuficiente e qualitativamente inferior às 

outras regiões, desde o início dos anos 2000. Essa região permanece com a maior taxa de 

analfabetismo, mesmo que ela tenha caído significativamente de 23,4%, em 2002, para 

16,9%, em 2013, enquanto a menor taxa permanece sendo no Sul, com 4,6%, em 2013. A 

região Nordeste, em 2002 e em 2013, possui a menor média de anos de estudos para as 

pessoas de 25 anos ou mais de idade, que é de 4,6 e 6,4, respectivamente, sendo o Sudeste o 
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estado que tem melhor média nos dois anos (6,8 e 8,4). A análise desse indicador permite 

afirmar ainda que o Nordeste alcançou, em 2013, uma média de anos de estudos das pessoas 

com 25 anos ou mais inferior ao que o Sul e Sudeste possuíam, em 2002. No que diz respeito 

às médias do Ideb para o ensino fundamental e o ensino médio, considerando as redes 

estaduais, a situação de desvantagem da população nordestina permanece, uma vez que se 

registram nessa região os piores indicadores nas duas etapas de ensino nos dois anos 

analisados. 

 

Tabela 5 – Indicadores educacionais por região (2002, 2005, 2013 e 2015)  

Região 

Taxa de 

analfabetismo das 

pessoas de 15 anos 

ou mais de idade 

(%) 

Média de anos de 

estudo das pessoas 

de 25 anos ou mais 

de idade  

Média do IDEB 

Ideb /Anos finais 

do ensino 

fundamental (rede 

estadual) 

Média do Ideb 

/Ensino médio 

(rede estadual) 

 2002 2013 2002 2013 2005 2015 2005 2015 

Norte 9,8 9,5 6,2 7,1 3,1 3,9 2,7 3,2 

Nordeste 23,4 16,9 4,6 6,4 2,6 3,5 2,7 3,2 

Sudeste 7,2 4,8 6,8 8,4 3,6 4,5 3,2 3,7 

Sul 6,7 4,6 6,5 8,0 3,5 4,3 3,4 3,5 

Centro-Oeste 9,6 6,5 6,4 8,1 3,1 4,4 2,9 3,4 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE (2014) e INEP (2016). 

 

É possível concluir, portanto, que alguns indicadores educacionais, como os que 

estão dispostos na Tabela 5, permanecem desfavoráveis à região Nordeste, como era no início 

dos anos 2000, mesmo que, a partir de 2003, tenha havido maiores investimentos em 

educação e uma maior preocupação com o regime de colaboração na oferta educacional 

através de programas como o PDE e o PAR. Tal fato indica que a melhoria da oferta da 

educação nessa região, nos governos neodesenvolvimentistas, não foi capaz de colocá-la em 

posição de igualdade em relação àquelas regiões que permanecem tendo os melhores 

indicadores educacionais, como o Sul e Sudeste, mostrando que há a necessidade de uma ação 

estatal mais fortemente comprometida com a redução das desigualdades na oferta 

educacional. Nesse sentido, a instituição de um Sistema Nacional de Educação é condição 

sem a qual se pode evoluir para uma oferta educacional menos desigual em que se reorientem 

importantes aspectos relativos à gestão e ao financiamento da educação básica no Brasil, 

como a instituição do Custo Aluno-Qualidade que considere as desigualdades e as 

especificidades regionais.   

  As discussões feitas no decorrer de todo esse capítulo, buscando compreender os 

desdobramentos do processo de reestruturação produtiva nas condições de trabalho e nas 

políticas educacionais no Brasil e no Nordeste, entre 2003 e 2015, evidenciaram importantes 
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resultados. O primeiro deles diz respeito à limitação das ações dos governos 

neodesenvolvimentistas em virtude do contexto estrutural do capitalismo contemporâneo, 

resultando em um cenário contraditório em que não houve superação do Estado neoliberal. 

Nessa conjuntura, as condições de trabalho são melhoradas ao se estabelecerem uma 

importante valorização do salário mínimo, um avanço do trabalho formal e maior taxa de 

ocupação, mas também são agravadas pela persistente política de pagamentos meritocráticos 

de salários, pelo ataque ao sistema de previdência, pela permanência de ações flexibilizadoras 

das relações de trabalho e pela geração de empregos formais de qualidade inferior.  

Na educação, registramos uma maior preocupação com a gestão da oferta educacional 

que se caracterizou por maiores investimentos e mais adequada assistência técnica aos entes 

federados, ampliação da escolaridade obrigatória e maior participação social, mas que, 

contraditoriamente, intensificou os mecanismos de controle e regulação e não negou os 

aspectos privatizantes da educação, além de limitar a participação social.  

Por conseguinte, o movimento instituído no mundo do trabalho e na educação pode ser 

definido, fundamentalmente, como uma continuidade descontínua, portanto, afirmação e 

negação constante de uma realidade que desfavorece a classe trabalhadora por um Estado que 

não foi capaz de negar a lógica do mercado na gestão das suas políticas sociais. 

Nesse contexto, o Nordeste brasileiro sofre as marcas singulares de uma economia 

nacional ainda incapaz de proporcionar um desenvolvimento regional equitativo, padecendo, 

portanto, duplamente com a subordinação e dependência socioeconômica. Desse modo, as 

condições de trabalho e a oferta educacional nessa região ainda apresentam baixos índices se 

comparados a outras regiões do país, mesmo durante os 12 anos de governos 

neodesenvolvimentistas, revelando que o esforço na melhoria dos indicadores ainda foi 

insuficiente para avançar na diminuição da desigualdade no país. 

 A síntese a que chegamos é de que, entre 2003 e 2015, o Brasil (o ornitorrinco descrito 

por Francisco de Oliveira) mudou muito (conjunturalmente) e mudou pouco 

(estruturalmente), conservando suas características esdrúxulas de país elitista, conservador, 

desigual e de maioria pobre. 

 É nesse contexto que se desdobram novos aspectos das condições de trabalho dos 

professores da educação básica que, constituídas histórica e dialeticamente, trazem as marcas 

do padrão do desenvolvimento capitalista anterior, consolidando-se uma trajetória de avanços 

e retrocessos, como veremos no próximo capítulo.  
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3 AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA35 

NO CENÁRIO BRASILEIRO E NORDESTINO NO PERÍODO DE 2003-2015 

  
No fundo, o verde; 

A esperança no fundo de tudo. 

E o amarelo agigantando-se. 

Amarelo plantado no verde. 

(Ouro plantado na esperança) 

Torquato Neto 

  

Torquato Neto, em seu poema Patriotismo, cita que a riqueza desse país se agiganta no 

fundo de esperança, sendo esta, talvez, a mesma esperança que mobiliza os professores, ainda 

que diante de condições de trabalho precárias, na luta por uma educação de qualidade. De 

certo modo, abordaremos essa realidade de luta e de esperança neste capítulo.  

O contexto das condições de trabalho dos professores da educação básica no Brasil de 

que trataremos aqui foi delineado no capítulo anterior, ao abordar o novo padrão de 

desenvolvimento capitalista instituído entre 2003 e 2015 e seus desdobramentos no mundo do 

trabalho e na educação, observando as particularidades da região Nordeste. Constatamos que 

se estabeleceu uma conjuntura socioeconômica mais vinculada às políticas sociais, resultando 

em condições de trabalho mais adequadas do que aquelas impostas na década de 1990, assim 

como em políticas educacionais mais propositivas, embora ainda marcadas por traços do 

modelo neoliberal. Desse modo, nosso pressuposto é o de que esses aspectos da nova 

conjuntura socioeconômica e educacional brasileira trouxeram consequências importantes 

para o trabalho dos professores da educação básica, dando a este nova configuração.  

Nesse sentido, o presente capítulo tem como objetivo sistematizar um estudo sobre as 

condições de trabalho dos professores da educação básica no Brasil, levando em conta o 

contexto socioeconômico, político e educacional instituído entre 2003 e 2015 e destacando as 

singularidades da região Nordeste. Para tanto, discutimos, no primeiro tópico, as políticas de 

valorização/desvalorização do trabalho do professor da educação básica que se colocam em 

disputa no Brasil, desde 1990. No segundo, detemo-nos na compreensão das condições de 

trabalho dos professores da educação básica que são resultantes dessas políticas, assim como, 

de forma ampla, da ascensão do novo cenário socioeconômico instituído entre 2003 e 2015, 

considerando a infraestrutura da unidade educacional, a jornada de trabalho, a carreira 

                                                           
35

 A opção por abordar das condições de trabalho dos professores da educação básica neste capítulo se deve ao 

fato de que a maior parte das regulamentações e das pesquisas não trata especificadamente sobre a realidade da 

docência no ensino médio. Além disso, compreendemos que embora as condições de trabalho no ensino médio 

guardem particularidades, estão inseridas no contexto mais amplo do qual fazem parte todos os professores da 

educação básica. 
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docente e o salário. No terceiro tópico, sinalizamos para a realidade nordestina, destacando 

algumas de suas especificidades.  

 Consideramos, inicialmente, que o professor está submetido à lógica da produção 

capitalista, da mesma forma que os outros trabalhadores diretamente ligados ao processo 

produtivo, embora de modo diferenciado. Essa submissão ocorre porque “o educador também 

trabalha forçado pelas necessidades materiais e, nesse sentido, ele não se diferencia dos 

demais trabalhadores” (GONÇALVES, 2011, p. 120). Nesse mesmo sentido, Orso (2008, p. 

61) expõe: 

 

Se não fosse professor, como um trabalhador que precisa vender sua força de 

trabalho para poder sobreviver, possivelmente estaria realizando um outro 

tipo de trabalho qualquer e vendendo sua força como padeiro, marceneiro, 

agricultor, confeiteiro, vendedor, pedreiro, coveiro, escriturário, motorista 

etc. – estaria educando e sendo educado em outro local. Ou seja, seria 

membro da classe trabalhadora, submetido à mesma lógica do modo de 

produção capitalista como os demais trabalhadores, mas exercendo outra 

função social. 

   

  Gonçalves (2011, p. 121) esclarece ainda que não é possível visualizar a exploração do 

trabalho do professor de forma direta, nem perceber imediata e diretamente a acumulação de 

capital com a contribuição do trabalho docente, mas se pode antever a submissão dele ao 

modo de produção capitalista mediante o sistema de educação, pois “quando tudo está 

submisso à dinâmica do mercado, a educação também vira mercadoria [...]”. 

No contexto de inserção do trabalho docente na lógica do capital, Oliveira (2004, p. 

1140) assinala que, no processo de reestruturação produtiva, 

 

[...] assim como o trabalho em geral, também o trabalho docente tem sofrido 

relativa precarização nos aspectos concernentes às relações de emprego. O 

aumento dos contratos temporários nas redes públicas de ensino, chegando, 

em alguns estados, a número correspondente ao de trabalhadores efetivos, o 

arrocho salarial, o respeito a um piso salarial nacional, a inadequação ou 

mesmo ausência, em alguns casos, de planos de cargos e salários, a perda de 

garantias trabalhistas e previdenciárias oriunda dos processos de reforma do 

Aparelho de Estado têm tornado cada vez mais agudo o quadro de 

instabilidade e precariedade do emprego no magistério público. 

  

 Essa compreensão decorre do fato de que o padrão de acumulação flexível não se 

prendeu à produção industrial, espalhando-se ideologicamente sobre os processos de 

organização de trabalho (material ou imaterial). Nessa conjuntura, houve transformações no 

perfil docente que coincidem com uma proposta de política educacional e de trabalho docente 
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que busca atender a uma sociedade marcada pela ampliação da escolaridade com domínio dos 

conteúdos e de habilidades cognitivas, visto que “[...] a cada etapa de desenvolvimento social 

e econômico correspondem projetos pedagógicos, aos quais correspondem perfis 

diferenciados de professores, de modo a atender às demandas dos sistemas social e produtivo 

com base na concepção dominante [...]” (KUENZER, 1999, p. 166). 

As mudanças no perfil do professor da educação básica brasileira passam a se 

concretizar, principalmente, por duas razões: a primeira leva em conta as transformações nos 

processos formativos, enquanto a segunda resulta de novas relações de trabalho.  

 As mudanças no processo de formação de professores são feitas, por exemplo, com 

através da reorganização dos cursos de formação e da exigência por maior e mais adequado 

nível de qualificação. Isso ocorre porque se buscou reestruturar esses cursos, objetivando 

formar docentes mais afinados com as exigências impostas pelo novo padrão de acumulação, 

uma vez que a nova demanda de formação requer um profissional mais flexível, mais 

autônomo e mais envolvido com a gestão, pois “[...] exige-se do trabalho docente muito mais 

do que as tarefas restritas aos aspectos didáticos e pedagógicos” (OLIVEIRA; MAUÉS, 2012, 

p. 64-65). Dessa maneira, as regulamentações dos cursos de formação de professores se 

voltaram para atender essas demandas, por meio tanto da formação inicial quanto da 

continuada. Esses aspectos estão presentes não somente na LDB de 1996, mas também em 

outras legislações, como na Resolução CNE/CP n. 1/2002 (Diretrizes Curriculares para 

Formação de Professores da Educação Básica em nível superior). Nesse contexto, Freitas 

(2002, p. 160) afirma que “as orientações gerais da política educacional no campo da 

formação obedecem, conforme nossa análise, às necessidades postas pela reforma educativa 

para a educação básica em decorrência das transformações no campo produtivo e das novas 

configurações no desenvolvimento do capitalismo”.  

 Contudo, há uma inflexão desse movimento por meio da Resolução CNE/CP n. 

2/2015, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação inicial em nível 

superior e para formação continuada (BRASIL, 2015a), uma vez que essa regulamentação dá 

maior organicidade ao tratamento da formação dos profissionais da educação básica, embora 

permaneçam possibilidades de fragilização da formação docente. Contudo, essa é uma 

discussão a ser consolidada devido à recente aprovação da resolução e à instituição do campo 

de disputas para sua concretização, posto que ainda “[...] há de forma contundente a 

necessidade de investir esforços na concretização de políticas que integrem formação, 

carreira, remuneração e condições dignas de trabalho” (SOUSA; MOURA, 2016, p. 135). 
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Fernandes e Silva (2012), ao analisarem os dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

Domiciliar (PNAD), entre os anos de 1981 a 2009, evidenciam uma expressiva elevação da 

escolaridade dos professores da educação básica. Isso significa que houve um avanço na 

intelectualização do professor que pode contribuir tanto para a formação de indivíduos mais 

adaptados ao mercado quanto para a construção de uma perspectiva contra-hegemônica. Essa 

contradição resulta do fato de que a maior formação dos professores não é interesse unilateral, 

pois, como ressaltam Souza e Gouveia (2012, p. 25), “o desenvolvimento científico e 

tecnológico, de um lado, a pressão dos sindicatos de outro e as cobranças derivadas das 

reformas educacionais têm gerado alterações na formação docente”. Portanto,  

 
[...] o trabalho docente, sob a égide do capitalismo, não escapa a lógica da 

acumulação do capital, direta ou indiretamente, pela compra da força de 

trabalho do professor e pela natureza de seu trabalho, que contraditoriamente 

forma sujeitos que atenderão as demandas do trabalho capitalista, cuja 

inclusão depende do disciplinamento para o qual a escola contribui. Ao 

mesmo tempo, o trabalho docente contribui, diretamente ou indiretamente, 

para a produção de ciência e tecnologia, pesquisando ou formando 

pesquisadores, e assim por diante. Ou seja, embora a finalidade do seu 

trabalho seja a formação humana, ele está atravessado pelas mesmas 

contradições que caracterizam o capitalismo (KUENZER, 2011, p. 677). 

 

A segunda mudança no perfil do professor se consolida através da desregulamentação 

das relações de trabalho. Souza e Gouveia (2012) argumentam que se verifica uma tendência 

de maior permanência dos professores no exercício da profissão devido às reformas 

previdenciárias e às políticas meritocráticas para o pagamento salarial, tendo em vista que 

estas induzem a um adiamento da aposentadoria. Esse fato ocorre porque as reformas 

previdenciárias da década de 1990, já sinalizadas no capítulo anterior, obrigaram o 

trabalhador a ficar mais tempo na ativa, dadas as mudanças nas regras. Além disso, a criação 

de mecanismos de abonos dentro da carreira e a busca por melhores salários incentivam o 

professor a permanecer mais tempo trabalhando, posto que sua aposentadoria passa a 

representar também uma diminuição do seu salário (SOUZA; GOVEIA, 2012). Nesse 

cenário, Fernandes e Silva (2012, p. 49) afirmam que “[...] está havendo uma tendência ao 

envelhecimento, na qual a média de idade atinge cerca de 40 anos nos anos mais recentes de 

2005 a 2009, respectivamente. A média de idade dos docentes aumentou quase 15 anos no 

período analisado [1991-2009]”. 

 Identificamos, portanto, mudanças no perfil do professor ocorridas mediante as novas 

regulamentações que concentram importantes esforços na formação e atuação docente. Tal 

fato acontece no contexto de um contraditório processo de precarização e valorização do 
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trabalho docente, visto que, como apontam Souza e Gouveia (2012, p. 19), verifica-se “[...] a 

existência de políticas que tanto tornam o trabalho docente mais fragmentado e precarizado, 

como ações, mesmo que em menor proporção, que valorizam a profissão docente”. Impõe-se, 

assim, a necessidade de compreensão das políticas de valorização do trabalho docente no 

contexto das transformações ocorridas nas duas últimas décadas. 

 

3.1 As políticas de valorização/desvalorização do trabalho do professor no Brasil 

 

As transformações ocorridas nas políticas educacionais, já discutidas, e nas políticas 

de valorização do trabalho docente, nos quinze primeiros anos de 2000, decorrem, em parte, 

do contexto socioeconômico e político contraditório instituído no final da década de 1980 e 

nos anos 1990, no qual, de acordo com Vieira (2013), se estabeleceu um cenário de 

implantação de políticas neoliberais que ganhou formato institucional nas reformas da 

Constituição de 1988, mesmo que essa sinalizasse para importantes conquistas sociais. 

Portanto, a trajetória de valorização dos professores da educação básica no Brasil tem as 

marcas do seu tempo, evidenciando avanços e retrocessos. 

Sem dúvidas, podemos assegurar que os primeiros indicativos de valorização do 

trabalho do professor da educação básica no Brasil, após o início do processo de 

redemocratização do país, resultam da Constituição de 1988, que assegura o ingresso no 

magistério público exclusivamente por concurso de provas e títulos, bem como garante o piso 

salarial e o plano de carreira (BRASIL, 2017)36. Esses aspectos aparecem como princípios do 

ensino e terminam por estabelecer a necessidade de políticas públicas que os regulamentem e 

os concretizem, proporcionando a construção de um campo de disputas no processo de 

valorização do trabalho docente. Isso ocorre porque discutir o ingresso na docência e a 

consolidação de um piso salarial e de um plano de carreira para os professores envolve 

questões complexas como salário, formação, jornada de trabalho, condições adequadas de 

trabalho na escola, tempo de serviço, aposentadoria etc., todas permeadas de determinações 

socioeconômicas e políticas. 

Sendo assim, é preciso observar que, embora as regulamentações decorrentes desse 

texto constitucional indiquem para importantes caminhos da valorização do trabalho dos 

                                                           
36

 A Emenda Constitucional n. 53/2006 modifica o art. 206 da Constituição de 1988, dando nova redação ao 

inciso V, que passa a considerar os profissionais da educação e não somente os profissionais do ensino. Além 

disso, inclui o inciso VIII, que dá maior destaque ao piso salarial dos profissionais da educação, acrescentando o 

parágrafo único, em que estabelece que a lei irá dispor sobre as categorias de trabalhadores considerados 

profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de 

carreira, no âmbito dos entes federados (BRASIL, 2006). 
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professores, sua concretização é marcada pelas diferentes conjunturas políticas e 

socioeconômicas que se estabelecem desde sua promulgação. Desse modo, enquanto a década 

de 1990 é marcada pelo avanço das políticas neoliberais no país, no período entre 2003 e 

2015, é possível notar um recuo dessas políticas, instituindo um importante e contraditório 

momento da valorização do trabalho do professor. 

Para encaminharmos as reflexões em torno dessa problemática, devemos considerar a 

ampla legislação educacional promulgada a partir da segunda metade da década de 1990, 

resultante das tensões entre o Estado brasileiro, o empresariado e os movimentos sociais. 

Sendo assim, recorremos àquelas leis que maior influência tiveram na organização, estrutura e 

funcionamento da educação básica e que mais diretamente incidiram sobre o trabalho docente. 

Nesse contexto, verificamos, na década de 1990, a LDB, Lei n. 9.394/96, e o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef), Lei n. 9.424/96. 

Para Oliveira e Vieira (2012), a LDB de 1996 especificou os pilares da valorização 

profissional do professor da educação básica, ao assegurar: o ingresso no magistério por meio 

exclusivamente de concurso público de provas e títulos; o aperfeiçoamento profissional 

continuado; o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN); a progressão funcional; o período 

reservado aos estudos; e as condições adequadas de trabalho. Esses aspectos, em sua maior 

parte, reafirmam o que já havia sido exarado na Constituição de 1988, apenas acrescendo os 

seguintes pontos: aperfeiçoamento contínuo dos professores e tempo reservado ao estudo. 

A preocupação com a formação de professores no contexto da valorização dos 

profissionais da educação é, sem dúvidas, o aspecto que mais mereceu atenção na LDB de 

1996. Esse fato pode ser notado no Título VI dessa Lei que trata dos profissionais da 

educação, pois, dos sete artigos que o compõem, seis abordam a temática da formação. O Art. 

61, no parágrafo único
37

, versa sobre os fundamentos da formação de profissionais da 

educação; o Art. 62 aborda as exigências de formação para atuação na educação básica; o Art. 

63 trata dos institutos superiores de educação e dos cursos de formação dos profissionais da 

educação básica; o Art. 64 versa sobre a formação dos profissionais da educação para 

administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; o Art. 65 trata da 

necessidade de trezentas horas de prática de ensino para a formação de professores; e o Art. 

66 contempla a formação de professores para o magistério superior (BRASIL, 1996a).  

Oliveira e Maués (2012, p. 63) corroboram essa discussão, ao afirmarem: 

                                                           
37

 Incluído como parágrafo único pela Lei n. 12.014/2009. 
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De modo geral, as reformas educacionais, que tomaram forma no Brasil, 

sobretudo a partir da segunda metade dos anos de 1990, tiveram como cerne 

a questão da formação inicial, da capacitação e do treinamento docente, as 

quais foram assumindo, no contexto atual de globalização econômica e de 

reestruturação dos processos produtivos, um espaço mais amplo nas 

discussões relativas à educação. Isso se deu, em grande parte, devido ao 

processo de (re) significação da Educação Básica trazido pelas demandas 

econômicas, políticas, sociais e educacionais que apresentaram novas 

exigências aos sistemas de ensino e consequentemente aos professores, 

tendo por base as reformas e políticas de inspiração neoliberal. 
 

Podemos salientar que houve, portanto, importantes avanços, já nessa Lei, em termos 

da regulamentação de aspectos relativos à valorização dos profissionais do magistério, mesmo 

que a maior preocupação seja a preparação dos profissionais da educação, incluindo os 

professores, visto que se assegurou espaço para discussão do regime de trabalho, da 

remuneração, da carreira e das condições de trabalho nas unidades educacionais. 

Apenas quatro dias depois da aprovação da LDB de 1996, é instituído o Fundef, Lei n. 

9.424/96. Essa lei propõe que os recursos desse Fundo sejam aplicados na manutenção e 

desenvolvimento do ensino fundamental e na valorização do magistério (BRASIL, 1996b). A 

valorização do magistério se dá, de modo mais direto, mediante o repasse de 60% do valor do 

Fundo para remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino 

fundamental, bem como por meio da exigência de elaboração de planos de carreira e 

remuneração do magistério, feita a estados, Distrito Federal e municípios, e do investimento 

na formação de professores leigos. Além disso, essa valorização contempla a necessidade de 

melhoria da qualidade do ensino, observando o número mínimo e máximo de alunos por sala, 

a formação permanente dos profissionais da educação, a jornada de trabalho que incorpore os 

momentos diferenciados da atividade do professor e o aumento do padrão de qualidade 

(BRASIL, 1996b). 

Mesmo diante desses ganhos legislativos, a aprovação desse Fundo fez emergir um 

cenário contraditório de valorização do magistério, visto que a abrangência do Fundef revelou 

a possibilidade de um pagamento ainda mais desigual entre os professores das diferentes 

etapas da educação básica, criando uma situação desfavorável para aqueles que atuavam fora 

da sua abrangência. Em diagnóstico presente no PNE 2001-2011, afirma-se que foi possível 

registrar prejuízos para professores da educação infantil, da educação de jovens e adultos e do 

ensino médio (BRASIL, 2001). Ainda nesse contexto, Brito (2012) verifica que os aumentos 

significativos em razão da política de fundos se deram de forma mais perceptível no Nordeste, 

podendo não ter havido um ganho salarial importante em muitos estados e municípios.  
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Além disso, é preciso considerar que o investimento do Fundef secundarizou as 

condições de trabalho das escolas de educação infantil e ensino médio, na medida em que esse 

Fundo provocou um “[...] desestímulo de investimentos, por parte dos poderes públicos, na 

educação infantil, na educação de jovens e adultos e mesmo no ensino médio” (PINTO, 2002, 

p. 116). 

Os anos 2000 também se mostraram efervescentes no âmbito do debate dos 

profissionais da educação, iniciando-se com a aprovação do PNE 2001-2011, Lei n. 

10.172/2001. Nessa lei, a valorização dos profissionais da educação aparece como uma das 

cinco prioridades, mas a centralidade é mais uma vez posta na formação de professores, assim 

como na LDB de 1996. O próprio texto dessa lei coloca que “[...] particular atenção deverá 

ser dada a formação inicial e continuada, em especial dos professores” (BRASIL, 2001, p. 1). 

Nesse sentido, esse PNE trata de forma secundária de outros aspectos da valorização dos 

profissionais da educação como a carreira, o salário, a jornada de trabalho e as condições de 

trabalho na escola. Evidência disso é que, na definição dos 28 objetivos e metas para o 

magistério da educação básica presentes no plano, 21 referem-se à formação dos profissionais 

da educação, em particular dos professores. Essas metas e objetivos tratam da organização de 

programas de formação de professores; do estabelecimento de diretrizes e parâmetros 

curriculares para os cursos superiores de formação docente; do credenciamento de instituições 

formadoras; da formação continuada e em serviço; dos programas de formação de professores 

a distância; da ampliação da oferta de cursos de formação; das exigências da formação 

conforme a LDB; e da formação para áreas específicas como educação especial, segmentos 

afro-brasileiros, sociedades indígenas e trabalhadores rurais (BRASIL, 2001). Vale ressaltar 

também que os vetos impostos ao financiamento desse plano constituíram-se no principal 

entrave à concretização da valorização do trabalho docente. 

Os limites estabelecidos para a valorização do trabalho do professor da educação 

básica, na década de 1990 e nos dois primeiros anos de 2000, evidenciados, em especial, por 

sua centralidade na formação docente e pela insuficiência no seu financiamento, dão-se em 

razão do contexto socioeconômico e político instituído na década de 1990, quando se pregava 

um Estado menor na área social, como destacado no capítulo anterior. Isso ocorre porque 

tratar de formação, carreira, piso salarial e condições de trabalho na escola, dentre outros 

elementos, como aspectos igualmente importantes para a valorização dos professores requer 

um avanço no investimento de recursos para a educação. Diferentemente,  
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no que se refere ao financiamento da educação, podemos dizer que a política 

para o setor nos anos FHC teve como pressuposto básico o postulado de que 

os recursos existentes para a educação no Brasil são suficientes, cabendo 

apenas otimizar a sua utilização, por meio de uma maior focagem nos 

investimentos e uma maior “participação” da sociedade (PINTO, 2002, p. 

124). 

 

Iniciado um novo momento socioeconômico e político no Brasil, tem-se, em 2007, a 

aprovação do Fundeb, regulamentado pela Lei n. 11.494/2007, que se tornou importante por, 

pelo menos, dois aspectos. O primeiro estendeu a ação do Fundo por toda a educação básica, 

evitando assim uma valorização seletiva do magistério. Já o segundo aspecto está relacionado 

à lei que regulamentou esse Fundo, colocando em evidência, no Art. 41, o piso salarial para os 

profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo um prazo até 31 de 

agosto de 2007 para que este fosse fixado pelo poder público, o que contribuiu para a 

aprovação da Lei n. 11.738/2008 (Lei do Piso). 

Sem dúvidas, a categoria docente teve uma grande vitória com a aprovação da Lei n. 

11.738/2008 que institui o piso salarial para os profissionais do magistério público da 

educação básica. Conforme destacam Oliveira e Vieira (2012, p. 154), essa lei “recupera a 

noção de carreira profissional, enfraquecida, em muitos casos, em razão da degradação sofrida 

pelos docentes em função das condições de trabalho nas redes públicas estaduais e municipais 

nas últimas décadas do século passado”. 

Contudo, se a instituição da Lei do Piso representa uma conquista da categoria 

docente, sua concretização ainda permanece no campo de disputa, visto que, como aponta 

Hypolito (2015, p. 530), “a Lei do Piso ainda não é respeitada em muitos estados e na maioria 

dos municípios, não somente no que se refere ao valor do salário inicial, mas quanto ao 1/3 

(um terço) do tempo da carga horária que deve ser destinado ao preparo, planejamento e 

estudo”. Tal constatação pode ser feita no Quadro 2, que mostra que, das vinte e sete redes 

estaduais, apenas quinze cumprem integralmente a Lei do Piso, oito não cumprem o valor do 

PSPN e oito não cumprem a jornada extraclasse.  
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Quadro 2 – Cumprimento da Lei do Piso do Magistério nas redes estaduais (Ref.: Dez./2016) 

UF 
CUMPRIU O VALOR NO INÍCIO DA CARREIRA? 

(ENSINO MÉDIO) 

CUMPRIU A JORNADA 

EXTRACLASSE 

(33,33% POR LEI) 

AC Pagou proporcionalmente a jornada de trabalho de 30h semanais SIM 

AL SIM SIM 

AM NÃO NÃO (25%) 

AP SIM NÃO (24%) 

BA SIM SIM 

CE SIM SIM 

DF SIM SIM (37,5%) 

ES NÃO SIM 

GO NÃO NÃO (30%) 

MA NÃO NÃO (30%) 

MG Pagou proporcionalmente a jornada de trabalho de 24h semanais SIM 

MS SIM SIM 

MT Pagou proporcionalmente a jornada de trabalho de 30h semanais SIM 

PA SIM NÃO (25%) 

PB NÃO SIM 

PE SIM SIM 

PI SIM SIM 

PR NÃO SIM 

RJ SIM SIM 

RN Pagou proporcionalmente a jornada de trabalho de 30h semanais SIM 

RO SIM SIM 

RR Pagou proporcionalmente a jornada de trabalho de 25h semanais SIM 

RS NÃO NÃO (20%) 

SC SIM NÃO (20%) 

SE SIM SIM (37,5%) 

SP NÃO NÃO (20%) 

TO SIM SIM (40%) 

BR 14 

cumpriram 

5 pagaram 

proporcionalmente 

8 não cumpriram 19 

cumpriram 

8 não 

cumpriram 

Fonte: CNTE (2016). 

 

Além disso, podemos adiantar que, em nome do cumprimento dessa Lei, estados e 

municípios têm se esforçado para regulamentar o achatamento da carreira do professor, 

impedindo, muitas vezes, um reconhecimento adequado da formação, do tempo de trabalho e 

da situação de contratação, como abordaremos melhor no próximo tópico.  

O avanço da Lei do Piso na valorização dos profissionais da educação básica é 

inegável, mas a vinculação entre piso, carreira e jornada não é suficiente sem que a escola 

garanta adequadas condições de trabalho no que se refere à infraestrutura do prédio escolar e 

aos materiais básicos e de apoio ao ensino. Portanto, embora as condições materiais de 

trabalho nas escolas não sejam objeto da Lei do Piso, trata-se de um aspecto importante sem o 

qual não há valorização do trabalho do professor, tendo em vista que garantia de salário, 
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carreira e jornada de trabalho são indispensáveis, mas se fragilizam diante de instituições 

precárias de ensino. Portanto, as condições de trabalho configuram elemento transversal que 

deveria aparecer com clareza nesse texto legislativo. 

A Lei do Piso é, por conseguinte, uma conquista necessária e essencial, mas transitória 

e insuficiente à instituição de processos valorativos do trabalho docente, pois precisa avançar 

e se fortalecer por meio de outros marcos regulatórios e de outras ações, de modo que as 

condições de trabalho do professor sejam tratadas amplamente como elemento indispensável à 

constituição de uma educação de qualidade.  

O mais recente marco que trata da valorização da docência é o PNE 2014-202438 

aprovado pela Lei n. 13.005/2014. Nesse dispositivo, a valorização do trabalho docente da 

educação básica é tratada, principalmente, nas Metas 17 e 18. Na Meta 17, propõe-se 

equiparar o rendimento médio dos professores aos demais profissionais com escolaridade 

equivalente. Para tanto, propõe um fórum permanente de acompanhamento do valor do piso 

salarial nacional, a implantação dos planos de carreira e a assistência financeira da União aos 

entes federados para implantação das políticas de valorização. Na Meta 18, é abordada a 

implantação dos planos de carreira, assegurando que essa seja uma ação a ser realizada em 

dois anos a partir da vigência da lei (BRASIL, 2014b). Importante notar que essas duas metas 

evidenciam que é preciso considerar os ganhos tidos com a Lei do Piso, assegurando os 

ganhos já estabelecidos nessa regulamentação. 

Se considerarmos, como afirma Vieira (2013), que a valorização dos profissionais do 

magistério envolve carreira, remuneração, formação e condições de trabalho, podemos inferir 

que o PNE 2014-2014 também trata essa questão de modo limitado, uma vez que secundariza 

as condições de trabalho nas unidades educacionais. Tal aspecto obscurece o fato de que 

 

a precarização do trabalho docente e as péssimas condições físicas e 

materiais das escolas públicas exigem um investimento direto e objetivo na 

educação pública, a fim de que se obtenha, de uma vez por todas, escolas 

com um padrão mínimo de qualidade – tanto em termos de prédios, 

bibliotecas, laboratórios, salas de aula etc., como em termos de materiais 

didáticos e recursos de ensino –, assim como políticas de valorização 

docente que garantam uma formação sólida, uma carreira profissional e uma 

                                                           
38

 É imprescindível registrar que as Conferências Nacionais de Educação (CONAEs) 2010 e 2014 foram 

importantes espaços de discussão e deliberação acerca das políticas educacionais brasileira de um modo geral e 

daquelas que se referem ao trabalho docente, em particular. Por essa razão, Dourado (2014, p. 5) afirma que a o 

movimento realizado nessas conferências revela “[...] a fecundidade deste processo de participação, de grande 

importância na arena educacional brasileira, ao deslindar novos marcos para a proposição e materialização das 

políticas educacionais no país, ao mesmo tempo em que tal processo, em si mesmo, constituiu-se em dinâmica 

formativa dos diferentes atores que participaram e construíram a referida conferência”. 
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retribuição salarial para o magistério que transforme este trabalho em algo 

digno, atrativo e prestigioso (HYPOLITO, 2015, p. 521-522).  

  

As legislações aprovadas no período de 2003-2015 avançam na regulamentação de 

importantes aspectos componentes da valorização do trabalho docente ao estabelecerem um 

salário mínimo para o professor, ao avançarem na organização da jornada de trabalho e ao 

reafirmarem a exigência de planos de carreira. Instituiu-se, assim, um espaço de contradição e 

de disputa que é resultante de um movimento de luta entre os diferentes setores da sociedade. 

Nesse espaço, os professores têm conseguido ganhos, mas que são restritos pelo novo padrão 

de desenvolvimento capitalista no Brasil, em sentido amplo, e pela inadequação do 

financiamento da educação brasileira e pelos limites das políticas educacionais, em sentido 

restrito. O resultado dessa realidade são condições de trabalho que ainda merecem maior 

atenção das políticas públicas e dos governos, como veremos no próximo tópico. 

 

3.2 Delineamentos acerca das condições de trabalho do professor brasileiro 

 

Inicialmente, é necessário esclarecer que a categoria condições de trabalho docente é 

compreendida aqui considerando a historicidade que a envolve, dado que é determinada pelas 

complexas relações de produção e de organização da sociedade capitalista, assim como pela 

conjuntura de cada época e lugar. Então, analisaremos as condições de trabalho docente no 

cenário socioeconômico, político e educacional brasileiro, entre 2003 e 2015.  

Dada a amplitude do conceito de condições de trabalho docente, já abordado na 

introdução desta pesquisa, trataremos o tema a partir de quatro subcategorias (condições de 

trabalho na unidade educacional/infraestrutura, jornada de trabalho, carreira e salário). Para 

tanto, organizamos essa exposição em quatro tópicos que correspondem a cada uma delas. 

 

3.2.1 A escola pública como espaço de trabalho do professor: um olhar sobre as condições 

materiais 

 

Dourado e Oliveira (2009, p. 203) definem a escola como “[...] espaço institucional de 

produção e disseminação, de modo sistemático, do saber historicamente produzido pela 

humanidade”. Trata-se, portanto, de um ambiente privilegiado de acesso ao conhecimento, 

pois nele se planeja, se executa e se avalia o processo de ensino e aprendizagem de crianças, 

jovens e adultos. Sendo assim, a escola é, também, espaço de trabalho do professor que pensa 

e concretiza de forma coletiva o ensino em condições materiais determinadas. 
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Por conseguinte, se considerarmos que a maior parte dos indivíduos dessa sociedade, 

em especial aqueles pertencentes à classe trabalhadora desse país, tem a escola pública como 

principal espaço de aquisição do saber sistematizado, senão único, veremos que essa 

instituição exerce importante função na formação da sociedade brasileira e necessita ser 

pensada como um espaço de qualidade socialmente referenciada.  

Nesse sentido, Dourado e Oliveira (2009) destacam duas dimensões da qualidade da 

educação – extraescolar e intraescolar –, ambas se relacionando com as condições materiais 

da escola. A primeira refere-se ao nível das obrigações do Estado, que deve, dentre outros 

aspectos, “[...] implementar programas suplementares, de acordo com as especificidades de 

cada estado e município, tais como: livro didático, merenda escolar, saúde do escolar, 

transporte escolar, recursos tecnológicos, segurança nas escolas” (DOURADO; OLIVEIRA, 

2009, p. 208). Já a segunda dimensão volta-se ao plano das condições de oferta, que se refere 

à 

 

[...] garantia de instalações gerais adequadas aos padrões de qualidade, 

definidos pelo sistema nacional de educação em consonância com a 

avaliação positiva dos usuários; ambiente escolar adequado à realização de 

atividades de ensino, lazer e recreação, práticas desportivas e culturais, 

reuniões com a comunidade etc.; equipamentos em quantidade, qualidade e 

condições de uso adequadas às atividades escolares; biblioteca com espaço 

físico apropriado para leitura, consulta ao acervo, estudo individual e/ou em 

grupo, pesquisa on-line, entre outros; acervo com quantidade e qualidade 

para atender ao trabalho pedagógico e ao número de alunos existentes na 

escola; laboratórios de ensino, informática, brinquedoteca, entre outros, em 

condições adequadas de uso; serviços de apoio e orientação aos estudantes; 

condições de acessibilidade e atendimento para portadores de necessidades 

especiais; ambiente escolar dotado de condições de segurança para alunos, 

professores, funcionários, pais e comunidade em geral; programas que 

contribuam para uma cultura de paz na escola; definição de custo-aluno 

anual adequado que assegure condições de oferta de ensino de qualidade 

(DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p. 208). 

 

Desse modo, refletir sobre as condições materiais das escolas públicas brasileiras se 

torna elemento indispensável ao entendimento da qualidade ofertada para o acesso ao 

conhecimento e, igualmente, revela um aspecto importante das condições de trabalho do 

professor. Neste item, iremos focar na dimensão intraescolar, sem, contudo, descontextualizá-

la da extraescolar, abordando-a como o primeiro elemento das condições de trabalho do 

professor, que se seguirá da jornada de trabalho, da carreira e do salário, nos próximos 

subtópicos.  



115 
 

Ressaltamos que essa discussão é essencial, pois a desconsideração das condições 

materiais da escola no entendimento das condições de trabalho do professor pode colaborar 

para a reafirmação de políticas de responsabilização docente, que, em geral, baseiam-se em 

mecanismos de controle, como as avaliações externas, e conferem, principalmente, ao 

professor a culpa pelos resultados educacionais. Isso ocorre porque se secundariza o fato de 

que, em uma realidade de insuficiência e precariedade de infraestrutura das escolas, torna-se 

difícil o alcance de bons resultados de aprendizagem pelos alunos. Muitas vezes, o aumento 

de responsabilidades “[...] faz com que os docentes desconsiderem as condições objetivas em 

que realizam o seu trabalho e se sintam pressionados a buscar soluções para problemas que 

são de ordem social mais ampla” (SILVA; SOUZA, 2013, p. 776). 

Para o entendimento do conjunto das condições de trabalho presentes nas escolas 

públicas, consideramos quatro dimensões abordadas por Batista e Odelius (1999) no cálculo 

do Índice de Infraestrutura das Escolas Brasileiras, em pesquisa realizada pela CNTE e pelo 

LPT/UnB, que são: materiais básicos, materiais de apoio ao ensino, recursos que promovem 

melhores condições de trabalho e condições ambientais. Mesmo que não tenhamos a 

pretensão de realizar esse cálculo, concordamos com esses autores que essas dimensões 

“permitem mapear a situação das instituições de ensino no que tange o assunto da 

infraestrutura” (BATISTA; ODELIUS, 1999, p. 161). Ao estabelecer essas dimensões como 

parâmetros, foi possível melhor organizar e analisar os dados disponíveis acerca das 

condições de trabalho dos professores nas unidades educacionais de educação básica no 

Brasil, a exemplo daqueles que constam nos censos escolares. 

Os materiais básicos e os recursos de apoio ao ensino constituem os meios ou 

ferramentas de trabalho do professor, que são seus objetos de trabalho, já os recursos que 

promovem melhores condições de trabalho e as condições ambientais dizem respeito às 

condições de trabalho propriamente ditas (BATISTA; ODELIUS, 1999). 

Diante da importância de se discutir a infraestrutura das escolas e destacados os 

aspectos que serão tratados nesta pesquisa, registramos que, no final dos anos de 1990, Batista 

e Odelius (1999) constatavam que a infraestrutura das escolas públicas no Brasil deixava 

muito a desejar, especialmente no que dizia respeito aos materiais de apoio e aos recursos que 

promovem melhores condições de trabalho. Essa compreensão decorre do fato de que, 

enquanto os materiais básicos alcançavam um índice de 0,93 e as condições ambientais 

indicavam 0,70 na escala do Índice de Infraestrutura das Escolas Brasileiras
39

, os materiais de 
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 O índice de Infraestrutura das Escolas Brasileiras foi elaborado em pesquisa realizada pela CNTE e LPT/UnB 

e possui uma escala que varia de 0 a 1. 
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apoio ao ensino e os recursos que promovem melhores condições de trabalho registravam 

índices de apenas 0,55 e 0,36, respectivamente. Com base nesses dados, os referidos autores 

concluíam que “[...] em sua maior parte os estabelecimentos funcionam a partir de uma 

combinação do mínimo indispensável para dar aula, aliado a condições de trabalho ruins” 

(BATISTA; ODELIUS, 1999, p. 164). 

Ainda no final da década de 1990, a CNTE (1999) publicou um documento intitulado 

Retratos na Escola no qual divulgou os resultados de um levantamento feito com 

trabalhadores em educação, alunos, pais/mães, em 17 estados, abrangendo todas as regiões do 

país. Esse documento corrobora os resultados apontados por Batista e Odelius (1999) e 

reafirma que a falta de recursos didático-pedagógicos é uma das principais dificuldades para 

desenvolver uma educação de qualidade. Nesse contexto, evidencia como principais 

reivindicações: a melhoria e dotação da infraestrutura das escolas, contemplando a existência 

de áreas de lazer, desporto e expressão artístico-cultural, bem como a melhoria dos 

equipamentos e materiais didáticos (CNTE, 1999). Tais reivindicações se alicerçavam no 

registro de que os principais problemas das escolas, em relação à dimensão de estrutura e 

equipamentos, eram: 

 

- Precariedade e ausência de equipamentos (computador, kit tecnológico – 

vídeo, tv, antena – freezer, geladeira, fogão, fotocopiadora); 

- Precariedade da infraestrutura física da escola (telhado, pintura, piso, redes 

hidráulica e elétrica, drenagem, sanitários, bebedouros); 

- Falta de material didático-pedagógico; 

- Falta de carteiras para os/as alunos/as; 

- Falta de documentação escolar (diário de classe, pastas de alunos, fichas 

de transferências, dentre outros) (CNTE, 1999, p. 11-12). 

 

Diante da amplitude dessas pesquisas, é possível inferir que havia, no final da década 

de 1990, um cenário preocupante em relação às condições de trabalho nas escolas públicas 

brasileiras, pois estas se mostravam inadequadas à efetivação de uma educação de qualidade e 

requeriam uma maior atenção do poder público para sanar os problemas existentes, propondo 

melhores condições de trabalho e aprendizagem nas unidades educacionais.  

Por conseguinte, se o ano 2000 iniciara registrando precárias condições de trabalho 

nas escolas públicas, a adoção de políticas neoliberais pelo governo brasileiro não se 

constituía em um cenário animador para superar essa realidade. Contudo, a partir de 2003, 

com as transformações no tratamento das políticas sociais no Brasil que são consoantes com 

as mudanças ocorridas no cenário socioeconômico e político, consolidam-se novos caminhos 
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para a educação brasileira. Essa mudança de rumos, já tratada no capítulo anterior, trouxe 

consequências importantes para as condições de trabalho nas unidades educacionais públicas.  

Sátyro e Soares (2007) constatam, a partir de dados dos censos escolares, que houve 

melhoria nos indicadores relativos à infraestrutura das escolas se comparados os anos de 1995 

e 2005. Esses autores destacam uma queda na porcentagem de escolas que não tinham acesso 

à energia de 41% para 16%; uma diminuição na parcela de escolas que não tinham acesso à 

água de 13% para 3%; um aumento no percentual de alunos que estudavam em escolas com 

biblioteca/sala de leitura, saindo de 57% para 64%; e uma elevação significativa do percentual 

de alunos que estudavam em escolas com computadores que passou de 37% para 73%. 

É significativo o fato de que os indicadores elencados por Sátyro e Soares (2007) 

reafirmem a condição de precariedade na infraestrutura das escolas nos anos de 1990, como 

apontada pelas pesquisas anteriores, e assinalem um avanço na melhoria das condições ainda 

no início das mudanças na política socioeconômica brasileira. Tal fato demonstra que havia 

um cenário propositivo que poderia levar a positivas transformações na educação.  

No capítulo anterior, assinalamos que houve avanços no financiamento da educação 

entre 2003 e 2015. Isso aconteceu não somente por meio de programas constitucionalmente 

estabelecidos, mas também pela adoção de programas suplementares que “abrangem 

iniciativas diferenciadas tanto de aquisição como de provimento de materiais e/ou serviços” 

(BRASIL, 2014d, p. 71). No que se refere à infraestrutura, compreendemos que o programa 

suplementar de maior importância tem sido o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 

uma vez que 

 

a transferência de recursos do PDDE às escolas independe de celebração de 

convênio, ou instrumento congênere e destina-se a cobrir despesas de 

manutenção, custeio e promoção de acessibilidade, além de pequenos 

investimentos, que podem ser usados para: aquisição de material 

permanente, quando receberem recursos de capital; manutenção, 

conservação e pequenos reparos da unidade escolar; aquisição de material de 

consumo necessário ao funcionamento da escola; avaliação de 

aprendizagem; implementação de projeto pedagógico; e desenvolvimento de 

atividades educacionais diversas (BRASIL, 2014d, p. 75). 

 

Esse Programa, embora criado em 1995, sofreu alterações nos governos 

neodesenvolvimentistas, resultando na ampliação do atendimento para toda a educação básica 

e no maior investimento financeiro. Enquanto Mafassioli (2015) constata que entre 1995 e 

2004 não houve qualquer acréscimo na tabela de repasse dos recursos ligados ao PDDE, no 

período de 2005 a 2013, esse recurso passou de 0,3 bilhão para 2,2 bilhões (BRASIL, 2014d).  
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Nesse contexto, Farenzena (2012, p. 111) coloca que, “afora a complementação da 

União ao Fundeb, o PDDE foi a ação de transferência de recursos financeiros que teve 

crescimento mais expressivo, pois seus recursos foram multiplicados três vezes e meia, 

confrontando-se 2010 e 2006”. Portanto, não somente a criação, mas, principalmente, o 

avanço na regulamentação e financiamento do PDDE contribuiu para a melhoria da qualidade 

ofertada nas unidades educacionais públicas no Brasil ao destinar mais recursos diretamente 

às escolas para que pudessem adquirir equipamentos e realizar reformas. Como ressalta 

Mafassioli (2015, p. 13), 

 

durante décadas, os gestores das escolas públicas tinham que organizar rifas, 

festas e contribuições espontâneas para gerir a escola, pois os recursos eram 

escassos. Os recursos do PDDE modificaram essa realidade, mesmo 

ampliando as funções do gestor escolar, as escolas públicas tiveram uma 

“autonomia” relativa para adquirir material de consumo, recursos didáticos, 

realizar reparos, melhorar a estrutura física e promover ações para qualificar 

os processos de ensino e de aprendizagem e o desenvolvimento de atividades 

educacionais do projeto pedagógico. 

 

Apesar das melhorias registradas por Sátyro e Soares (2007) e dos avanços no 

financiamento da educação por meio de fundos constitucionais e programas suplementares, 

como o PDDE, o Brasil encerra a primeira década dos anos 2000 registrando dados 

preocupantes no que diz respeito às condições de trabalho na unidade educacional. Soares 

Neto et al. (2013), ao elaborarem uma escala de infraestrutura escolar com quatro níveis 

(elementar, básico, adequado e avançado) e utilizarem os dados do Censo Escolar 2011, 

constatam que apenas 0,6% das escolas apresentam nível de infraestrutura considerada 

avançada, o que seria a mais próxima do ideal. Contudo, o dado mais preocupante é o fato de 

que 

 

[...] mais de 44% das escolas da educação básica brasileira ainda 

apresentarem uma infraestrutura escolar elementar, apenas com água, 

sanitário, energia, esgoto e cozinha. Trata-se de aspectos sine qua non para o 

funcionamento de um prédio escolar, sem qualquer característica específica 

relacionada ao processo ensino-aprendizado (SOARES NETO et al., 2013, 

p. 89). 

 

As pesquisas já indicadas tratam de aspectos presentes nas quatro dimensões 

consideradas para análise das condições de infraestrutura. Contudo, não é possível fazer uma 

análise comparativa e perceber avanços e retrocessos em cada dimensão, pois essas pesquisas 

possuem uma metodologia de análise própria, não havendo padronização nos dados. No 
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entanto, pode-se concluir que a infraestrutura das escolas públicas se mostra problemática 

tanto no final dos anos de 1990 como na primeira década de 2000, embora tenha registrado 

avanços. 

O retrato da realidade das condições de trabalho na unidade educacional nessa segunda 

década dos anos 2000 foi feito aqui com base no Censo Escolar 2016 e na pesquisa realizada 

pelo GESTRADO/UFMG (2010). No que tange aos materiais básicos como carteiras dos 

alunos, quadro-negro ou acrílico etc., não foi possível realizar uma análise quanto a sua 

presença ou qualidade nas escolas públicas de educação básica, visto que esses dados não se 

encontram disponíveis no censo escolar nem foram localizados em pesquisas sobre a 

infraestrutura das escolas. 

Quanto aos materiais de apoio ao ensino, os dados do Censo Escolar 2016 mostram 

que muitas unidades educacionais ainda sofrem com a falta desses materiais, em especial do 

laboratório de ciências, da sala de leitura, da biblioteca e da quadra de esportes, posto que eles 

estão presentes em um percentual bastante inferior das escolas públicas (Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Distribuição dos materiais de apoio ao ensino nas escolas públicas de educação 

básica no Brasil (2015) 

Materiais de apoio ao ensino % 

Biblioteca 31 

Lab. de informática 43 

Lab. de ciências  9 

Sala para leitura 20 

Quadra de esportes 32 

DVD 74 

Impressora 66 

Máquina copiadora 40 

Retroprojetor 29 

Televisão 79 

Internet 62 

Banda Larga 49 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Escolar 2016 disponíveis em <http://www.qedu.org.br>.  

 

Os dados da Tabela 6 mostram ainda que os materiais de apoio mais presentes nas 

escolas são a televisão (79%), o DVD (74%) e a impressora (66%). Contudo, nenhum dos 

materiais dispostos na Tabela 6 alcança um percentual de presença de 80%. Tal fato contribui 

para instituir uma precária condição de trabalho dos professores da educação básica, pois até 

mesmo algumas ferramentas necessárias à realização de um trabalho educativo de qualidade 

não estão disponíveis para parcela importante dos professores.  

Aliada à insuficiência desses materiais de apoio está a sua qualidade de disposição, 

tendo em vista que existe uma necessidade de manutenção do que é adquirido e construído. 
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Nesse sentido, materiais de apoio como equipamentos, sala de informática, recursos 

pedagógicos, biblioteca, parquinho/área de recreação e quadra de esporte foram objetos de 

preocupação do survey realizado pelo GESTRADO/UFMG (2010). Nessa pesquisa, a 

avaliação dos professores aponta para um distanciamento significativo das condições de 

trabalho na unidade educacional do nível de excelência (Tabela 7). Embora todos os aspectos 

considerados sejam avaliados como bons pela maioria dos professores, é possível, igualmente, 

perceber que, se somados os percentuais que os consideram regular ou ruim, somente os 

equipamentos e a sala de informática não ultrapassariam a avaliação de bom. Então, existe 

uma realidade de precariedade que interfere negativamente nas condições de trabalho do 

professor, visto que é indispensável que os materiais de apoio ao ensino sejam ofertados em 

quantidade e qualidade, de modo a proporcionar uma atividade docente mais efetiva e menos 

sacrificada. 

 

Tabela 7 – Avaliação dos sujeitos docentes em relação às condições de trabalho das 

unidades educacionais 

Condições de trabalho Excelente Bom Regular Ruim 

Equipamentos 11% 48% 31% 11% 

Sala de informática 15% 49% 24% 12% 

Recursos pedagógicos 9% 43% 35% 13% 

Biblioteca 9% 43% 33% 16% 

Parquinho/área de recreação 6% 30% 33% 32% 

Quadra de esporte 9% 32% 28% 31% 

Fonte: Adaptada de GESTRADO/UFMG (2010). 

 

No que concerne aos recursos que promovem melhores condições de trabalho, os 

dados do Censo Escolar 2016 revelam que apenas 53% das escolas públicas brasileiras 

registram a existência de sala dos professores
40

. Trata-se de um percentual ainda pequeno, se 

observarmos que este é não apenas um importante espaço de trabalho dos professores, mas, na 

maioria das vezes, o único lugar destinado ao descanso desse profissional nos intervalos das 

aulas e dos turnos de trabalho. A pesquisa do GESTRADO/UFMG (2010) revela, também, 

que a sala de convivência e repouso é avaliada como excelente por apenas 8% dos 

professores, enquanto 43% consideram boa, 31% avaliam como regular e 18% consideram 

ruim. 

Para a análise das condições ambientais, Batista e Odelius (1999) levam em conta os 

seguintes aspectos: barulho, conservação do prédio, condição dos banheiros dos professores e 
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servidores, umidade, poeira, iluminação diurna e noturna. Adaptamos esses aspectos e 

consideramos, inicialmente, outros cinco, conforme disposto na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Distribuição de escolas públicas de educação básica por condições do prédio (%) 

Condições do prédio % 

Água filtrada 84 

Água via rede pública 66 

Energia via rede pública 94 

Esgoto via rede pública 39 

Coleta de lixo periódica  70 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Escolar 2016 disponíveis em <http://www.qedu.org.br>. 

 

Os dados disponíveis na Tabela 8 evidenciam que o aspecto mais problemático é o 

acesso ao esgoto em via pública, presente em apenas 39% das escolas. Além disso, a coleta de 

lixo periódica ainda é falha (70%). O abastecimento de água mostra-se, também, insuficiente, 

pois, embora a água filtrada esteja em 84% das escolas, a água via rede pública ainda não é 

realidade em parte importante delas (44%). Tais dados revelam que as condições de 

saneamento básico ofertadas nas escolas públicas brasileiras apresentam deficiências 

significativas, visto que a coleta de lixo e o tratamento de água e esgoto são condições 

fundamentais para a oferta de um ensino minimamente de qualidade. Essa crítica é feita sem 

desconsiderar, contudo, que o saneamento básico é uma realidade problemática em todo o 

país, principalmente no Nordeste, como indicam os dados do capítulo anterior. De outro 

modo, a energia via rede pública possui maior incidência e está presente em 94% das escolas, 

o que indica uma conquista importante, dadas as necessidades cotidianas das escolas.  

As condições ambientais da sala de aula são tratadas pela pesquisa do 

GESTRADO/UFMG (2010), que aborda aspectos como: ruído, ventilação, iluminação e 

paredes. Nessa pesquisa, registra-se que 10% dos professores consideram o ruído da sala de 

aula insuportável e 29% deles o avaliam como elevado. Se somarmos esses percentuais, 

veremos que parcela significativa (39%) dos professores participantes da pesquisa convive 

com uma realidade de incômodo e inadequação no que tange a esse aspecto (Gráfico 12).   
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Gráfico 12 – Avaliação dos sujeitos docentes em relação às 

condições da sala de aula 

 
Fonte: GESTRADO/UFMG (2010). 

 

Em relação a ventilação, iluminação e paredes, a pesquisa do GESTRADO/UFMG 

(2010) constata que apenas 10% dos professores participantes da pesquisa avaliaram esses 

aspectos como excelentes, sendo que o item pior avaliado foi a ventilação, que conta com um 

percentual de 24% de avaliação ruim (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13 – Avaliação dos sujeitos docentes em relação às condições de 

sala de aula (ventilação, iluminação e paredes) 

 
Fonte: GESTRADO/UFMG (2010). 

 

Os dados elencados nos Gráficos 12 e 13 evidenciam que as escolas públicas ainda 

carecem de condições ambientais apropriadas para a execução do trabalho do professor, 

merecendo urgente atenção por parte do poder público. Isso ocorre porque tais condições 

implicam dispêndio de um esforço maior do professor na organização e execução das 
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situações de aprendizagem, sendo possível concluir que seu trabalho torna-se mais enfadonho, 

cansativo e desgastante. Além disso, salas com altos ruídos e condições de ventilação e 

iluminação inadequadas podem acarretar problemas de saúde para o professor.  

Em síntese, os dados aqui elencados sobre a infraestrutura das escolas públicas de 

educação básica no Brasil mostram que, nessa segunda década do século XXI, muitas dessas 

instituições convivem com problemas inaceitáveis como a falta de saneamento básico e as 

condições de incômodo na sala de aula. Embora esses aspectos não estejam presentes na 

maioria das unidades educacionais, não podemos secundarizar o fato de que eles afetam as 

condições de trabalho de parte importante dos professores. 

Nesse contexto, Vanelli (2017) e Araújo Filho (2017) indicam a inexistência de um 

padrão de qualidade nas escolas de educação básica pública no Brasil. Ambos destacam a 

existência de escolas de excelência convivendo, em uma mesma realidade sócio-histórica e 

política, com escolas sem as mínimas condições de funcionamento. Diante desse cenário, 

Araújo Filho (2017) aponta que essa situação é resultante da falta de vontade política e de 

maiores investimentos em educação, mesmo com o avanço registrado nos últimos anos. 

Vanelli (2017), sem negar esses dois aspectos, argumenta que há má gestão dos recursos 

públicos na educação. Para essa autora, a opção do gestor frente aos recursos disponíveis é 

fundamental, pois, “se ele consegue gerir bem o recurso, ele acaba equipando melhor todas as 

escolas no sentido de garantir o mínimo necessário para o desenvolvimento do ano letivo seja 

garantido nas escolas” (VANELLI, 2017, s/pág.). 

Há, por conseguinte, uma desigualdade nas condições materiais ofertadas nas unidades 

educacionais que precisa ser superada por um regime de colaboração mais justo. Nesse 

sentido, Farenzena (2012, p. 113) argumenta: 

  

As desigualdades persistentes no acesso à educação e nas condições de 

qualidade da educação estão associadas a desequilíbrios entre oferta de 

educação e capacidade de financiamento da educação entre os entes 

federados, que são os principais responsáveis pela oferta educacional. 

Assim, pensar em justiça na educação inclui problematizar as 

responsabilidades e as relações federativas, no que sobressai o debate sobre 

o papel da União.  
 

A CNTE (2014) registra dois aspectos importantes no que concerne à luta por melhor 

infraestrutura nas escolas. O primeiro refere-se à necessidade de que a avaliação interna das 

escolas tenha como uma de suas dimensões as condições de infraestrutura, enquanto o 

segundo diz respeito ao imperativo de cobrar políticas para a melhoria da infraestrutura dos 
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prédios escolares. Tais aspectos são importantes, pois a desconsideração da infraestrutura na 

avaliação dos resultados das escolas contribui para uma maior secundarização desse aspecto, 

reforçando as políticas de responsabilização do professor. Nesse contexto, a militância por 

escolas com prédios melhores e mais bem equipados deve forçar um olhar mais atento dos 

governos que insistem no funcionamento da educação escolar por meio de improvisações. 

Nesse mesmo sentido, o Documento Final da CONAE 2014 propõe: 

 

 Definir e garantir um padrão mínimo de infraestrutura nas unidades 

educacionais (laboratórios de informática, com acesso a internet banda larga, 

biblioteca, refeitório, quadra poliesportiva, auditórios/anfiteatros, salas com 

acústicas adequadas ao processo de aprendizagem) para atividades culturais, 

respeitando as especificidades de cada região (BRASIL, 2014a, p. 97-98).  

 

A preocupação registrada pela CONAE revela que as condições de infraestrutura das 

escolas estão em disputa por uma educação de qualidade e que estas carecem de atenção, 

tanto no sentido de evidenciá-la como elemento importante na análise das condições de ensino 

quanto na insistente necessidade de definir critérios mínimos de qualidade. Essas questões 

precisam ser consideradas para que se torne possível evitar a instituição constante de 

arremedos em infraestruturas sem condições mínimas de ofertar um ensino de qualidade. 

Um passo importante dado nesse sentido foi a aprovação do Parecer CNE/CEB n. 

8/2010, que, embora ainda não homologado, traz indispensáveis questões para o debate e a 

luta por melhores condições de infraestrutura nas escolas, pois trata dos padrões mínimos de 

qualidade de ensino para educação básica pública (BRASIL, 2010). Esse parecer afirma que 

 

[existe] a necessidade de estabelecer o que são esses padrões mínimos e os 

insumos associados aos mesmos. O CAQi  surge como uma resposta a esse 

inviolável direito, ou seja, o de garantir que cada cidadão desse país tenha 

acesso a uma educação de qualidade, ao apresentar com clareza os insumos 

necessários a esse direito (BRASIL, 2010, p. 16). 

 

Diante dessa conjuntura, Araújo Filho (2017) chama a atenção para a urgência do 

cumprimento do PNE 2014-2024 no que diz respeito à regulamentação do Custo Aluno-

Qualidade inicial (CAQi) e do Custo Aluno-Qualidade (CAQ). Tal proposta é contemplada na 

estratégia 20.6 do PNE 2014-2024, com a seguinte redação: 

 

No prazo de 2 (dois) anos da vigência do PNE, será implantado o Custo 

Aluno-Qualidade inicial – CAQi, referenciado no conjunto de padrões 

mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será 

calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de 
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ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a 

implementação do Custo Aluno-Qualidade – CAQ (BRASIL, 2014b).  

 

O contexto marcado pelas ainda insuficientes condições de infraestrutura nas escolas 

públicas, pelo vencimento do prazo para a implantação do CAQi e pela não homologação do 

Parecer CNE/CEB n. 8/201041 evidencia o fato de que a garantia de melhores condições para a 

oferta do ensino é uma luta árdua e longa que requer uma contínua ação dos movimentos 

sociais, sindicais e da academia não somente no debate da construção das políticas 

educacionais, mas, igualmente, na denúncia do não cumprimento das responsabilidades pelos 

governos. Corroboramos, portanto, a afirmação do Parecer CNE/CEB n. 8/2010 de que, para 

conquista de uma educação de qualidade social para todos, é imprescindível que 

 

[...] os governos, nas suas esferas de responsabilidade, assegurem os insumos 

previstos no CAQi para todas as escolas públicas de educação básica, 

prevendo-os nos respectivos Planos de Educação, Planos Plurianuais e Leis 

Orçamentárias, e garantindo o controle social de sua execução (BRASIL, 

2010, p. 38). 
  

São esses direitos que devemos exigir. Por essa razão, temos que lutar, embora 

limitados por uma estrutura social voltada para a produção de mercadorias e exploração da 

força de trabalho, por melhores condições nas escolas públicas de educação básica. Isso 

porque não há aprendizado sem condições de ensino, sem os meios necessários a organização 

dos conteúdos. A ausência de uma infraestrutura adequada pode dificultar o exercício da 

profissão docente, causando comprometimento do processo educacional escolar e um 

sentimento de desprofissionalização do professor. Saviani (2008, p. 22) contribui com essa 

discussão ao afirmar: “uma vez que são as condições materiais que determinam a consciência 

e não o contrário, a desconsideração em relação à materialidade da prática pedagógica e seu 

caráter determinante pode, mesmo, ser interpretada como inconsistência teórica”. 

 

3.2.2 A jornada de trabalho do professor da educação básica 

 

Em um contexto em que se ressalta a ideia de eficiência, eficácia, descentralização e 

controle dos resultados, há uma maior exigência da força de trabalho. O professor não fugiu a 

                                                           
41

 Deve haver um agravamento dessa situação diante da aprovação da Emenda Constitucional n. 95/2016, que 

estabelece um novo regime fiscal com limites de gastos para o governo federal com despesas primárias até 2036. 

Essa nova regulamentação leva a uma redução de investimentos em educação, enfraquecendo ações capazes de 

avançar na garantia de melhores condições de trabalho do professor. Dentre outras implicações, compromete o 

cumprimento da Meta 20 do PNE 2014-2024, paralisando todas as ações propostas nesse plano. 
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essa regra de comprometimento cada vez maior de sua individualidade na produção de 

resultados (educacionais), levando-o a uma nova realidade de intensificação da jornada de 

trabalho. Sobre esse ponto, Fernandes e Silva (2012) e Oliveira e Vieira (2012) constatam um 

aumento na jornada de trabalho dos professores nos últimos anos, Hypolito (2013) e Macêdo 

e Cabral Neto (2013) identificam falta de tempo dos docentes para as atividades extraclasse e 

Vieira (2003) ressalta o acúmulo de atividades laborais. 

Mesmo que a intensificação do trabalho, a partir do toyotismo, seja feita com mais 

frequência pela otimização do tempo já instituído na jornada de trabalho, Fernandes e Silva 

(2012) verificam uma elevação no número de horas trabalhadas pelos professores entre os 

anos de 1981 e 2009. Trata-se, para esses autores, da situação mais denunciadora da 

precarização do trabalho docente. A constatação é de que a carga horária de trabalho 

aumentou, em média, 3,67 horas semanais. Entendemos que tal fato resulta das maiores 

exigências postas à educação escolar, desde a crise do capital, pois a educação foi considerada 

elemento importante para a superação dessa realidade, conforme apontam as discussões do 

capítulo anterior. Como exemplo, temos, na LDB de 1996, um aumento de 20 dias letivos 

destinados a atividades com os alunos na escola (BRASIL, 1996a). Esse fato encurta o tempo 

de férias e lazer dos professores. 

Embora tenha havido esse aumento na jornada de trabalho do professor, podendo 

significar uma ampliação de tempo para a execução das tarefas próprias do trabalho docente, a 

problemática da hora-atividade permanece, pois o período resguardado para as atividades de 

estudo, planejamento e correção de atividades etc. inexiste ou se mostra insuficiente nas redes 

de ensino no Brasil. Sendo assim, persiste o prolongamento do trabalho do professor no 

espaço da sua vida privada, mesmo que a reivindicação da hora-atividade possa ser registrada 

desde a década de 1980 e tenha sido regulamentada pela LDB de 1996, pelo PNE 2001-2011 

e de modo mais efetivo pela Lei do Piso (SOUSA; MOURA, 2017).  

Vieira (2003, p. 51) aponta que, na pesquisa Retratos na Escola 3, realizada pela 

CNTE, foi possível detectar que “os educadores trabalham, em média, mais 14 horas 

semanais, sendo o tempo gasto, em casa, com trabalhos profissionais, de 8 horas”. Nesse 

mesmo sentido, Oliveira e Vieira (2012, p. 171) explicitam: 

 

Aproximadamente ¾ dos docentes afirmaram levar atividades para serem 

realizadas em casa “sempre” ou “frequentemente”, sendo que quase metade 

indicou levar “sempre”. Os docentes dedicam-se a essas atividades, em 

média, 7 horas semanais, sendo que o valor mais apontado por eles (a moda) 

foi 10 horas semanais. 
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Diante de tais constatações, o alongamento da jornada de trabalho do professor para 

além dos limites da escola revela que há um tempo necessário para planejamento, execução e 

avaliação do processo educacional que não é considerado na organização do seu trabalho na 

escola, gerando um sobretrabalho que não é remunerado. Então, os professores invadem o 

tempo da sua vida privada tentando garantir a qualidade de um trabalho para o qual não lhes 

são dadas condições adequadas. Esse fato agrava-se ainda mais se levarmos em conta as 

observações feitas por Macêdo e Cabral Neto (2013, p. 158) de que 

 

tais atividades (preparação de aulas e correção de atividades dos alunos) 

acontecem muitas vezes, à noite, em virtude de um grande número de 

professores da escola pública possuir duas ou três jornadas de trabalho (na 

mesma escola ou em outra privada). Há, ainda, professores que deixam de 

participar de atividades de lazer, em seu tempo “livre” para dar conta do 

número de responsabilidades profissionais que vão além daquelas que já 

compõem seu horário de expediente na escola. 

 

Podemos ressalvar, também, que esse alongamento das atividades no espaço da vida 

privada pode acontecer em decorrência da incorporação das TICs aos processos educativos e à 

gestão da escola. Nesse contexto, Araújo Filho (2017) chama a atenção para a intensificação 

do trabalho através da exigência do preenchimento de diários não somente de modo 

convencional, mas também por meio de sistemas on-line das secretarias de educação. 

Os dados do questionário do professor na Prova Brasil mostram que a maior parte dos 

docentes trabalha em uma única escola (60%). Contudo, parcela importante (40%) trabalha 

em duas ou mais escolas, sendo 35% em duas escolas, 4% em três e 1% em quatro ou mais. 

No que se refere à carga horária semanal, esse mesmo levantamento revela que a maioria dos 

professores trabalha 40 horas ou mais (66%), pois 36% deles trabalham 40 horas e 30% mais 

de 40 horas42. 

A regulamentação da hora-atividade pela Lei do Piso, garantindo 1/3 da carga horária 

para atividades sem a presença dos alunos, é um instrumento indispensável na consolidação 

de uma jornada de trabalho mais adequada para os professores da educação básica, 

representando um avanço legislativo importante. Contudo, sua efetivação é permeada de 

desafios, dado o cenário educacional em que se desdobra. O primeiro deles diz respeito ao 

cumprimento da lei pelos entes federados, posto que, como ressalta Hypolito (2013, p. 262), 

“[...] o tempo de preparo de um terço da carga horária, previsto na lei do Piso Nacional, tem 

sido um dos maiores entraves para que a lei seja cumprida pelos gestores municipais e 
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 Dados disponíveis em: <http://www.qedu.org.br/brasil/pessoas/professor>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
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estaduais”. Essa questão se torna clara se voltarmos a consultar o Quadro 2 deste capítulo, 

pois é possível perceber que oito das 27 redes estaduais do país não cumprem a jornada 

extraclasse estabelecida nessa lei, mostrando que há a necessidade de um comprometimento 

dos governos com a melhoria das condições de trabalho dos professores. 

O segundo desafio é o cumprimento da hora-atividade pelos professores, visto que é 

preocupante o fato de que até mesmo a garantia do tempo destinado às atividades docentes 

sem a presença dos alunos tem representado, para muitos professores, a possibilidade de 

acúmulo de uma maior jornada de trabalho. Pinto (2009, p. 56) constata que “o tempo 

dedicado a atividades de planejamento e correção de trabalhos acaba preenchido por mais 

aulas em outras redes de ensino [...]”. Nessa perspectiva, esse mesmo autor chama a atenção 

para o fato de que tal prática é resultado da insuficiência dos salários dos professores para 

viver com o mínimo de dignidade. Sendo assim, o que poderia representar uma conquista em 

meio a condições de trabalho já tão precárias transforma-se em mais uma forma de retroceder 

no caminho da construção de uma atividade docente mais qualificada, posto que, 

 

nas redes em que estão previstas as horas para a preparação das aulas e 

correção dos trabalhos (as chamadas horas-atividades), boa parte não precisa 

ser realizada de forma presencial, o que cria, em verdade, um mundo de faz 

de conta. O empregador, público ou privado, paga um valor de hora-

aula vergonhoso, argumentando que o professor pode exercer a 

atividade em outras redes, e o docente torna-se cúmplice de um 

estelionato educacional, transformando-se em mero intérprete de aulas, 

repetidor de conteúdos vazios de significado para ele e para os alunos 
(PINTO, 2009, p. 56, grifos nossos). 

 

Araújo Filho (2017) salienta que essa problemática ocorre no contexto da 

possibilidade legal de acúmulo de cargos pela legislação local e nacional. Nesse sentido, a 

CNTE (2009), ao referir-se à Resolução CNE/CEB n. 9/2009, ressalta a necessidade de 

superar 

 

[...] o expediente a que foram condenados desde a Constituição de 1934, a 

saber, a possibilidade do “acúmulo de cargos”. Destinada a prover mestres 

para uma explosão de demanda de estudantes, este acúmulo propiciou a 

redução de remunerações e a sobrecarga de trabalho, que prejudicou a saúde 

dos educadores e a aprendizagem dos alunos. Esperamos que essas 

Diretrizes contribuam para a superação dessa esdrúxula norma 

constitucional, que permite até 80 horas de trabalho semanal do magistério e 

é considerada por tantos como direito, quando, na verdade, é opressão 

(CNTE, 2009, p. 73-74). 

 



129 
 

Existe, também, a necessidade de que os professores estejam comprometidos com a 

luta coletiva por melhores condições de trabalho, incluindo os aspectos necessários para o 

cumprimento da hora-atividade, a exemplo da instituição de salários dignos. Caso contrário, a 

conquista da hora-atividade estará ameaçada diante de qualquer governo interessado em cortar 

gastos com a educação, o qual terá como pretexto o fato de que os professores não cumprem 

corretamente suas jornadas. Do mesmo modo, é necessário que as diferentes esferas de 

governo efetivem uma cooperação intergovernamental capaz de garantir melhores condições 

de trabalho para os professores, o que exige uma organização escolar efetiva. Portanto,  

 

[...] ainda se institui a necessidade de luta para que as regulamentações 

avancem na garantia da hora-atividade, ampliando o seu percentual em 

relação à jornada de trabalho, mas é igualmente necessário que a classe 

docente reivindique melhores condições de trabalho e não compreenda a 

hora-atividade como mais um meio de acúmulo de trabalho. Portanto, a luta 

é por melhores condições de trabalho e não pelo direito a mais tempo de 

trabalho (SOUSA; MOURA, 2017, p. 9). 

 

Caso contrário, fragiliza-se o entendimento de que o tempo previsto para a hora-

atividade na Lei do Piso deve ser transitório, segundo Noronha (2016). Esse reconhecimento é 

feito nas discussões da CONAE 2014, ao sugerir, em seu Documento Final, que é necessário 

“ampliar a hora-atividade para 50% da carga horária, garantindo que os professores tenham 

condições suficientes para atividade de planejamento, atualização, participação no cotidiano 

da escola e da comunidade” (BRASIL, 2014a, p. 98). A garantia desse percentual da hora-

atividade seria um passo importante para o estabelecimento do regime de dedicação exclusiva 

para os professores da educação básica nas redes municipais e estaduais de ensino, 

proporcionando o trabalho em uma única escola e evitando duplos ou triplos vínculos 

contratuais43. Tal regime de trabalho proporcionaria condições mais adequadas para a 

realização das atividades docentes, assim como contribuiria para a melhoria da qualidade da 

educação básica. Afinal, como questiona Saviani (2007a, p. 448), 

 

[...] trabalhando em várias escolas de comunidades diferentes, como pode ele 

[professor], além de ministrar grande número de aulas para garantir uma 

remuneração minimamente satisfatória, participar da elaboração do projeto 
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 Tramita, desde 2013, no Senado Federal, a proposta de Emenda Constitucional n.
 
55/2013, que propõe alterar 

o Art. 206 da Constituição Federal para criar o Incentivo para Valorização dos Profissionais da Educação Básica 

Pública, pelo qual “caberá à União financiar adicional pecuniário incorporável aos proventos de aposentadoria, 

nunca inferior a sessenta por cento da remuneração total, para os profissionais da educação das redes estaduais e 

municipais da educação básica contratados no regime de quarenta horas semanais, com dedicação exclusiva 

comprovada, segundo regulamento” (Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/114814>). 
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pedagógico dessas várias escolas, de sua gestão e, além disso, da vida dessas 

diferentes comunidades? 

 

O terceiro desafio que destacamos relaciona-se à organização pedagógica da escola. 

Vanelli (2017) evidencia esse aspecto como decisivo para o cumprimento da hora-atividade, 

pois a gestão escolar deve assumir a responsabilidade de coordenar o trabalho pedagógico, 

incluindo tempo de planejamento, estudos e pesquisas do professor. 

 

É óbvio que a gente precisa dar outro passo. Qual é o passo seguinte que a 

gente precisa dar? É que a escola não sabe organizar esse tempo de hora-

atividade do professor. A equipe pedagógica da escola precisa organizar esse 

tempo de hora-atividade do próprio professor. Por quê? Porque em alguns 

momentos é um período individualizado, é quando o professor está 

corrigindo uma prova, está preparando uma aula, tá fazendo sua leitura, 

enfim, está pesquisando na internet. Isso é uma parte individualizada do 

professor. Agora, tem outra parte que é uma parte mais coletiva. Não dá pra 

dizer que eu vou desenvolver a minha atividade sempre sozinha. Eu preciso 

estar em conjunto com os demais professores para discutir os problemas de 

aprendizagem dos alunos, pra discutir o projeto político-pedagógico da 

escola, pra discutir as questões educacionais mais amplas que estão no 

debate fora da escola e que dentro da escola, não temos tempo de fazer esse 

debate. Por isso que é preciso que essa equipe pedagógica da escola no passo 

seguinte que ainda não chegou – que eu não sei quando vai chegar – 

organize esse período fora da sala de aula dos professores. Porque senão o 

professor vai se sentir inútil, não sabe o que fazer e começa a pressionar o 

diretor e fazer negociação, “eu vou pra casa nesse dia, porque eu chego aqui 

não tenho o que fazer, então eu vou ficar na minha casa”. Hora-atividade não 

é pra ninguém ficar em casa, entendeu? É pra ficar na escola, mas tem que 

ficar na escola e ter o que fazer dentro dessa escola, senão também não tem 

sentido ficar de braços cruzados ou batendo papo a tarde inteira ou a manhã 

inteira, sem produzir absolutamente nada (VANELLI, 2017, s/pág.). 

 

Agrega-se à organização pedagógica a necessidade de condições de trabalho na 

unidade educacional. A julgar pelos dados apresentados no tópico anterior, podemos afirmar 

que esse aspecto apresenta-se como mais um entrave ao cumprimento da hora-atividade. 

Araújo Filho (2017) aborda tal situação e exemplifica que, na rede estadual de Pernambuco, 

há uma regulamentação que condiciona o cumprimento da hora-atividade na escola à garantia 

de espaços adequados. Para ele, “[...] isso já é um dificultador porque na maioria das escolas 

falta esse equipamento (sala de professores, biblioteca e setor de tecnologia). Então, isso traz 

prejuízos para o objetivo da hora-atividade” (ARAÚJO FILHO, 2017, s/pág.). 

É evidente que a transferência das atividades extraclasse para os espaços e tempos 

destinados ao descanso e ao lazer do professor envolve, além das problemáticas aqui 



131 
 

elencadas, um processo de responsabilização que o leva a trabalhar para além de sua jornada. 

A esse respeito, Hypolito (2013, p. 265) afirma: 

 

Todo esse envolvimento reforça um processo de subjetivação em que se 

incorporam as metas e o cumprimento de todo o trabalho, mesmo que não 

caiba na jornada, como responsabilidade própria do trabalho docente, 

independentemente das condições mais ou menos adequadas para sua 

realização. Isso decorre da impossibilidade de o trabalho ser realizado no 

tempo estipulado, o que induz a uma internalização das responsabilidades 

diante da necessidade de concretização do trabalho bem realizado. Os 

trabalhadores docentes avocam para si o cumprimento de metas 

inalcançáveis, fruto da coação e da regulação do trabalho. 

 

Portanto, há um processo de responsabilização e autorresponsabilização do professor 

pelos resultados da aprendizagem dos alunos. Isso significa que, mesmo diante de um quadro 

desfavorável de trabalho, o professor se sente responsável pelos resultados, consolidando-se, 

portanto, uma captura de sua subjetividade que controla e vigia seu próprio trabalho, 

envolvendo-o intelectual e afetivamente, como tratamos no capítulo anterior quando 

abordamos as transformações das relações de trabalho. Nesse cenário, Garcia e Anadon 

(2009, p. 65) salientam que as políticas educacionais 

 

[...] estimulam uma moral de autorresponsabilização e culpa por parte das 

professoras, que, aliada à deteriorização dos salários e das condições de 

trabalho, vem contribuindo para a intensificação e autointensificação do 

trabalho docente e para a geração de frustrações e desencantos. 

 

É relevante notar que esse problemático contexto de definição de tempo para 

atividades extraclasse se estabelece num cenário em que os professores possuem, muitas 

vezes, jornadas de trabalho duplas ou triplas e lecionam em mais de um estabelecimento de 

ensino, agravando ainda mais essa situação, como mencionado anteriormente. Os dados do 

questionário da Prova Brasil44 revelam que 5% dos professores não dedicam nenhuma hora 

semanal às atividades extraclasse; 31% deles afirmam dedicar menos de 1/3 da carga horária; 

44% apontam que esse tempo é de 1/3; e somente 20% ultrapassam essa parcela. Então, a não 

garantia ou insuficiência de tempo para as atividades de estudo, planejamento e avaliação das 

atividades compromete a qualidade do trabalho docente em função do desgaste profissional a 

que está exposto devido à sobrecarga de trabalho. Além disso, a hora-atividade é importante 

“[...] não apenas para permitir adequada preparação das atividades e maior acompanhamento 
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 Dados disponíveis em: <http://www.qedu.org.br/brasil/pessoas/professor>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
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da aprendizagem dos estudantes por parte do professor, por meio da avaliação permanente, 

mas também porque ela possibilita a ampliação e o aperfeiçoamento da formação continuada 

dos professores no próprio local de trabalho” (NORONHA, 2016, p. 66). 

Outro importante aspecto a ser tratado na composição da jornada de trabalho do 

professor da educação básica é o acúmulo de atividades. Isso ocorre porque, com as novas 

regulamentações implantadas a partir da segunda metade da década de 1990, passa-se a exigir 

mais do professor da educação básica, envolvendo-o em atividades para além da sala de aula e 

responsabilizando-o por outras tarefas do processo educativo, como aquelas ligadas à gestão 

educacional, sem que para tanto lhe sejam dadas condições adequadas de trabalho. Nesse 

âmbito, os professores passam a assumir funções que antes não lhes diziam respeito, 

incluindo aquelas que fogem do seu processo formativo, como assevera Oliveira (2004, p. 

1132): 

 

O professor, diante das variadas funções que a escola pública assume, tem de 

responder a exigências que estão além de sua formação. Muitas vezes esses 

profissionais são obrigados a desempenhar funções de agente público, 

assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outras. 

 

Ressaltamos, ainda, que há um prolongamento da jornada de trabalho de uma parcela 

de professores através do acúmulo de atividades laborais remuneradas não vinculadas ao 

exercício da docência. Tal fato acontece porque esses sujeitos procuram garantir melhores 

condições de vida para si e para suas famílias. Nesse contexto, Vieira (2003) destaca que 

16,5% dos professores exercem trabalhos remunerados diferentes da docência. Esse índice é 

muito próximo daquele detectado pelo GESTRADO/UFMG (2010), uma vez que 13% dos 

docentes participantes do survey afirmam exercer alguma atividade remunerada em outro 

setor não ligado à educação. Frequentemente, “professores e funcionários de escola vendem 

pão, roupa, bijuterias, perfumes e sabe-se lá o que mais. A própria escola serve como local de 

venda e os recreios, os intervalos permitem um tempinho para a comercialização” (VIEIRA, 

2003, p. 17). 

A intensificação da jornada de trabalho, por meio do aumento das horas trabalhadas na 

escola, do cumprimento de atividades extraclasse no espaço da vida privada, da duplicação da 

jornada de trabalho ou do acúmulo de atividades laborais, é uma realidade que atinge parcela 

importante dos professores da educação básica. Essa intensificação do trabalho do professor 

resulta de diferentes fatores como da reestruturação da docência diante da nova perspectiva de 

gestão educacional e da insuficiência da remuneração. 
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Nesse cenário, Araújo Filho (2017) e Vanelli (2017) ressaltam que a principal 

reivindicação da categoria docente é uma jornada máxima de 40 horas semanais com 

dedicação exclusiva em uma única unidade escolar e garantia de 50% do tempo para 

cumprimento da hora-atividade na escola. Tais proposições se justificam, uma vez que “[...] 

se a gente consegue ter um quadro efetivo de profissionais da educação dedicado oito horas 

por dia ao local de trabalho com tempo na sala de aula e esse tempo de preparação, vai dar 

outra dinâmica à escola e à educação” (ARAÚJO FILHO, 2017, s/pág.).  

Em síntese, ainda há um logo caminho para a superação de problemáticas que já 

parecem habituais e naturais na profissão docente, como a sobrecarga de atividades, o 

prolongamento do trabalho no espaço da vida privada, ou seja, um quantum de trabalho não 

remunerado e a sobrecarga gerada pelo acúmulo de responsabilidades e de empregos. Para 

tanto, a jornada de trabalho carece, dentre outros aspectos, ser regulamentada a partir de 

planos de carreira que valorizem a atividade docente, inclusive seus salários, como abordado 

nos próximos tópicos. 

 

3.2.3 Regulamentações da carreira do magistério no Brasil 

 

No Brasil, persiste uma conjuntura em que as conquistas da categoria do magistério da 

educação básica são frequentemente confrontadas, mesmo no período dos governos 

neodesenvolvimentistas. Tal fato resulta, em parte, da repetida resistência dos entes federados 

em efetivar normatizações que geram ganhos salariais e profissionais para os professores. As 

justificativas encontram-se pautadas na necessidade de enxugamento da máquina pública e na 

impossibilidade financeira dos governos em pagar maiores salários e mais direitos devido ao 

alto número de indivíduos na função docente. Para Gatti e Barreto (2009, p. 239),  

 

[...] sendo a educação o setor nacional com maior volume de emprego, com 

alta proporção de profissionais a cargo das administrações públicas, traz para 

estas um custo considerável para o qual soluções foram tentadas (como as 

políticas redistributivas de impostos), mas cujo equacionamento – uma 

carreira com sua relevância social, com salários atraentes – ainda não está 

bem realizado. 

 

É nesse contexto que tem se atingido de modo sistemático mais um dos elementos que 

compõem as condições de trabalho dos professores, a carreira, tendo em vista que, “[...] para 

pagar o piso nacional, muitos governos estão modificando e desestruturando os planos de 
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carreira, com fim de vantagens, o achatamento das progressões e dos percentuais de incentivo 

por qualificação” (HYPOLITO, 2012, p. 224). 

Desse modo, estados e municípios vêm regulando a carreira docente, causando, 

comumente, sérios prejuízos ao interferirem negativamente não somente na progressão do 

professor, mas também na sua aposentadoria. Então, a regulamentação da carreira tem levado 

ao estabelecimento de um campo mais intenso de disputa pela valorização profissional do 

magistério. Nessa situação, Camargo e Jacomini (2011, p. 160) ressaltam: 

 

Em termos da legislação recente (após CF/88), as determinações sobre a 

necessidade de se estabelecer ou rever planos de carreira e remuneração para 

os docentes foram frequentes, porém os diferentes interesses políticos, 

econômicos e sociais e a dinâmica das forças políticas em conflito nas 

diferentes esferas administrativas é que permite aferir quando e onde eles 

foram e serão implantados de fato. 

 

Além dos desafios para a concretização das diferentes legislações, Araújo Filho (2017) 

destaca a necessidade de aprovação de uma lei nacional que defina as diretrizes de carreira, 

como proposto pela CNTE (2015). Tal aspecto é importante, posto que cada ente federado 

possui relativa autonomia para legislar sobre a carreira dos professores da educação básica de 

seus sistemas de ensino, o que tem resultado em enormes disparidades entre as carreiras no 

país. Gatti e Barreto (2009, p. 237) chamam a atenção para essa situação, ao afirmarem: 

 

A situação é bastante heterogênea e complexa nos aspectos referentes à 

carreira e os salários dos professores, entre estados e entre municípios 

(conforme região, características da população, sistema produtivo regional e 

local, capacidade financeira própria, repasses federais ou estaduais, tradições 

políticas e culturais etc.). 

 

Os ataques aos planos de carreira dos professores da educação básica são realizados 

em um contexto de legislações que indicam a valorização do magistério, proporcionando 

avanços no processo de regulação da carreira nos últimos anos, embora não sem retrocessos. 

Mesmo que se constate a ausência de uma lei nacional capaz de dar maior equidade ao 

tratamento da carreira do magistério da educação básica em todo o país, pelo menos cinco 

marcos regulatórios tratam desse aspecto, que são: a Lei n. 11.494/2007 (Fundeb), a Lei n. 

11.738/2008 (Lei do Piso), o Parecer CNE/CEB n. 9/2009, a Resolução CNE/CEB n. 2/2009 

(Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica Pública) e a Lei n. 13.005/2014 (PNE 2014-2024).  
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A lei do Fundeb torna-se importante por estender a necessidade de implantação de 

planos de carreira e remuneração para todos os profissionais da educação básica da rede 

pública, devendo assegurar remuneração condigna, integração entre o trabalho individual e a 

proposta pedagógica da escola e melhoria não somente da qualidade do ensino, mas também 

da aprendizagem. Um aspecto, em especial, parece faltar de forma explícita nessa lei quando 

trata da carreira, que é o estímulo ao trabalho em sala de aula, que havia sido proposto pelo 

Fundef, em 1996. Tal ponto torna-se relevante se considerarmos, de acordo com Noronha 

(2009), que a carreira do magistério deve refletir e ser instrumento da valorização do ofício de 

ensinar, tendo em vista que é preciso evitar a realidade em que 

 

o (a) docente só consegue melhoria salarial, quando passa a ser diretor (a) de 

escola e, daí, a supervisor (a) [...] para subir de posto, o (a) docente tem de 

afastar-se da sala de aula, o que traz, como consequência perversa, o 

abandono do ensino por parte dos que são bons professores (GATTI, 

BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 18). 

 

Em 2008, a Lei do Piso determinou que os planos de carreira fossem elaborados e 

adaptados de modo a cumprir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica até 31 de dezembro de 2009 (BRASIL, 2008). O 

entendimento passou a ser de que o piso salarial e a carreira são elementos indissociáveis da 

valorização do trabalho docente. Nesse sentido, o valor do piso salarial deveria representar o 

mínimo que um professor da educação básica deveria receber por 40 horas de trabalho, sendo 

os planos de carreira responsáveis pelo processo de valorização salarial ao considerarem 

aspectos como titulação, formação continuada, tempo de serviço etc. De modo inverso, a 

CNTE (2015, p. 16) ressalta: 

 

A limitação de alcance da Lei do Piso e as lacunas institucionais da educação 

acabaram criando espaço para sucessivos ataques dos gestores aos planos de 

carreira da categoria, em especial do magistério, onde não raro o “piso” tem 

se transformado em “teto salarial” – desvirtuando por completo a Lei 

Federal. 

 

Nesse contexto de exigências pela elaboração e reelaboração dos planos de carreira e 

remuneração, aprovaram-se o Parecer CNE/CEB n. 9/2009 e a Resolução CNE/CEB n.
 

2/2009. Esta última, embora não tenha força de lei, define novas diretrizes para a carreira do 

magistério da educação básica, contribuindo para a valorização docente ao estabelecer como 

princípios, dentre outros: a gestão democrática, o acesso à carreira por concurso público, a 

remuneração condigna, o reconhecimento da importância da carreira dos profissionais do 
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magistério, a progressão salarial, a valorização do tempo de serviço, a jornada de trabalho 

preferencialmente em tempo integral com ampliação paulatina da hora-atividade e o incentivo 

à dedicação exclusiva em uma única unidade escolar (BRASIL, 2009c). Tais princípios são 

importantes para o encaminhamento das diretrizes propostas nesse documento, sendo estas 

capazes de nortear a elaboração dos planos de carreira em todo o Brasil, dando maior 

equidade entre as carreiras dos diferentes entes federados e, portanto, estabelecendo a 

possibilidade de uma maior organicidade na construção de uma luta nacional pela valorização 

do magistério. Apesar disso, é preciso observar, conforme Dourado (2009, p. 143), que “as 

Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira dos Profissionais da Educação avançam, mas 

de forma datada e localizada. Há que se avançar um pouco mais”. 

O PNE 2014-2024 aborda a carreira, inicialmente, como umas das estratégias da Meta 

17, que trata da valorização dos profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica, de modo a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais de 

escolaridade equivalente (BRASIL, 2014b). Tal estratégia prevê a necessidade de estados, 

Distrito Federal e municípios implementarem planos de carreira, observando a Lei do Piso, 

com implantação da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar.  

O referido Plano dedica a Meta 18 para o tratamento da carreira, assinalando para a 

necessidade de assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os 

profissionais de todos os sistemas de ensino e para os profissionais da educação básica 

pública, tendo como referência o piso salarial nacional profissional. As estratégias para o 

cumprimento dessa meta envolvem necessidade de provimento de cargos efetivos, 

acompanhamento de profissionais iniciantes, prova nacional de professores, licenças e 

incentivos à qualificação, censo dos profissionais da educação básica e funcionamento de 

comissões permanentes para elaboração e reestruturação dos planos (BRASIL, 2014b). 

Portanto, o PNE 2014-2024 abre um importante espaço de ação pela valorização da 

carreira do magistério da educação básica, incluindo diferentes aspectos que compõem o 

trabalho docente a serem tratados nos planos de carreira, além de fortalecer proposições da 

Resolução n. 2/2009. Não obstante, é preciso ficar atento, como assinala Oliveira (2014), para 

o fato de que, além das metas que estão mais diretamente relacionadas aos profissionais da 

educação, há outras metas e estratégias que enfatizam as avaliações externas e os critérios 

meritocráticos que podem interferir no trabalho docente. 

O que fica evidente na legislação supracitada é que não se pode associar carreira 

somente ao salário, pois ela envolve outros aspectos que compõem as condições de trabalho 

do professor como infraestrutura da escola, jornada de trabalho, ingresso, promoção na 
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carreira e formação continuada. Como já tratamos das condições de trabalho na escola e da 

jornada de trabalho, abordaremos no próximo tópico o salário, focando no ingresso no 

magistério público, na formação continuada e na promoção na carreira. 

O ingresso na carreira do magistério exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos é exarado na Constituição Federal de 1988 e reafirmado em legislações posteriores 

como elemento de valorização do profissional da educação. Além disso, a estabilidade dada 

ao professor por meio de concurso pode proporcionar um maior envolvimento e 

comprometimento dele com a rede de ensino, contribuindo para uma maior qualidade do 

processo de ensino. Sobre esse aspecto, Noronha (2016, p. 65) esclarece: 

 

[...] os sistemas de ensino necessitam manter certo contingente de 

professores temporários para suprir as ausências em razão de doenças ou 

aposentadorias que vão ocorrendo ao longo do ano, mas numa proporção que 

não comprometa a qualidade do ensino e valorização de seus profissionais. 

 

Ainda a esse respeito, Nascimento, Silva e Silva (2014, p. 45) chamam a atenção de 

que os “[...] contratos temporários e terceirizados são admitidos nas redes públicas de ensino 

para cobrir licenças, férias e outros afastamentos. Não há patamares mínimos nem máximos 

definidos na legislação para contratações desse tipo”. Contudo, o entendimento da CNTE 

(2015), indicado na proposta de projeto de lei sobre diretrizes nacionais para os planos de 

carreira dos profissionais da educação escolar pública, é de que existe a necessidade de 

realizar concurso público de provas e títulos sempre que a vacância do quadro permanente 

alcançar 10% para cada um dos cargos ou empregos públicos existentes.  

Se tomarmos como referência esse parâmetro proposto pela CNTE (2015), 

perceberemos que ainda se verifica a necessidade de um esforço significativo para avançar na 

contratação de professores através de concurso público nas redes de ensino da educação 

básica no Brasil, visto que, de acordo com Nascimento, Silva e Silva (2014, p. 45), “[...] um 

quarto dos docentes das escolas públicas com regência de classe mantêm com o poder público 

contratos temporários ou são terceirizados”. Esse quadro é agravado no ensino médio, posto 

que “[...] a proporção de docentes terceirizados ou com vínculos temporários nas redes 

estaduais ultrapassa 30%, chegando a ser mais de 40% em algumas disciplinas, na média 

nacional” (NASCIMENTO; SILVA; SILVA, 2014, p. 45). 

 Corroborando esse dado, o Relatório Talis destaca: 

 

No que concerne à forma de contratação, 77% dos professores têm um 

contrato permanente de trabalho, ou seja, não foram contratados por um 



138 
 

período determinado. As redes estaduais são as que mais optam por 

contratos temporários menores que um ano letivo (21% dos professores), 

seguidos pelas redes municipais (17%) (BRASIL, 2014e, p. 12). 

  

Portanto, o princípio constitucional de ingresso no magistério público exclusivamente 

por meio de concurso de provas e títulos vem sendo reafirmado em diferentes legislações que 

regulamentam a carreira, mas ainda carece de um maior esforço do poder público que passa 

não somente pela sua normatização, mas, principalmente, pela sua concretização com base em 

um maior investimento na educação por parte dos diferentes entes federados. 

A formação continuada como elemento de valorização do trabalho do professor a ser 

assegurado no interior da carreira aparece desde a LDB de 1996 e é reafirmada na lei do 

Fundeb, no Parecer n. 9/2009 e na Resolução n. 2/2009. Tais dispositivos expressam a 

necessidade não apenas de valorização profissional, como também de melhoria na qualidade 

do ensino. Nesse sentido, o Parecer n. 9/2009 ressalta que “não se pode, portanto, pensar em 

carreira do magistério público, na perspectiva de uma educação de qualidade, que não 

contemple de forma contundente a formação continuada dos profissionais da educação” 

(BRASIL, 2009b, p. 41). Para tanto, a Resolução CNE/CEB n.
 
2/2009 estabelece, no Art. 5º, 

as seguintes diretrizes voltadas para a formação continuada: 

 

V - diferenciar os vencimentos ou salários iniciais da carreira dos 

profissionais da 

educação escolar básica por titulação, entre os habilitados em nível médio e 

os habilitados em nível superior e pós-graduação lato sensu, e percentual 

compatível entre estes últimos e os detentores de cursos de mestrado e 

doutorado; 

[...] 

XII - assegurar, no próprio sistema ou em colaboração com os demais 

sistemas de ensino, a oferta de programas permanentes e regulares de 

formação continuada para aperfeiçoamento profissional, inclusive em nível 

de pós-graduação; 

XIII - utilizar as horas de trabalho pedagógicas coletivas como momento de 

formação do profissional da educação; 

[...] 

XV - instituir mecanismos de concessão de licenças para aperfeiçoamento e 

formação continuada, de modo a promover a qualificação sem ferir os 

interesses da aprendizagem dos estudantes. Os entes federados poderão 

assegurar aos profissionais do magistério da Educação Básica períodos de 

licenças sabáticas, com duração e regras de acesso estabelecidas no 

respectivo plano de carreira (BRASIL, 2009c, p. 42). 

 

Ao considerar a possibilidade de destinar as horas relativas ao trabalho pedagógico 

como tempo de formação, o entendimento sobre a formação continuada na Resolução 

CNE/CEB n.
 
2/2009 parece ser aquele destacado por Gatti e Barreto (2009, p. 200), visto que 
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[...] a designação de formação continuada presencial cobre um universo 

bastante heterogêneo de atividades, cuja natureza varia, desde formas mais 

institucionalizadas, que outorgam certificados com duração prevista e 

organização formal, até iniciativas menos formais que têm o propósito de 

contribuir para o desenvolvimento profissional do professor, ocupando as 

horas de trabalho coletivo, ou se efetivando como trocas entre os pares, 

grupos de estudos e reflexão, mais próximos do fazer cotidiano na unidade 

escolar e na sala de aula. 

 

Apesar disso, a pesquisa realizada pelo GESTRADO/UFMG (2010) mostra que o 

aspecto mais valorizado nos planos de cargos e salários é a titulação (graduação, 

especialização, mestrado e doutorado), evidenciando a necessidade de valorização dos cursos 

de formação continuada. Nessa direção, o Parecer n. 9/2009 recomenda:  

 

[...] é importante assegurar não apenas a evolução na carreira pela via 

acadêmica, através da qual os professores que obtenham titulação acadêmica 

superior àquela exigida para o exercício do cargo que ocupa; é preciso, 

também, que os entes federados consignem nos planos de carreira a evolução 

pela via não acadêmica, através da qual são contemplados os docentes que 

realizam cursos de aperfeiçoamento e atualização profissional e participam 

de estudos e outras atividades consideradas relevantes para a melhoria da 

qualidade de seu trabalho, isto é, evoluem dentro do mesmo nível de 

formação exigido ao exercício do cargo (BRASIL, 2009b, p. 24). 
 

Mesmo que a titulação seja o aspecto frequentemente mais valorizado na carreira do 

magistério, o percentual de professores da educação básica com pós-graduação, apesar de ter 

se elevado entre 2008 e 2015, revela-se pequeno (31,4% de especialistas, 1,3% de mestres e 

01% de doutores), conforme mostra a Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Distribuição de professores da educação básica com pós-graduação por modalidade 

(2008-2015) 

Modalidade de 

pós-graduação 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Especialização 23,6 23,4 23,5 25,7 27,3 28,9 30,1 31,4 

Mestrado  1 0,9 0,9 1 1,1 1,1 1,2 1,3 

Doutorado 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de Brasil (2016b). 

 

A Tabela 9 também registra que a maioria dos professores pós-graduados refere-se a 

especialistas (31,4%). A pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) abrange apenas 

1,4% dos docentes, se somados os percentuais, com pequeno crescimento do percentual de 
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mestres entre 2008-2015 e um inalterável quadro no percentual de doutores (0,1%), no 

período analisado.  

Portanto, para o avanço na formação continuada de professores, inclusive em cursos 

de pós-graduação stricto sensu, como propõe o PNE 2014-2024, torna-se imprescindível que, 

em consonância com as diretrizes de carreira de 2009, se avance na garantia de pelo menos 

três fatores: oferta de vagas em cursos de pós-graduação, garantias de condições para que os 

professores possam prosseguir em seus estudos (licenças, bolsas de estudo etc.) e maior 

incentivo de progressão na carreira. Para tanto, as ações devem perpassar não apenas as 

políticas de qualificação da educação básica, mas também aquelas que dizem respeito à 

expansão do ensino superior.   

Nesse contexto, o Documento Final da CONAE 2014 define a necessidade de ampliar 

e garantir a oferta de bolsas de estudos para a pós-graduação, assim como de garantir, nos 

planos de carreira, licenças remuneradas para a qualificação profissional (BRASIL, 2014a). 

Outro importante elemento deve compor a progressão dos professores na carreira do 

magistério, que é o tempo de serviço. A esse respeito, a Resolução n. 2/2009 tem como um de 

seus princípios a “valorização do tempo de serviço prestado pelo servidor ao ente federado, 

que será utilizado como componente evolutivo” (BRASIL, 2009c, p. 41), estabelecendo que 

sejam criados mecanismos de progressão na carreira para tal.  

Segundo os docentes participantes do survey realizado pelo GESTRADO/UFMG 

(2010), o tempo de serviço aparece como o segundo aspecto mais valorizado nos planos de 

cargos e salários. Contudo, a maior problemática em termos de valorização do tempo de 

trabalho do professor pode estar nos pequenos percentuais ganhos ou mesmo na ausência 

deles em relação ao vencimento. A CNTE (2015) entende que essa progressão por tempo de 

serviço deve acontecer a cada três anos com um percentual acrescido no vencimento de 6%, 

chegando a 59,38% ao final da carreira, 25 anos ou mais. 

É imprescindível que os planos de carreira utilizem para a progressão do profissional 

do magistério a formação continuada e o tempo de serviço como aspectos interdependentes, 

considerando que a progressão por qualificação e por tempo de serviço refere-se a dois 

processos autônomos que tratam de critérios diferentes no processo de valorização da carreira 

do magistério (tempo e formação). Corrobora essa ideia o fato de que na Resolução n. 2/2009 

esses aspectos aparecem em dois incisos separados do Art. 4º, que versa sobre os princípios 

que devem reger a elaboração dos planos de carreira, conforme podemos ler abaixo: 
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Art. 4º As esferas da administração pública que oferecem alguma etapa da 

Educação Básica, em quaisquer de suas modalidades, devem instituir planos 

de carreira para todos os seus profissionais do magistério, e, eventualmente, 

aos demais profissionais da educação, conforme disposto no § 2º do artigo 2º 

desta Resolução, dentro dos seguintes princípios: 

[...] 

V - progressão salarial na carreira, por incentivos que contemplem titulação, 

experiência, desempenho, atualização e aperfeiçoamento profissional; 

VI - valorização do tempo de serviço prestado pelo servidor ao ente 

federado, que será utilizado como componente evolutivo (BRASIL, 2009c, 

p. 41). 

 

Tal entendimento torna-se importante, uma vez que há planos de carreira do 

magistério público no Brasil, como no caso do estado do Piauí, que tem desconsiderado o 

tempo de serviço ao realizar a progressão por titulação. Isso causa prejuízos salariais 

importantes, uma vez que os professores podem não apenas perder valores, como também 

deixar de ganhar, principalmente se considerarmos como válida a proposta da CNTE (2015) 

de valorização do tempo de serviço. Para melhor compreendermos essa questão, recorremos 

ao exemplo da CNTE (2015) na sua proposta de Projeto de Lei sobre Diretrizes Nacionais 

para os Planos de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Pública (Tabela 10). 

 

 Tabela 10 – Modelo de estrutura de carreira com base no anteprojeto da CNTE (R$) 

Níveis 
Classes 

a B C D e F g H I 
0 a 3 3 a 6 6 a 9 9 a 12 12 a 15 15 a 18 18 a 21 21 a 24 ˃ 24 

V 

Doutorado 
5.366,25 5.688,23 6.029,52 6.391,29 6.774,77 7.181,25 7.612,13 8.068,86 8.552,99 

IV 

Mestrado 
4.968,75 5.266,88 5.582,89 5.917,86 6.272,93 6.649,31 7.048,27 7.417,16 7.919,43 

III 

Especialização 
4.571,25 4.845,53 5.136,26 5.444,43 5.771,10 6.117,36 6.484,41 6.873,47 7.285,88 

II 

Licenciatura 

plena 

3.975,00 4.213,50 4.466,31 4.734,29 5.018,35 5.319,45 5.638,61 5.976,93 6.335,55 

I 

Nível médio 
2.650,00 2.809,00 2.977,54 3.156,19 3.345,56 3.546,30 3.759,08 3.984,62 4.223,70 

Fonte: CNTE (2015). 

 

Vejamos que diante dessa proposta a mudança de nível pode representar perda salarial 

para o professor, caso se utilize a lógica de enquadrá-lo sempre na classe inicial quando se 

tem mudança de titulação. No nível médio, isso acontece a partir de 21 anos de serviço; na 

licenciatura a partir de nove anos; na especialização e no mestrado a partir de seis anos. Isso 

demonstra que o tempo de serviço não pode ser desconsiderado quando se eleva o nível de 
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formação do professor no plano de carreira em uma proposta que tenha a preocupação de 

valorizar o tempo que o professor dedicou à rede de ensino. 

Nesse mesmo sentido, Araújo (2017), ao analisar a carreira e a remuneração dos 

professores da rede pública estadual do Rio Grande do Norte, através das folhas de 

pagamento, constatou que havia ausência de uma política de valorização do tempo de serviço 

do professor, até 2013, pois ele tinha que voltar à classe inicial a cada mudança de nível. A 

exemplo disso, a autora destaca: 

 

Uma ressalva importante de ser feita, nesse caso, é que, ao mudar de nível, o 

professor 4 teve uma involução na Classe em que se encontrava, uma vez 

que ele passou da Classe E para a Classe A, ou seja, com a mudança de 

nível, ele volta para a classe inicial da carreira. Esse é um dos motivos 

pelos quais o professor não obtém um aumento significativo na sua 

remuneração, ao contrário, com essa forma de organização da carreira 

docente, ele apresenta perdas acentuadas na sua remuneração. Isso 

também pode ser observado na carreira da maioria dos demais 

professores analisados neste item até o ano de 2013, pois a mudança 

implementada no plano de carreira da rede pública estadual de ensino 

do RN, através da Lei Complementar n. 507 desde março de 2014, tem 

evitado que isso ocorra (ARAÚJO, 2017, p. 205, grifos nossos). 

 

Destacamos, por fim, que a carreira é importante dimensão da valorização do trabalho 

do magistério por ser capaz de articular forma de ingresso, jornada de trabalho, progressão na 

carreira e salário. Nesse sentido, as políticas educacionais nacionais têm avançado na 

possibilidade de construir uma carreira docente mais atrativa. Contudo, a falta de uma lei 

nacional que assegure diretrizes para a carreira tem possibilitado aos entes federados regular a 

carreira a seu modo, estabelecendo regras que levam a importantes perdas profissionais e 

salariais. Por essa razão, torna-se urgente que a União avance na regulação da carreira e 

colabore para que a concretização de sua valorização seja uma realidade em todo o país. Tal 

perspectiva é fundamental para a valorização salarial, como veremos no próximo tópico. 

 

3.2.4 Política salarial e seus desdobramentos 

  

Entre 2003 e 2015, houve importantes desdobramentos do novo padrão de 

desenvolvimento do capitalismo brasileiro nas políticas de valorização salarial dos 

professores da educação básica. A aprovação da Lei do Piso pode ser considerada como um 

dos mais importantes ganhos da categoria docente no que diz respeito à política salarial, pois 

estabeleceu um valor mínimo de remuneração dos professores, além de ditar regras para 
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reajuste anual desse valor. Contudo, foram muitos os desdobramentos para a aplicação da 

referida lei nos estados e municípios, como já assinalamos quando tratamos da carreira do 

magistério, nem sempre resultando em aumento salarial significativo. 

Um dos movimentos mais comuns para o cumprimento dessa lei foi a incorporação 

das gratificações ao vencimento básico, o que significou um aspecto positivo na política 

remuneratória docente, mas, de outro modo, resultou em frustração de expectativas para os 

professores do que essa lei representaria na remuneração. Araújo Filho (2017) contribui com 

essa discussão e afirma que muitos docentes esperavam que o valor do piso correspondesse ao 

vencimento, sendo acrescido, ainda, das gratificações que já vinham recebendo anteriormente 

e que, muitas vezes, representava um percentual significativo do salário, o que aumentaria 

expressivamente a remuneração. Nesse contexto, Vanelli (2017, s/p) argumenta: 

 

É óbvio que as pessoas começam a reivindicar gratificação para ganhar um 

dinheirinho a mais, aquilo que merecem pra poder melhorar também sua 

condição de vida porque com o plano de cargos e salários completamente 

achatado lhe tirou um maior ganho que eles tinham. Porque se tivesse um 

bom salário, um bom plano de cargos e salários, seguramente o professor 

não ia reivindicar gratificações. Não iriam. Mas é uma forma que 

conseguiram pra poder ganhar um pouco mais e isso é legítimo porque, hoje, 

é um dilema pra gente conseguir atravessar todo mês com aquilo que a gente 

ganha. 

 

Entretanto, é preciso compreender que, embora a expectativa dos professores de 

ganhar mais seja legítima, a incorporação das gratificações é correta e representa maior 

estabilidade salarial, pois gratificação “é salário móvel. E esse salário móvel pode ser retirado 

a qualquer momento pelo governo para poder ficar dentro dos limites da responsabilidade 

fiscal” (ARAÚJO FILHO, 2017, s/p).  

Nesse contexto, a CNTE (2015, p. 6) ressalta: 

 

Embora a lei do piso do magistério signifique importante conquista para 

os/as trabalhadores/as em educação, ela atendeu somente parte da categoria 

(excluindo os funcionários) e não assegurou completa valorização 

profissional, uma vez que serviu de referência apenas para o vencimento 

básico dos/as professores/as com formação de nível médio na modalidade 

normal. 

 

Aliado às normativas instituídas pela Lei do Piso, o PNE 2014-2024 trouxe como 

pauta uma importante discussão acerca da valorização salarial dos professores da educação 

básica ao propor, na Meta 17, a equiparação do rendimento médio desses profissionais ao 

demais com escolaridade equivalente. Tal fato deu ao piso salarial nacional docente um novo 
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significado, pois a formação de nível médio adotada por essa lei passa a não ser a única 

referência na determinação da remuneração dos professores da educação básica. Desse modo, 

“[...] o piso deverá ser a quantia abaixo da qual nenhum profissional com formação de nível 

médio (professores e funcionários) poderá ter fixado seu vencimento inicial de carreira, 

devendo o valor estar em consonância com a meta 17 do PNE” (CNTE, 2015, p. 22). 

O estabelecimento da Meta 17 é importante principalmente se observarmos que, em 

2014, a razão entre o salário médio de professores da rede pública (não federal) e o salário 

médio de outros profissionais com escolaridade equivalente era de 81,6% (BRASIL, 2016b), 

indicando que há uma desvalorização salarial da formação e do trabalho docente de educação 

básica, posto que, caso exercessem outra função, poderiam ganhar quase 20% a mais.  

Matijascic (2017) salienta que a renda per capita domiciliar dos professores é melhor 

do que para os demais ocupados. Contudo, chama a atenção para o fato de que “[...] atuar 

como professor parece ser menos atraente em todas as regiões do Brasil, tendo em vista que 

os demais ocupados possuem uma escolaridade menor” (MATIJASCIC, 2017, p. 15). 

É preciso registrar ainda que o PNE 2014-2024 retrocede na política de valorização 

salarial dos professores da educação básica, pois a estratégia 7.36 propõe que, dentre as 

políticas de estímulo das escolas para melhorar o desempenho do Ideb, conste a valorização 

do mérito docente. Diante de tal proposição, corre-se o risco de se incidir em políticas 

meritocráticas de remuneração, negando aos professores a possibilidade de construção de uma 

política salarial que corresponda às necessidades e aos interesses da categoria. Oliveira e 

Vieira (2012, p. 178) argumentam que algumas redes municipais e estaduais já se utilizam 

dessa prática vinculando a remuneração “[...] ao desempenho dos alunos como resultado da 

produtividade docente, traduzindo-se em premiação e bonificação aos trabalhadores, o que 

põe em risco garantias e direitos consolidados nos estatutos profissionais”.  

A CNTE (2016) alerta para o fato de que a política de bônus não é a solução para a 

valorização da educação pública e de seus profissionais. Nesse texto, a entidade chama a 

atenção para o insucesso das políticas meritocráticas em outros países e assevera que “querer 

fazer com que professores e professoras das escolas menos assistidas sejam „super-heróis‟, a 

ponto de superar todas as mazelas a que eles e os estudantes estão submetidos, apenas por 

meio de pagamento de bônus, sem dúvida, constitui uma falácia [...]” (CNTE, 2016, p. 1).  

Além disso, Araújo Filho (2017) argumenta que a meritocracia, como elemento da 

gestão empresarial que vem se estabelecendo no setor público, traz como desdobramentos: a 

disseminação da ideia perversa de que o professor não quer trabalhar; a prática de burlar 



145 
 

resultados para não perder bônus e a intensificação do trabalho do professor. Então, ele 

conclui que as políticas meritocráticas prejudicam ainda mais a educação pública. 

Nesse mesmo sentido, Paro (2012) realça que essa remuneração por mérito é 

totalmente descabida, porque a qualidade do trabalho docente não pode ser condicionada 

puramente por resultados, uma vez que se verifica uma diversidade de determinantes que 

influenciam na execução do processo pedagógico e na aprendizagem dos alunos, de modo que 

a remuneração justa deve ser requisito e não resultado de um trabalho de qualidade. 

Então, apesar dos avanços legislativos na valorização salarial dos professores da 

educação básica, a remuneração desses profissionais ainda se encontra em descompasso com 

a perspectiva de uma qualidade de vida desejável para eles e suas famílias. Isso acontece não 

somente em função de uma legislação ainda limitada e contraditória, mas também dos seus 

desdobramentos nos estados e municípios, que, como entes federados autônomos, podem 

regular sobre aspectos que valorizam o salário do professor, como o plano de carreira.  

Por conseguinte, o salário dos professores da educação básica no Brasil é baixo se 

comparado a de outros países. O documento Panorama da educação: destaques do education 

at a glance 2016 revela: 

 

Se tomado como referência o piso salarial profissional nacional de 2014, o 

mínimo que um docente brasileiro dos anos iniciais receberia seria o 

equivalente a cerca de 12.200 dólares por ano. Em média, nos países da 

OCDE, o salário inicial de um docente do mesmo nível é de cerca de 31.000 

dólares. Países como Suíça, Alemanha e Luxemburgo possuem salários 

iniciais superiores a 45.000 dólares por ano (BRASIL, 2016a, p. 19). 

 

Ao realizarmos uma comparação entre o Salário Mínimo Necessário (SMN)4546, 

definido mensalmente pelo DIEESE, e o valor do PSPN para o ano de 2016 (Gráfico 14), 

percebemos que ainda há muito que se avançar. O primeiro problema evidente é de que o 

PSPN não se iguala ao valor do SMN, valor que poderia garantir o sustento do professor e de 

sua família com o mínimo de dignidade. Outro aspecto importante é a tendência crescente de 

distanciamento entre o valor do PSPN e o do SMN, pois a diferença em janeiro de 2016 era de 

R$ 1.659,60 (43,7%), alcançando, em outubro, R$ 1.880,63 (53,1%) e ao ano, em dezembro, 

                                                           
45

 A opção de utilizar como parâmetro o Salário Mínimo Necessário (SMN) foi feita a partir do entendimento de 

que esse é um cálculo importante para analisar o custo de vida, uma vez que ele se baseia no valor mensal da 

cesta básica no país, sendo capaz de evidenciar um valor mínimo o qual os trabalhadores deveriam ganhar. Além 

disso, mostra que uma remuneração constante para um custo de vida variável pode trazer prejuízos para os 

trabalhadores.  
46

 O Salário Mínimo Necessário (SMN) é calculado com base no custo mensal com alimentação obtido na 

pesquisa da cesta básica para o consumo de uma família de quatro pessoas e no percentual médio destinado ao 

gasto com alimentação (DIEESE, 2016b, p. 10). Esses dados encontram-se disponíveis no Portal do DIEESE.  
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essa diferença fica em R$ 1.720,59 (44,6%). Isso se deve ao fato de que o preço da cesta 

básica é variável e, mesmo que se apresente mais baixo em alguns meses, ele tende a crescer, 

aumentando assim o SMN, como mostra o mesmo gráfico. Nesse caso, podemos inferir que o 

professor perde seu poder de compra, pois à medida que a cesta de alimentos vai se tornando 

mais cara, menos produtos ele é capaz de comprar com seu salário. Portanto, embora seu 

salário nominal permaneça o mesmo, seu salário real diminui47. 

 

Gráfico 14 – Comparação entre o PSPN de 2016 e o Salário Mínimo 

Necessário (SMN) calculado pelo DIEESE entre os meses de janeiro e 

setembro de 2016 (R$)  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A realidade de salários insuficientes torna-se ainda mais grave se considerarmos que 

parcela significativa dos professores da educação básica brasileira é o principal provedor de 

renda em suas casas (47%), chegando a 67%, como é o caso do Pará (Gráfico 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Marx (1987) define o salário nominal como quantidade de dinheiro pela qual o operário vende sua força de 

trabalho e salário real como a quantidade de mercadorias que ele pode comprar com esse dinheiro. Portanto “[...] 

quando falamos de aumento ou de baixa do salário, não devemos ter apenas em conta o preço em dinheiro do 

trabalho, o salário nominal” (MARX, 1987, p. 38). 
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Gráfico 15 – Distribuição dos sujeitos docentes dos sete estados 

pesquisados quanto ao próprio ser o principal provedor de renda em 

sua casa 

 
Fonte: GESTRADO/UFMG (2010). 

 

Embora os dados dos gráficos 14 e 15 se mostrem desfavoráveis, é imprescindível 

ressaltar que o Relatório do 1º Ciclo de Monitoramento das metas do PNE: biênio 2014-2016 

registra um ganho real de 39,4% acima da inflação no salário médio de professores entre 

2004-2014, passando de R$ 1.965,80 para R$ 2.740,45 (BRASIL, 2016b), mesmo revelando 

um movimento decrescente em 2007 e 2009 (Tabela 11).  

 

Tabela 11 – Salário médio de professores da educação básica da rede pública (não federal) no 

Brasil em valores constantes de 2014 (R$) (2004-2014) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

1.965,80 1.998,92 2.170,37 2.144,73 2.254,02 2.226,89 2.494,03 2.562,28 2.610,31 2.740,45 

Fonte: Adaptada de Brasil (2016b). 

 

Mesmo identificando que houve um ganho real importante, o valor nominal teve um 

acréscimo de apenas R$ 774,65, em dez anos. Nesse mesmo período, o aumento do SMN foi 

de R$ 1.507,47
48

, se considerados os valores do mês de dezembro de cada ano. Trata-se, 

portanto, de um aumento insuficiente para acompanhar as variações do valor da cesta básica, 

comprometendo as condições de vida dos professores e de suas famílias. 

Essa situação salarial representada acima leva à insatisfação dos professores no que 

diz respeito aos seus rendimentos. Essa insatisfação foi constatada pelo GESTRADO/UFMG 

(2010), não sendo possível mostrar a condição de satisfeito (nível 5) em relação aos salários 

recebidos em nenhum dos estados investigados (Gráfico 16). 

                                                           
48

 Disponível para consulta no Portal do DIEESE. 
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Gráfico 16 – Distribuição dos sujeitos docentes dos sete estados 

pesquisados quanto à satisfação em relação ao salário recebido na 

unidade educacional 

 
Fonte: GESTRADO/UFMG (2010). 

 

Pinto (2009, p. 59) avalia que “o que explica o baixo salário do professor é que, no 

Brasil, como em boa parte do mundo, o poder público é seu maior empregador e, portanto, a 

remuneração está intimamente ligada à receita pública per capita e à capacidade de 

mobilização desta categoria”. No entanto, esse mesmo autor argumenta: 

 

Dar o salto de qualidade no padrão de remuneração de nossos professores é 

plenamente factível na realidade tributária brasileira atual. Conseguir realizá-

lo, contudo, depende essencialmente de mudança política e no campo dos 

valores, nas relações que se estabelecem no dia a dia da escola entre os 

professores, seus alunos e pais. Enquanto estes últimos forem vistos pelos 

profissionais da educação como adversários e como os principais 

responsáveis pelo fracasso escolar, como ocorre hoje, nada mudará; pelo 

contrário, em tempos de crise econômica, o risco é de ocorrer a 

desvalorização salarial dos professores, ainda mais com o incremento 

explosivo da municipalização do ensino nos últimos anos, lembrando que os 

municípios são os mais pobres dos três entes federativos que compõem a 

República brasileira (PINTO, 2009, p. 62). 

 

Nesse sentido, é importante a alegação de Almeida (2009, p. 100) de que deve haver 

uma luta para que “[...] a destinação do pagamento da remuneração do magistério deve ser 

oriunda de todas as fontes constituídas e não, apenas, dos recursos do Fundeb, como muito 

entes federados procedem”. 

Diante dos dados apresentados até aqui não há como negar que, consoante com a 

valorização do Salário Mínimo, no período de 2003-2015, como evidenciado no capítulo 

anterior, houve uma valorização do salário do professor da educação básica no Brasil, muito 
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embora persista a realidade inquestionável de baixa remuneração dessa categoria. Esse fato 

implica a necessidade de um maior fortalecimento das políticas de valorização do trabalho 

docente e maior investimento no financiamento da educação, exigindo uma luta importante 

pelo cumprimento das metas do PNE 2014-2024. 

É preciso, então, avançar na superação de uma situação simplória em que “o professor 

é basicamente um assalariado, cujos direitos sociais são respeitados e o nível de rendimentos, 

embora seja limitado, não se coloca em uma situação de pobreza relativa ou absoluta” 

(MATIJASCIC, 2017, p. 35). 

Os delineamentos feitos até aqui acerca das condições de trabalho do professor da 

educação básica apontam para tendências do cenário brasileiro. Entretanto, a partir desse 

contexto, deve-se considerar que há particularidades regionais que levam a desdobramentos 

diversos desses aspectos mais amplos. Nesse sentido, destacaremos alguns aspectos da 

realidade nordestina no próximo tópico de modo a construir um contexto de análise mais 

concreto para abordarmos a realidade piauiense nos dois próximos capítulos. 

 

3.3 O trabalho docente no contexto de desigualdades regionais: o que aponta a realidade 

nordestina?  

 

A situação das condições de trabalho docente pode se agravar ainda mais se 

considerarmos o cenário de oferta desigual da educação nas diferentes regiões do país, pois os 

aspectos problemáticos como aqueles relativos à infraestrutura, à jornada de trabalho, à 

carreira e ao salário, destacados anteriormente, podem levar a desdobramentos diversos no 

contexto das condições socioeconômicas e políticas de cada região.  

As regiões Sul e Sudeste, por exemplo, disponibilizam um percentual maior de 

recursos no que se refere às condições nas unidades educacionais. Os dados da Tabela 12 

demonstram que o menor percentual de escolas que possuem biblioteca ou sala de leitura, 

acesso à internet, laboratório de informática, acessibilidade e quadra de esportes localiza-se 

no Norte e Nordeste. Tal fato revela uma maior precariedade das unidades escolares nessas 

regiões, dificultando ainda mais o trabalho do professor. No caso específico da região 

Nordeste, observamos, na mesma Tabela, que o percentual de todos os recursos disponíveis 

corresponde a menos da metade do da região Sul, que se apresenta, segundo esses mesmos 

dados, como a mais equipada no que concerne a quase todos os recursos. 
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Tabela 12 – Número de escolas por região, segundo os recursos disponíveis na escola (ensino 

fundamental/rede pública/Brasil) (2013) 

Região 

Geográfica 

Escolas 

Total 

Recurso disponível (%) 

Biblioteca 

ou Sala de 

Leitura 

Acesso 

à 

internet 

Laboratório 

de 

informática 

Dep. e vias 

adequadas a 

alunos com 

deficiência ou 

mobilidade 

reduzida 

Quadra 

de 

esportes 

Brasil 118.914 43,9 47,6 50,3 19,4 32,1 

Norte 19.568 24,5 22,1 26,3 9,0 14,0 

Nordeste 52.150 27,1 29,5 36,2 13,2 12,7 

Sudeste 27.450 69,7 75,7 72,7 27,2 60,4 

Sul 13.959 76,3 82,2 80,4 33,7 66,1 

Centro-Oeste 5.787 61,5 80,2 78,7 39,6 52,8 

Fonte: Adaptada de Brasil (2014c). 

 

Essa desigualdade regional relativa à infraestrutura das escolas também é registrada 

por Silva e Souza (2013, p. 780), ao colocarem que, 

 

[...] no geral, nas regiões mais pobres o ensino oferecido também é mais 

pobre, o que, sem dúvida, contribui para a manutenção das desigualdades 

regionais, sociais e educacionais existentes. Essa situação aponta para a 

urgente necessidade da adoção de medidas político-educacionais nessas 

regiões e em seus municípios, com devido respaldo financeiro-orçamentário 

e em caráter suplementar, capazes de atacar essas desigualdades 

socioinstitucionais, não apenas na perspectiva de se igualem aos demais 

municípios brasileiros, mas igualmente no sentido de irem além, alcançando 

padrões de dignidade no atendimento e realização do direito à educação 

pública de qualidade. 

  

Diante de tais constatações, é possível inferir que o trabalho do professor se torna mais 

desgastante no Nordeste do que em regiões como o Sul e Centro-Oeste, uma vez que as 

condições de trabalho na unidade educacional estão relacionadas não apenas à oferta de 

melhores condições de aprendizagem, mas também de mais adequadas condições de trabalho 

para os professores. Embora não se possa fazer uma relação direta entre as condições de 

infraestrutura das escolas e os resultados educacionais, as exigências por resultados nas 

avaliações externas estabelecidas a partir de padrões nacionais que desconsideram a realidade 

de desigualdade na oferta de condições de ensino podem tornar o trabalho do professor mais 

sacrificado. Além disso, a falta de recursos que possibilitem ao professor movimentar seus 

saberes, proporcionando melhores condições de aprendizagem, pode ser interpretada como 

incompetência, inabilidade ou falta de compromisso do professor. 



151 
 

No que tange aos salários, se recorrermos mais uma vez ao Quadro 2, podemos 

verificar que, em 2016, dos nove estados do Nordeste, somente a Paraíba e o Maranhão ainda 

não cumpriam o valor do PSPN, representando um avanço no processo de valorização 

docente nessa região, mesmo que haja contradições no cumprimento da Lei do Piso.  

A comparação entre os salários dos professores nas diversas regiões, estados e 

municípios é muito problemática, principalmente, em razão da heterogeneidade de carga 

horária e da variedade de enquadramento na carreira. Para termos uma aproximação das 

realidades regionais, recorremos aos dados organizados por Matijascic (2017), a partir da 

PNAD 2015. Esses dados nos permitem afirmar que a região Nordeste possui o segundo 

menor rendimento total entre os professores da rede estadual metropolitana que possuem 

apenas uma ocupação e um vínculo de trabalho (R$ 2.769,00), ficando à frente apenas do 

Sudeste (R$ 2.205,00). A maior remuneração média é registrada na região Centro-Oeste (R$ 

5.216,00). Os dados revelam uma desigualdade significativa entre as remunerações, 

caracterizando, portanto, uma realidade salarial mais precária no Sudeste e Nordeste, 

rompendo com a ideia comumente estabelecida de que as regiões mais ricas do país valorizam 

mais seus professores em termos salariais. 

Matijascic (2017) analisa ainda a distribuição de professores da educação básica 

segundo a renda per capita domiciliar em múltiplos do salário mínimo vigente
49

. Tal análise é 

importante, na medida em que leva em conta a situação social a partir de um indicador mais 

capaz de aproximar-se das condições de vida dos professores ao considerar não somente o 

indivíduo, mas também o arranjo familiar. Nesse caso, no que concerne aos professores 

domiciliados na região metropolitana, o Nordeste tem o segundo menor percentual de 

professores com renda per capita domiciliar de até 0,24 salário mínimo (1,5%), sendo o maior 

percentual registrado na região Norte (5,2%). Ainda de acordo com os dados sistematizados 

por esse autor, assim como as regiões Norte e Sul, o Nordeste registra a maior porcentagem 

de professores no segmento daqueles que possuem renda per capita domiciliar entre 1,5 e 2,9 

salários mínimos (37,2%), divergindo do Centro-Oeste e do Sudeste, que registram maior 

percentual na faixa de três ou mais. Além disso, parte importante dos professores nordestinos 

tem renda per capita domiciliar entre 0,5 e 1,49 salário mínimo (32,5%), possuindo a menor 

parcela de professores com a renda per capita familiar domiciliar de três salários mínimos ou 

mais (24,2%), sendo que o maior encontra-se no Centro-Oeste (60,8%). 
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 Matijascic (2017) utiliza a seguinte divisão: até 0,24 SM; 0,25 a 0,49 SM; 0,5 a 1,49 SM; 1,5 a 2,9 SMs; 3 

SMs e mais. 
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Esses dados revelam que há, no Nordeste, uma situação remediada que deve ter se 

estabelecido pelo avanço no cumprimento da Lei do Piso, pois uma parcela muito pequena de 

professores encontra-se em situação de elevado grau de pobreza, ficando a maior parte entre 

uma situação financeira regular e estável. Embora essa possa parecer uma situação favorável, 

damos destaque ao fato de que poucos professores gozam de uma situação financeira 

vantajosa, o que poderia representar condições de trabalho e de vida mais apropriadas
50

.  

A realidade de salários ainda insuficientes leva ao acúmulo de vínculos empregatícios. 

Matijascic (2017) registra, considerando a rede estadual metropolitana, que o maior 

percentual de professores da educação básica com mais de um empregador encontra-se na 

região Nordeste (23,7%) e o menor na Centro-Oeste (0,9%). Além disso, o Nordeste 

concentra a maior parcela de professores que acumulam atividade docente com não docente 

(15,3%). Ademais, os salários decorrentes de outras atividades laborais ocupam uma parcela 

importante nos rendimentos dos professores com mais de um trabalho, não havendo grandes 

diferenças entre as regiões. No Nordeste, no que tange à rede estadual metropolitana, esse 

valor representa 32,9%. 

Não se pode desconsiderar que as condições socioeconômicas do Nordeste agravam a 

realidade de salários insuficientes, pois, como identificamos anteriormente, a efetivação de 

políticas de educação, saúde e renda é seriamente comprometida pela situação de 

desvantagem econômica que essa região ainda enfrenta, requerendo um maior sacrifício da 

população para melhor viver, incluindo um maior gasto financeiro para ter acesso aos serviços 

básicos. 

Podemos antever, com base nesses dados, que a oferta de educação nas diferentes 

regiões brasileiras é permeada por contradições que são resultantes das políticas 

governamentais nesses estados e da ausência de uma ação mais efetiva da União. Tal fato 

significa que não pode haver uma polarização nessa análise de um Norte e um Nordeste 

atrasados e precários e de um Sul e um Sudeste desenvolvidos e promissores, visto que as 

regiões possuem um cenário educacional resultante de avanços e retrocessos que impactam 

nas condições de trabalho dos professores e que somente uma análise mais pormenorizada 

poderia dar conta de tais contradições. Além disso, devemos observar a necessidade de um 

pacto federativo que caminhe para a superação das problemáticas vivenciadas na educação de 
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 “É preciso destacar, em termos de renda per capita familiar, que: • rendas inferiores a 0,24 salário mínimo 

(SM) representam as famílias com elevado grau de pobreza; • rendas inferiores a 0,49 SM e superiores a 0,25 

SM representam as famílias com um relativo grau de pobreza; • rendas inferiores a 1,5 SM e superiores a 0,5 SM 

representam as famílias com uma situação financeira regular no Brasil; rendas inferiores a 2,9 SMs e superiores 

a 1,5 SM incluem as famílias com remuneração mais estável; e • rendas superiores a 3 SMs representam as 

famílias com uma situação financeira mais afluente no Brasil” (MATIJASCIC, 2017, p. 14-15). 
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um modo geral, como abordamos anteriormente, e das condições de trabalho do professor, de 

forma particular. 

Araújo Filho (2017, s/pág.) contribui com essa discussão, ao afirmar: 

 

É necessário ter uma reforma tributária no país de forma séria e que o país 

seja pensado como nação e as regiões de maior produção possam contribuir 

com regiões que têm menor produção, menos recursos [...] Agora, também, 

não dá só pra você distribuir recursos para todas as regiões do país, 

mantendo a estrutura política que tem hoje, de muita corrupção e muito uso 

inadequado dos recursos públicos. Então, ligada à reforma tributária tem que 

ter uma reforma política. 

 

Por conseguinte, a valorização do trabalho do professor da educação básica ultrapassa 

os limites da regulamentação feita pelas políticas educacionais, embora dependa 

fundamentalmente delas, exigindo responsabilidade e vontade política dos governos 

comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos diferentes entes federados. 

O que se torna claro no decorrer dos estudos realizados neste capítulo, que buscou 

compreender as condições de trabalho dos professores da educação básica no contexto 

socioeconômico, político e educacional brasileiro e nordestino, instituído entre 2003 e 2015, é 

que as políticas de valorização do trabalho docente continuam a ser afetadas pela dificuldade 

e/ou pela falta de vontade política do poder público em encaminhar as conquistas alcançadas 

desde a promulgação da Constituição de 1988, confrontando-se permanentemente os direitos 

conquistados pelos trabalhadores.  

Em termos de regulamentação, percebemos que, nos anos 1990, poucos são os 

avanços no que se refere às condições de trabalho docente, pois o foco da valorização 

prendeu-se à formação dos profissionais da educação. Embora a formação seja importante 

elemento na constituição da valorização do trabalho docente, seus avanços parecem estar 

muito mais alinhados à necessidade de atender as demandas do contexto socioeconômico e 

político.  

A partir da década de 2000, é possível notar, nas regulamentações, uma maior 

consciência de que a valorização do trabalho do professor envolve, além da formação inicial e 

continuada, carreira, salário, jornada e condições adequadas de trabalho, estabelecendo mais 

elementos de luta em torno das condições de trabalho docente.  

Contudo, a presença de regulamentações que possibilitam a disputa em torno da 

valorização do trabalho docente na educação básica, contraditoriamente, caminha lado a lado 

com condições precárias de trabalho, posto que, ainda, é possível notar: escolas que carecem 
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de infraestrutura apropriada; falta de padrão de qualidade das unidades de ensino; 

intensificação da jornada de trabalho; desvalorização profissional por meio de carreiras 

docentes pouco atraentes; e salários insuficientes para acompanhar a dinâmica de aumento das 

condições de vida. Portanto, há um longo caminho para a superação das condições precárias 

de trabalho dos professores da educação básica, pautadas, muitas vezes, na falsa ideia de que 

com pouco se faz educação e de que basta um professor para que tudo se ensine e se aprenda 

na escola. 

As condições de trabalho dos professores de que tratamos neste capítulo referem-se à 

realidade nacional e nordestina e foram analisadas com base no contexto socioeconômico dos 

governos neodesenvolvimentistas tratados no capítulo anterior. Da mesma forma, a 

abordagem das especificidades das condições de trabalho dos professores da rede estadual do 

Piauí, em Teresina, requer que compreendamos o contexto socioeconômico e educacional em 

que essas condições se desdobram. Desse modo, no próximo capítulo abordaremos o 

desenvolvimento socioeconômico e educacional do Piauí no período de 2003 a 2015. 
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4 CONTEXTO SOCIOECONÔMICO, TRABALHO E EDUCAÇÃO NO PIAUÍ NO 

PERÍODO DE 2003-2015: O NORDESTE DO NORDESTE? 

 

Reformas e reformas em estudos 

centenas de projetos 

engavetados 

anúncios de uma próxima redenção. 

Paisagens feitas de rios que secaram. 

Nuvens que não passam. 

Poços impossíveis de cavar. 

[...] 

Ah, minha terra que também caminha 

que busca sempre um fim para isso tudo! 

Ah, minha terra que não pode nada!... 

Torquato Neto 

 

Torquato Neto, nos versos da epígrafe deste capítulo, referia-se ao Piauí/Teresina, na 

década de 1960, como um lugar de promessas não cumpridas e de uma condição climática 

infeliz, mas que buscava transformação, embora nada pudesse. Nesse mesmo sentido, no final 

da década de 1970, Martins et al. (2003) afirmavam que o Piauí era o nordeste do Nordeste. 

Tais concepções, provavelmente, tinham fundamento na contínua inserção desvantajosa que 

esse estado vinha enfrentando, desde a colonização, no cenário socioeconômico não somente 

internacional, mas também nacional e regional, tendo como principais consequências: baixos 

níveis de renda global e per capita, baixo padrão de vida e diminuto nível educacional da 

maioria da população. Seria essa ainda a sina do estado do Piauí?    

Para não tratarmos com determinismo os aspectos que envolvem o econômico, o 

político, o social e o educacional nesse estado, compreendemos ser coerente pensar, como 

expõe Medeiros (2014, p. 9), que “o Piauí existe. E está em movimento”. Isso ocorre porque 

partimos do pressuposto de que a conjuntura configurada entre 2003 e 2015 no Brasil, 

abordada no capítulo inicial desta tese, levou a transformações socioeconômicas, políticas e 

educacionais significativas nesse estado que são determinadas pelo contexto global e 

nacional, como também pelas particularidades do desenvolvimento socioeconômico 

nordestino. Além disso, o processo próprio de formação do Piauí traz especificidades 

resultantes de suas políticas de desenvolvimento. Nesse sentido, este capítulo objetiva 

investigar os desdobramentos do cenário socioeconômico, político e educacional brasileiro no 

contexto piauiense, entre 2003 e 2015. Trata-se, portanto, do movimento de constituição 

socioeconômica, política e educacional do Piauí que envolve processos globais, nacionais, 

regionais e locais. Para tanto, abordamos, nesta introdução, suas principais características 

geográficas – localização, dimensão territorial, divisão política, demografia e clima – e, em 
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seguida, propomos dois tópicos. O primeiro aborda as transformações do desenvolvimento 

socioeconômico do estado no contexto dos governos neodesenvolvimentistas e o segundo 

analisa os aspectos relativos a organização, estrutura e funcionamento da educação. 

O Piauí encontra-se na região Nordeste do Brasil, fazendo fronteira com outros cinco 

estados brasileiros (Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia e Tocantins), além de estabelecer 

limites, ao norte do estado, com o Oceano Atlântico (Mapa 3). Essa localização proporciona 

ao território piauiense uma proximidade com os principais centros econômicos do Nordeste 

(Bahia e Pernambuco), tornando esse aspecto um elemento potencial ao seu desenvolvimento, 

uma vez que, em alguma medida, pode facilitar o estabelecimento de relações econômicas 

importantes capazes de contribuir para o avanço do estado, embora também possa representar 

uma maior concorrência para sua produção. Ainda nessa mesma perspectiva, o Portal do 

Governo do Piauí destaca que o estado possui localização privilegiada, por estar posicionado 

perto de importantes mercados mundiais, através dos portos de Luís Correia (PI) e da 

proximidade dos portos de Pecém (CE) e Suape (PE).  

                               Mapa 3 – Mapa do estado do Piauí 

 
     Fonte: IBGE mapas, 2017. 
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Ao se observar que o estado é tangenciado pelo Rio Parnaíba (Mapa 3), é válido 

afirmar que sua posição geográfica poderia proporcionar uma maior capacidade de 

escoamento de sua produção por vias fluviais. Tal perspectiva é reconhecida no Plano 

Plurianual (PPA) 2008-2011, ao apontar que a navegabilidade do Rio Parnaíba poderia 

configurar-se como uma complementação ao sistema rodoviário de transportes (PIAUÍ, 

2008). Além disso, o PPA 2016-2019 considera que essa atividade tem um sentido cultural, 

social e econômico e propõe, dentre suas metas, a implantação de um “Projeto de 

Navegabilidade do Rio Parnaíba, incluindo novas barragens e eclusas” (PIAUÍ, 2016d, p. 61). 

No contexto nordestino, a ampliação e a melhoria da infraestrutura econômica da 

região envolvem a iniciativa de navegabilidade do Rio Parnaíba. O documento Nordeste 2022 

expõe: 

 

Na navegação fluvial, a prioridade estratégica é a viabilização das Hidrovias 

do São Francisco e do Parnaíba, como corredores eficientes de transporte 

com capacidade de gerar economias de escala e atender à demanda, no 

primeiro caso de múltiplos tipos de carga (granéis agrícolas e minerais, carga 

geral e combustíveis) e no segundo caso, potencial para o escoamento de 

grãos produzidos nas fronteiras agrícolas em sua área de influência, como o 

sul do Piauí, sudeste do Maranhão e noroeste da Bahia (BNB, 2014, p. 185). 

 

Ainda tratando dos determinantes da localização, é importante notar que a maior área 

fronteiriça do Piauí é com o Maranhão, totalizando 1.492 km (toda a extensão do Rio 

Parnaíba), estabelecendo fortes vínculos econômicos, sociais e culturais com esse estado. É na 

fronteira entre esses dois estados que se localiza Teresina, tornando-a a única capital do 

Nordeste a não se situar no litoral. Importante notar que a distância entre o centro de Teresina 

e o centro da cidade maranhense de Timon é de pouco mais de 5 km. Três pontes sobre o Rio 

Parnaíba facilitam a mobilidade entre essas duas cidades, proporcionando uma ampla 

interação da população dos dois estados. Além disso, Timon é importante parte da área da 

Grande Teresina, pois possui maior área e maior população dentre os municípios que a 

compõem, à exceção da própria capital, que apresenta uma população maior (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Municípios da Grande Teresina (área e população) 

Município Área (km
2
) População (hab.) 

Altos 957,62 38.822 

Beneditinos 792,56 9.911 

Coivaras 506,72 3.811 

Curralinhos 362,80 4.183 

Dermeval Lobão 221,02 13.278 

José de Freitas 1.538,21 37.085 

Lagoa Alegre 394,66 8.008 

Lagoa do Piauí 427,2 3.863 

Miguel Leão 74,52 1.253 

Monsenhor Gil 582,06 10.333 

Nazária 363,8 8.068 

Pau d‟Arco do Piauí 426,63 3.757 

Teresina 1.391,9 814.230 

União 1.173,45 42.654 

Timon (MA) 1.713,00 155.460 

Fonte: Piauí (2013a). 

 

É preciso levar em conta a amplitude do território piauiense (11º em extensão 

territorial do Brasil), que totaliza 251.611,934 km
2
, sendo que as maiores distâncias lineares 

entre os pontos extremos do estado são de 887 km de Norte a Sul e 618 km de Leste a Oeste 

(RODRIGUES, 2012). Diante dessa característica, alguns municípios do Piauí podem possuir 

uma maior facilidade de interação com centros produtores e consumidores de outros estados 

do que com a capital, dado que municípios como Cristalândia do Piauí, Sebastião Barros e 

Santa Filomena localizam-se ao Sul do estado, a mais de 900 km de distância de Teresina.  

É importante destacar, por conseguinte, alguns aspectos da divisão político-

administrativa desse extenso território, dentre eles, o significativo crescimento do número de 

municípios piauienses entre os anos de 1988 e 2008, quando foi criado o último município. 

No ano da promulgação da Constituição Cidadã, o Piauí contava com 118 municípios e, em 

2008, o estado já totalizava 224, o que representa o número atual (RODRIGUES, 2012). Isso 

faz com que ele ocupe a oitava colocação, dentre os estados brasileiros, no que diz respeito ao 

número de municípios, sendo o segundo do Nordeste. 

Uma característica marcante do Piauí é o fato de grande parte de seus municípios 

serem pouco populosos. Essa particularidade pode ser notada na Tabela 14, na qual é possível 

registrar que a maioria dos municípios possui até 10.000 habitantes (73,21%), sendo que 

37,05% deles têm 5.000 habitantes. Portanto, é nas média-pequenas e pequenas cidades onde 

a maior parte da população piauiense reside (63,04%). 
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Tabela 14 – Número de municípios do Piauí por tamanho da população residente 

Classes de Tamanho 

da População (Habitantes) 

Número de Municípios População Residente 

Quantidade % Total % 

Piauí 224  3.118.360  

Até 5.000  83 37,05 317.989 10,20 

De 5.001 até 10.000  81 36,16 544.766 17,47 

De 10.001 até 20.000  35 15,62 477.604 15,32 

De 20.001 até 50.000  20 8,93 625.128 20,05 

De 50.001 até 100.000  03 1,34 192.938 6,19 

De 100.001 até 500.000  01 0,45 145.705 4,67 

Mais de 500.000  01 0,45 814.230 26,11 

Nordeste 1.794 - 53.081.950 - 

Brasil 5.565 - 190.755.799 - 

Fonte: Piauí (2013a). 

 

Outras importantes peculiaridades desse estado referem-se à sua demografia. O Piauí 

possui a mais baixa densidade demográfica do Nordeste – apenas 12,40 hab/km
251

. Ao mesmo 

tempo, é possível verificar uma concentração de habitantes em duas principais cidades, que 

juntas agregam 30,78% da população piauiense, e somente a capital do estado concentra mais 

de 26% da população do estado, conforme constata Medeiros (2014). 

Dois outros aspectos demográficos merecem atenção. O primeiro deles diz respeito ao 

fato de o Piauí registrar a menor taxa de crescimento demográfico do Brasil entre os anos de 

2000-2010 (MEDEIROS, 2014). Isso se deve, dentre outros aspectos, ao saldo migratório 

negativo que pode manifestar-se como resultado de uma realidade de não oferecimento de 

condições de vida dignas para parte importante da sua população. Essa hipótese se torna 

passível de ser confirmada se considerarmos que “as condições do Piauí e de seus municípios 

em termos de educação, saúde (medida pela longevidade) e emprego e renda são marcadas 

pelo baixo nível de desenvolvimento socioeconômico, apesar dos avanços obtidos na última 

década” (PIAUÍ, 2015a, p. 45). 

A baixa taxa de crescimento demográfico lança sobre o estado do Piauí, de um lado, 

um cenário favorável para o crescimento econômico, dado que 

 

[...] propicia um incremento da população em idade ativa (de 15 a 64 anos), 

que deve se estender pelos próximos vinte anos, período durante o qual 

haverá um nível ótimo de pessoas em idade ativa em detrimento da 

população considerada em idade inativa (crianças e idosos) (PIAUÍ, 2015a, 

p. 45). 
 

Contudo, de outro lado, o saldo migratório negativo pode resultar também na 

problemática da perda de força de trabalho não apenas qualificada, mas também com 
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 Dado disponível para consulta no Portal do IBGE. 
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potencialidades de qualificação, visto que o estado “[...] passará a concorrer por mão de obra 

qualificada com vizinhos como o Maranhão e Pernambuco, onde há grandes investimentos em 

infraestrutura capazes de absorver muitos trabalhadores” (PIAUÍ, 2015a, p. 45). 

O segundo aspecto peculiar acerca da demografia piauiense é o fato de que a “[...] 

participação da população rural do Piauí na população total é mais que o dobro da brasileira: 

34,23% (no Brasil é de 15,64%)” (MEDEIROS, 2014, p. 19). No cenário Nordestino, esse 

estado destaca-se por possuir a segunda maior população rural, mesmo que a população 

urbana predomine (BNB, 2014). Agregado a esse fator, Medeiros (2014, p. 20) acrescenta 

ainda que “[...] os piauienses vivem em cidades pequenas, e muitos de seus moradores 

continuam trabalhando na agricultura”.  

Para finalizarmos a abordagem dos elementos geográficos, sinalizamos para os 

aspectos climáticos, pois estes tanto determinam a produção socioeconômica do estado – em 

especial a agrícola e as potencialidades de exploração de energias renováveis – como 

influenciam na condição de vida dos piauienses. Nesse sentido, Rodrigues (2012) registra que 

o Piauí está localizado entre duas regiões climáticas bem distintas (Sertão semiárido e 

Amazônia quente e úmida), predominando altas temperaturas, registrando máxima em torno 

de 38
o
 no período do verão, embora, “nas zonas serranas em decorrência da altitude, as 

temperaturas são mais baixas e o clima é suave o ano inteiro. Como por exemplo, temos os 

municípios de Pedro II, Paulistana, Jaicós e Corrente” (RODRIGUES, 2012, p. 65). 

É característica do Piauí, assim como em todo o Nordeste, o fato de esse estado ser 

marcado pela “[...] concentração do regime de chuvas em alguns meses do ano e pela 

irregularidade das precipitações pluviométricas em alguns anos (a seca)” (MEDEIROS, 2014, 

p. 91). Essa realidade é vivenciada, em especial, no semiárido, dificultando atividades de 

desenvolvimento econômico, muito embora possamos considerar que a questão climática não 

é determinante único da produção, uma vez que as ações governamentais são indispensáveis 

para solucionar ou minimizar os efeitos negativos do clima. Desse modo, é preciso registrar 

que a realidade climática dificulta a produção agrícola, mas, de forma contraditória, 

proporciona, por exemplo, “[...] um cenário muito favorável à produção de energia solar 

devido ao regime de chuvas escassas e à grande incidência solar” (PIAUÍ, 2015a, p. 142). Tal 

fato pode contribuir para o estabelecimento de uma maior e melhor infraestrutura de 

desenvolvimento socioeconômico capaz não apenas de atrair maiores investimentos para o 

estado, mas também de proporcionar uma melhor condição de vida para a população. 

Destacadas essas principais características geográficas, é possível afirmar que o 

desenvolvimento socioeconômico e educacional do Piauí é marcado por uma realidade 
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complexa, considerando que o poder público deve planejar o desenvolvimento desse estado a 

partir de uma perspectiva que considere: a concorrência econômica resultante de sua área 

fronteiriça; o extenso território com acentuado número de municípios; os aspectos 

demográficos peculiares que exigem uma maior intervenção estatal para melhor direcioná-los, 

além de um clima que é desafiador. São esses elementos que, de certa forma, perpassam as 

discussões que serão feitas nos dois próximos tópicos deste capítulo, evidenciando os rumos 

que o estado do Piauí tomou entre 2003 e 2015.  

 

4.1 O contraditório movimento do desenvolvimento socioeconômico piauiense no 

período de 2003 a 2015 

  

A transformação da estrutura econômico-social do estado do Piauí é lenta. Essa 

assertiva de Martins et al. (2003) se mostra apropriada se observarmos que a pecuária 

extensiva associada à agricultura de subsistência constituiu-se a base da economia piauiense 

durante todo o período que compreende o início de 1700 e o final do século XIX. Se levarmos 

em conta também que o PPA 2004-2007 (PIAUÍ, 2004) ainda constata, em seu diagnóstico, 

no início do século XXI, uma situação de baixa produtividade da agricultura e de seu forte 

vínculo com as atividades de subsistência, podemos afirmar que o continuísmo/atraso no 

desenvolvimento econômico desse estado marca fortemente sua realidade ao longo da 

história, não se limitando a esses dois séculos iniciais de existência.  

O modelo econômico fundado na pecuária extensiva e na agricultura de subsistência 

baseava-se em quase nenhuma interferência do trabalho humano na reprodução do gado, na 

enorme ocupação de terras, no latifúndio, no baixo nível de investimentos, em uma força de 

trabalho pouco especializada e na quase ausência de inovação no sistema de criação e de 

agricultura (MARTINS et al., 2003). Diante dessa realidade, não se podia considerar que 

havia uma produção agropecuária importante, embora o estado possa ter registrado momentos 

de destaque na comercialização do gado. Como assevera Braz (2007, p. 6), “[...] a pecuária, 

na verdade, dá início à ocupação econômica do Estado, mas promove a sua integração à 

economia nacional de forma extremamente frágil e inconstante e dota o estado de uma 

estrutura incapaz de gerar um processo sustentável de crescimento econômico”.  

Segue-se, ainda, o caráter exploratório da economia durante toda a primeira metade do 

século XX, baseando-se não somente na pecuária e na agricultura de subsistência, mas 

também no extrativismo, no comércio e na indústria (ainda rudimentar). Essas atividades 

econômicas evidenciavam um atraso na produção, deixando marcas indeléveis no cenário 
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socioeconômico piauiense até a atualidade. Esse cenário se justifica porque tais atividades, de 

forma ampla, eram caracterizadas pela ausência de inovação tecnológica dos processos 

produtivos, pela baixa capacidade competitiva, pelo pouco investimento de capital, por uma 

força de trabalho desqualificada e pela extrema concentração dos meios de produção, 

especialmente de terras.  

A julgar pela falta de investimentos de capitais nas atividades produtivas e pelo baixo 

desenvolvimento tecnológico verificado até meados do século XX, pode-se inferir que o 

estado do Piauí desenvolvia sua economia sem um planejamento seguro da exploração de suas 

potencialidades econômicas de forma que pudesse levá-lo à constituição de uma economia 

menos dependente e capaz de inseri-lo de forma vantajosa no cenário regional e nacional.  

Embora essa opção possa ter diferentes razões, o certo é que o estado foi conduzido a uma 

realidade socioeconômica débil. Prova disso é que não produziu uma infraestrutura capaz de 

inserir o estado de forma ativa no modelo de substituição das importações ensejado no Brasil, 

em especial a partir de 1950, uma vez que se registravam, na época, dentre outros fatores, a 

falta de energia elétrica, a inexistência de créditos industriais de longos prazos, além de uma 

legislação estadual pouco estimulante em relação ao setor industrial. O resultado é o de que, 

 

ao longo do período contemporâneo da história econômica brasileira, 

alcunhado de “período desenvolvimentista” (1930-1980), que foi marcado 

pela estratégia de “industrialização por substituição de importações” 

(implantação da indústria de transformação focada no atendimento do 

mercado interno), o Piauí foi uma das unidades da federação que menos se 

beneficiou dos efeitos multiplicadores da renda e da integração produtiva 

dos elos da cadeia nacional de suprimentos (PIAUÍ, 2015b, p. 384). 

 

Macambira (2002, p. 17-18) registra que o desenvolvimento industrial no Piauí 

aconteceu de maneira tardia, uma vez que o estado “[...] não foi capaz de produzir e acumular 

riqueza suficiente para investir na produção e em infraestrutura, que permitisse um processo 

de modernização da economia e o consequente desenvolvimento industrial”. Tal fato significa 

que suas atividades econômicas ainda não tinham sido capazes de superar certo caráter 

“oportunista” em que a acumulação de capitais se voltava, de modo geral, para o usufruto da 

burguesia local que não planejava nem executava investimentos que pudessem produzir uma 

infraestrutura de produção para o estado. Sendo assim, “a implantação da infraestrutura que 

deveria dar apoio à produção no Estado levou toda a década de 70 para ser concluída e, 

quando isso aconteceu, o modelo primário exportador já havia se esgotado e o país entrado na 

„década perdida‟” (BRAZ, 2007, p. 8). 
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Esse cenário resultou na inserção do Piauí na industrialização brasileira através do 

comércio e não da produção, atingindo negativamente suas ainda incipientes estruturas 

industriais, fazendo-as, muitas vezes, sucumbirem, pois não eram capazes de concorrer com 

os produtos industriais importados. Além disso, “[...] a ação no Piauí do poder público central 

foi no sentido de integrá-lo ao mercado de consumo, e não de provê-lo da infraestrutura 

necessária à produção” (BRAZ, 2007, p. 12).  

É evidente que não foi somente a falta de uma infraestrutura adequada que levou o 

Piauí a uma inserção subordinada na economia nacional. Martins et al. (2003) citam também 

a influência de elementos como: reduzida dimensão da população urbana; pequeno poder 

aquisitivo da população; abertura do mercado piauiense para produtos regionais facilitada 

através dos investimentos federais em rodovias, gerando uma concorrência que o estado não 

conseguia superar; falta de investimentos de capitais; e reduzido incentivo do Estado nacional 

nas atividades produtivas do Piauí, pois esse se concentrava no Sul e Sudeste.  

Então, o estado chega, ao final da década de 1970, caracterizando-se por ser: 

 

[...] uma unidade federativa com uma agropecuária e uma indústria extremamente 

débeis e um setor terciário inchado, no qual o comércio, grosso modo, limita-se a 

agregar valor de intermediação, a partir do que importa, e a economia do setor 

informal cresce, recebendo constantes vagas de população socialmente 

marginalizada. Pouca produção gera pouco emprego. E aí entra o governo estadual, 

empregando uma parte desse contingente, tarefa na qual é altamente auxiliado pela 

esfera federal, não só através de transferências, como também das próprias 

oportunidades geradas pela máquina federal que atua no Estado (MARTINS et al., 

2003, p. 162-163). 

 

Portanto, a condição socioeconômica do Piauí, antes mesmo do agravamento da crise 

no Brasil e dos resultados da opção feita por uma reestruturação produtiva baseada na adoção 

de políticas neoliberais, já era de vulnerabilidade. Esse fato deve ter contribuído para 

perpetuar o atraso do seu desenvolvimento socioeconômico, pois não se instituíra uma 

economia forte que fosse capaz de se reinventar. Prova disso é que o estado registra um vácuo 

de ações, na década de 1980 (PIAUÍ, 2015a). Mesmo que possamos considerar a assertiva de 

Braz (2007, p. 8) de que “o lado positivo é que, de certa forma, o tamanho reduzido e o 

isolacionismo protegeram o Piauí das intempéries econômicas, fazendo com que ele 

atravessasse todo o período sem grandes transtornos”, verificamos que o agravamento da crise 

no Brasil e a posterior adoção de políticas neoliberais marcaram profundamente e de modo 

negativo a economia e a sociedade piauiense. Isso ocorreu porque o recuo da intervenção do 

Estado brasileiro nas políticas de desenvolvimento regional trouxe ainda maiores problemas, 

pois, de acordo com Piauí (2015a, p. 40), “a reforma do Governo Collor reduziu 
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drasticamente o volume de recursos para investimentos estatais, prejudicando, principalmente, 

estados economicamente pequenos, entre eles o Piauí”. 

Além disso, Macambira (2002, p. 9) assinala que a política de desconcentração 

produtiva que vinha se instituindo no país a partir de ações, como aquelas propostas pela 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que poderiam significar 

algum incentivo à produção, “[...] começa a ser revertida a partir dos anos 1990, trazendo 

sérios prejuízos para a economia nordestina, particularmente para a economia piauiense”. Tal 

fato se deve ao entendimento do Estado neoliberal de que a saída para a economia de cada 

estado estava no mercado, constituindo-se, assim, um cenário caracterizado por uma menor 

intervenção e investimento estatal e uma maior competitividade entre os entes federados, 

estabelecendo um cenário marcado pela guerra fiscal, conforme sinalizado anteriormente. 

A problemática que se coloca, todavia, é a de que, “[...] para os estados ou regiões 

mais pobres dentro de um país, a intervenção estatal é ainda mais necessária, pois dificilmente 

o simples jogo das forças do mercado promoverá a superação das desigualdades” 

(MEDEIROS, 2014, p. 101). Portanto, o recuo das ações do Estado no desenvolvimento 

socioeconômico nordestino desconsiderou que havia economias estaduais em posição de 

desvantagem impossível de ser revertida em curto prazo e sem uma intervenção estatal forte, 

uma vez que era resultado de longos processos históricos, como no caso Piauí.  

A compreensão neoliberal era de que o Estado deveria ser mínimo e, por conseguinte, 

qualquer ente federado não poderia esperar ações de intervenção para fomentar seu 

desenvolvimento socioeconômico. De outro modo, era necessário que os estados oferecessem 

condições atraentes para o investimento de capitais privados em seu território e, dessa forma, 

pudessem gerar riqueza e superar qualquer situação de desvantagem em que se encontrassem. 

Contudo, “enquanto as regiões Sul e Sudeste possuem uma rede logística consolidada, os 

estados situados no interior do país, em especial os do Nordeste, ainda precisam de uma 

infraestrutura de base para promover o crescimento da economia” (PIAUÍ, 2008, p. 12). 

Portanto, diante da opção brasileira por uma reestruturação socioeconômica neoliberal, 

o estado do Piauí inicia a primeira década de 2000 acumulando resultados negativos em todas 

as áreas. Registrava-se um panorama marcado por: queda da parcela da população ocupada 

com atividades agrícolas, embora ainda permanecesse excessiva (45,3%); estagnação no 

percentual da população ocupada em atividades industriais; permanência de uma realidade 

marcada por baixos salários, uma vez que o maior percentual da população na classificação 

dos rendimentos continuava com renda de até um salário mínimo (43,7%), ainda que possa ter 

sido registrada uma pequena melhoria nesse setor; diminuição da atividade exportadora; 
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queda da atividade industrial; agravamento do endividamento público marcado por 

negociações desfavoráveis à economia estadual; perdas significativas nas áreas colhidas das 

principais culturas estaduais, com exceção da produção de grãos; e diminuição quantitativa 

das criações (PIAUÍ, 2004). 

O resultado desse baixo nível de desenvolvimento econômico foi um estado 

mergulhado em índices sociais extremamente desvantajosos durante toda a década de 1990, 

revelando que a população vivenciava condições bem distantes de uma qualidade de vida 

socialmente referenciada. Tal fato pode ser notado no Mapa 4, que aponta o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
52

 nos anos de 1991, 2000 e 2010. A partir 

desse mapa, podemos inferir que houve uma quase estagnação das condições de vida da 

população piauiense entre 1991 e 2000, registrando melhorias apenas na capital e em outros 

três municípios, permanecendo a maior parte do estado classificada em nível muito baixo de 

IDH-M. 

 

Mapa 4 – Mapas do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) nos anos 

de 1991, 2000 e 2010 

 

1991 2000 2010 

   

 

   

Fonte: Adaptada de Piauí (2015a). 

 

                                                           
52

 Esse índice torna-se importante na análise das condições de vida da população, pois considera para seu cálculo 

e posterior classificação (muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto) os indicadores de longevidade, renda e 

educação. 

 Muito alto   Alto   Médio   Baixo   Muito baixo  
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Para melhor contextualizarmos o IDH-M resultante do movimento socioeconômico e 

político realizado na década de 1990 no Piauí, podemos, ainda, destacar que, em 1999, 

embora se pudesse identificar um número de pessoas residentes com mais de 60 anos em um 

percentual próximo àquele alcançado no Brasil (8,2% para o Piauí e 9,1% para o Brasil), a 

taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos chegava aos 45,3%, enquanto no Brasil se 

registravam 34,6%. Na área do emprego e renda, era possível verificar, nesse mesmo ano, um 

percentual de empregados com carteira assinada que não chegava a 35% da população e a 

proporção ocupada com renda média mensal familiar per capita de até ½ salário mínimo 

alcançava mais da metade da população (51,5%). Além disso, a taxa de analfabetismo atingia 

o inaceitável percentual de 31,6% e de analfabetismo funcional de 53,1%, enquanto no Brasil 

esses índices eram de 13,3% e 29,4%, respectivamente (IBGE, 2001). 

Ainda com base no Mapa 4, podemos notar que, de modo contrário, na década de 

2000, constatou-se uma melhoria expressiva nas condições de vida da população, embora a 

maior parte dos municípios do Piauí ainda permanecesse com o IDH-M baixo. Os dados de 

2009 mostram que: o percentual de pessoas residentes com 60 anos ou mais de idade foi de 

11,4%, superando a média brasileira (11,3%); a taxa de mortalidade infantil registrou um 

percentual de 26,20%, enquanto a média nacional era de 22,50%; as taxas de analfabetismo e 

analfabetismo funcional alcançaram 23,4% e 37,5%, respectivamente, enquanto no Brasil a 

média foi de 9,7% e 20,3% (IBGE, 2010). Esses dados assinalam uma expressiva melhoria 

dos indicadores sociais, mas deixam antever que ainda se apresenta, para essa segunda década 

do século XXI, um grande desafio na melhoria das condições de vida da população piauiense, 

mostrando que a superação dessas problemáticas exige forte investimento público na oferta 

educacional e na área de emprego e renda.  

Para situarmos a elevação do IDH-M, nos anos 2000, abordaremos algumas 

transformações socioeconômicas que possibilitaram esse avanço positivo, centrando nossa 

discussão no recorte temporal estabelecido para este capítulo (2003-2015). 

Consoante o que foi mencionado anteriormente, o Piauí iniciara o século XXI tendo 

que enfrentar problemáticas como: concentração social e espacial da renda e da riqueza; 

pobreza e exclusão social; desrespeito aos direitos fundamentais da cidadania; ameaça e 

degradação ambiental; baixa taxa de criação de emprego; barreiras que impedem ganhos de 

produtividade das atividades econômicas, além da insuficiente capacidade de investimento 

estadual nas áreas produtivas prioritárias (PIAUÍ, 2004). 

Com tais desafios a superar, o estado inicia uma mudança de rumo econômica, política 

e social, em 2003, no contexto do recuo das políticas neoliberais dos governos 
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neodesenvolvimentistas. Nesse sentido, Medeiros (2014) destaca que o Piauí se beneficiou 

com o novo modelo de desenvolvimento assumido, em 2003, uma vez que 

 

[...] os avanços na inclusão social, na melhoria da distribuição de renda e na 

redução das desigualdades foram consideráveis. Evidentemente, ainda 

persiste um forte grau de desigualdade social no estado e uma distância 

significativa em relação às médias nacionais (que, muitas vezes, não são tão 

altas) em muitos dos indicadores socioeconômicos. Mas, se o Piauí era, em 

regra, o último colocado em todos os indicadores de riqueza e bem-estar há 

11 anos, hoje ele se coloca numa situação – certamente ainda desconfortável 

– um pouco mais promissora, entre o 25º e o 27º lugar, atingindo em alguns 

casos (no Ideb e na taxa de mortalidade infantil, por exemplo) posições bem 

melhores (MEDEIROS, 2014, p. 31). 

 

Para melhor tratarmos desse novo momento socioeconômico, inclusive de suas 

contradições, podemos assinalar as principais mudanças ocorridas em três grandes setores da 

economia piauiense (indústria, agropecuária e comércio).  

Inicialmente, é possível salientar que, apesar de o Piauí estabelecer uma nova 

legislação, na década de 1990, que favorecesse a implantação de indústrias, decorrente da 

política de incentivos fiscais que se estabeleceu no país, procurando substituir a ação das 

políticas regionais, Macambira (2002) constata, já no início deste século, que o estado ainda 

não tinha conseguido atrair muitos empreendimentos industriais. Tal fato se configura em 

função da falta da infraestrutura, pois o estado encontrava-se em desvantagem na guerra 

fiscal, em especial em relação aos seus estados vizinhos que se mostravam mais atrativos, 

visto que ofereciam focos mais competitivos de investimentos ao instituírem condições mais 

vantajosas para a lucratividade de capitais privados, evidenciando o caráter seletivo e 

excludente da descentralização industrial brasileira rumo ao Nordeste, conforme discutido no 

capítulo um. 

Por conseguinte, esse cenário somente toma novos rumos a partir do ano de 2006, 

sendo possível registrar, nesse mesmo ano, a instalação de 43 empresas industriais com 

incentivos fiscais. Além disso, há a instalação de outras 180 empresas beneficiadas com 

incentivos fiscais até o ano de 2014, com evidente destaque para o crescimento da construção 

civil através dos programas de moradias populares e estradas (PIAUÍ, 2016d).  

Sobre o destaque da indústria da construção civil, Medeiros (2014, p. 63) afirma que 

“a descentralização dos investimentos públicos em infraestrutura e em habitação vem 

produzindo esse efeito positivo no crescimento do setor e tem atraído também empresas com 

matriz em outros estados – não necessariamente grandes empreiteiras”. Entretanto, é preciso 

ponderar que esse fato pode resultar em dois aspectos negativos. O primeiro está no aumento 
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da dependência econômica desse estado em relação à União, gerando um setor industrial 

frágil e pouco autônomo, pois o crescimento com base nos investimentos na área de 

infraestrutura por parte do governo federal pode fortalecer a economia, mas também suscitar 

uma maior instabilidade na indústria ao ser alavancado, em grande parte, pelos investimentos 

ligados aos programas de habitação, portanto mais fáceis de sofrer as oscilações, dadas as 

mudanças de governo. O segundo refere-se à transferência de riquezas para outros estados 

através do envio de parte dos lucros dessas empresas para suas sedes, gerando perda de 

capital.  

Por conseguinte, o crescimento industrial não se deu, mormente, através de um 

processo de produção de bens industriais que pudesse alavancar economicamente o estado por 

meio da exportação de produtos de maior valor agregado, ou mesmo da diminuição do 

volume de importações, possibilitando maior superávit e empregos mais qualificados, pois “a 

pauta de exportações evidencia uma economia que exporta commodities, apresentando baixo 

valor agregado” (PIAUÍ, 2015a, p. 61).  

Nesse contexto, mesmo registrando expansão na instalação das empresas industriais, o 

setor industrial piauiense, em 2012, tem uma participação de 18,6% do PIB estadual. Além 

disso, classifica-se como o 5º menor PIB industrial do país, representando uma parcela de 

0,4% do PIB brasileiro (CNI, 2014). 

Foi possível registrar, também, um avanço do setor agrícola em que o crescimento da 

produção de grãos tem sido o maior destaque, em especial da soja e do milho – que 

correspondeu a 78% do valor de produção das lavouras temporárias, em 2012 –, dado o 

aproveitamento das potencialidades naturais do cerrado piauiense (MEDEIROS, 2014), além 

de incentivos estatais. Contudo, ainda, há um desafio de agregar valor aos produtos através do 

seu processamento. Apesar disso, é preciso reconhecer que 

 

a crescente produção de soja tem repercutido positivamente na economia 

estadual, a ponto de tornar-se artigo de exportação, modificando o perfil do 

comércio exterior do Piauí. A inserção da soja em grão e de seu farelo na 

pauta de exportações representa novos incrementos, seja no quantum físico, 

seja no econômico, das remessas piauienses para o exterior (PIAUÍ, 2008, p. 

140). 

 

Todavia, é preciso observar que essa produção de grãos está ligada, mais fortemente, 

ao crescimento do agronegócio, que nem sempre representa um saldo econômico que 

beneficia a população local. Esse fato se torna mais preocupante se considerarmos que 

Medeiros (2014) registra, entre 2000 e 2008, uma queda importante tanto no valor da 
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produção como na área plantada de produtos tradicionalmente cultivados no estado, como é o 

caso do arroz e do feijão, além de queda de produção da mandioca, tendo em vista que esses 

produtos são fortemente ligados ao consumo alimentar da população local, embora possam 

não representar uma atividade econômica significativa. 

Portanto, torna-se evidente que, embora possa ter havido o aumento de esforços no 

avanço da produção da agricultura familiar por meio de programas federais, entre 2003 e 

2015, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e o 

Agroamigo, o setor de maior dinamicidade é a produção de grãos ligada ao agronegócio.  

Quanto à produção pecuária, podemos ressaltar, em síntese, que “os rebanhos 

permanecem estáveis, o que revela que a criação ainda é extensiva, tanto pelo grande 

proprietário como pelo agricultor familiar, embora já comece a se desenvolver a criação mais 

empresarial para o mercado” (MEDEIROS, 2014, p. 67). 

Evidencia-se, portanto, no Piauí, o desenvolvimento de uma agropecuária que 

crescentemente se destaca no cenário nacional do agronegócio – ainda ligada ao fornecimento 

de matéria-prima para a indústria, significando uma inserção subordinada –, mas que não 

consegue avançar da mesma forma em uma produção que possibilite melhores condições de 

vida para os pequenos produtores, fato que preocupa, dado o percentual da população rural 

desse estado, como apontado na introdução deste capítulo. 

O crescimento industrial e agrícola, além das políticas de crédito, a partir de 2003, 

proporcionou, em alguma medida, uma maior dinamicidade ao comércio, aumentando sua 

parcela de participação no PIB estadual. Contudo, é preciso levar em consideração a assertiva 

de Medeiros (2014, p. 60) de que “boa parte do dinheiro que movimenta o comércio e os 

serviços não é excedente da produção local, e sim da transferência de excedente da riqueza 

produzida em outros territórios. Essa é a marca principal da integração reflexa ou passiva na 

economia nacional”. 

Poderíamos afirmar que a essa desvantagem de um desenvolvimento comercial 

dependente agrega-se o fato de que “os produtos básicos piauienses, em 2014, tinham mais 

peso na pauta de exportação do que os industrializados (semifaturados e manufaturados)” 

(PIAUÍ, 2015a, p. 63), agravando ainda mais a situação em relação ao comércio exterior. 

Mesmo com esse desenvolvimento econômico dependente, foi possível registrar, em 

2014, um aumento do PIB do estado do Piauí de 5,3%, em relação ao ano anterior. O destaque 

se deu no crescimento do setor agropecuário e industrial e na queda no setor de serviços, 

embora este ainda represente a parcela mais importante na composição do PIB piauiense. O 

setor agropecuário passou de 6,37% para 7,42%; o setor industrial incrementou sua 
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participação, passando de 13,33% para 15,91%; e o setor de serviços saiu de 81,30% para 

76,67%. Neste último setor, chama a atenção a participação de 31,7% na administração 

pública em sua composição (PIAUÍ, 2016d). Sobre esse aspecto, ressaltamos que deve haver 

participação importante de verbas do governo federal, dado o aumento de concursos públicos 

e de contratações de pessoas nessa esfera de governo nos últimos anos, o que não deixa de 

revelar um aspecto positivo para o estado. 

É preciso destacar que, além da atuação do estado através, por exemplo, de incentivos 

fiscais, houve a atuação da União na área de infraestrutura, contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico do Piauí, a exemplo dos aspectos destacados anteriormente. 

Isso ocorre porque “o baixo dinamismo da economia do Piauí sempre dependeu muito mais 

dos gastos públicos para seu crescimento do que da expansão das atividades produtivas” 

(MACAMBIRA, 2002, p. 29).  

Então, os investimentos realizados pelo governo federal foram importantes ao 

possibilitar certa elevação do nível de competitividade do estado, criando mais adequadas 

condições de infraestrutura que levaram à instalação de empresas industriais, embora o 

desenvolvimento desse setor continue sendo um gargalo para a economia piauiense. Portanto, 

no contexto de maior investimento do estado brasileiro, “os projetos previstos no Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal para o Piauí representam importante 

impulso para o Estado consolidar uma rede logística básica nas áreas de transportes, energia, 

habitação, saneamento e comunicações” (PIAUÍ, 2008, p. 19). 

Para termos uma ideia da atuação do governo federal no Piauí através do PAC, 

podemos observar a Tabela 15, a qual indica o número de empreendimentos concluídos no 

estado por esse programa. Nessa tabela, é possível notar que houve um número de 22 

empreendimentos ligados à geração de energia elétrica, fato que deve ter contribuído para a 

diminuição dos efeitos negativos proporcionados pela histórica infraestrutura enérgica 

insuficiente no estado. Os dois empreendimentos realizados nas rodovias que cruzam o estado 

se tornam importantes para o desenvolvimento econômico, posto que possibilitam uma maior 

integração e comunicação com o restante do país, uma vez que a malha rodoviária é 

imprescindível para o escoamento da produção brasileira, dada a debilidade da malha 

ferroviária e das vias pluviais. Além disso, os empreendimentos na área da infraestrutura 

social e urbana são importantes em um estado com baixos índices sociais. 
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Tabela 15 – Distribuição do número de empreendimentos concluídos do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) no estado do Piauí por eixo e subeixo (2016) 

Eixo Subeixos 
Número de empreendimentos 

concluídos 

Infraestrutura energética Geração de energia elétrica  22 

Infraestrutura social e 

urbana 

Unidade Básica de Saúde 282 

Luz para Todos 1 

Quadras esportivas nas escolas 89 

Creches e pré-escolas 6 

Saneamento 83 

Financiamento habitacional 1 

Urbanização de assentamentos 

precários 

8 

Infraestrutura logística Rodovias  2 

Fonte: Elaboração própria com dados disponíveis no Portal <http://www.pac.gov.br>.  

 

Embora os investimentos feitos pelo governo federal no Piauí sejam necessários e 

sinalizem positivamente para um melhor e maior desenvolvimento socioeconômico do estado, 

vão revelar, também, uma realidade de fragilidade, dependência e subordinação que precisa 

ser superada. Tal afirmação torna-se ainda mais significativa se considerarmos o nível de 

dependência que o estado do Piauí estabelece em relação às transferências do governo federal, 

tendo em vista que, 

 
no Piauí, as transferências federais respondem por mais de 50% da receita 

corrente; o FPE isoladamente participava com praticamente 40% da receita. 

Esse fato, típico de estados com economias menos maduras e estruturadas, 

evidencia uma forte dependência dos recursos orçamentários de fontes 

exógenas, sujeitas a variação sobre as quais o estado não exerce nenhum 

controle (PIAUÍ, 2015a, 73). 

 

É, sem dúvidas, a falta de controle do estado sobre esses recursos que se configura no 

aspecto mais negativo dessa situação, pois as políticas de governo podem, de diferentes 

formas, redefinir o montante dos recursos destinados para o estado, assim como revogar 

alguns repasses, como é o caso daqueles ligados à transferência de renda. Sendo assim, não 

apenas a economia piauiense é ainda marcada por fragilidades, como também a própria 

condição de vida dos que residem nesse estado. Nesse sentido, é importante o registro feito 

por Medeiros (2014, p. 33) de que “o novo modelo de desenvolvimento do Brasil precisa ter o 

investimento, e não apenas o consumo como motor do crescimento”. É necessário, desse 

modo, que haja iniciativas que possam estabelecer o desenvolvimento econômico desse 

estado de forma menos dependente da União, baseado em uma produção que seja capaz de 

gerar receitas próprias, emprego e renda, proporcionando melhores condições de vida aos 

piauienses. 
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Diante do exposto até aqui, o fato inegável é que o Piauí “[...] estruturou-se num 

modelo de „integração reflexa (ou passiva) na economia nacional que vem se configurando há 

mais de 60 anos” (MEDEIROS, 2014, p. 10). Portanto, não houve uma mudança na lógica de 

desenvolvimento socioeconômico do estado. Assim sendo, podemos considerar que o Piauí é 

triplamente subordinado e dependente, dadas a subordinação socioeconômica brasileira no 

cenário internacional, a condição de desvantagem do Nordeste na economia nacional e a 

integração passiva do estado nessa região. Tal fato tem contribuído para a instituição de uma 

sociedade marcadamente contraditória que, mesmo apresentando avanços positivos no seu 

processo de desenvolvimento econômico nos últimos anos, não deixa de ocupar uma posição 

desvantajosa no cenário nacional.  

Além disso, é preciso registrar que, apesar de se constituir um cenário socioeconômico 

mais otimista, entre os anos 2003 e 2015, o governo permaneceu com uma perspectiva de 

recuo da ação estatal na área social, como é possível notar no PPA 2004-2007 e no PPA 2008-

2011. No primeiro desses planos, afirma-se que a conjuntura econômica em que se encontrava 

o estado exigia um momentâneo refluxo no volume de investimentos públicos (PIAUÍ, 2004). 

No segundo, no contexto de resultados já positivos da economia, verifica-se a necessidade de 

que o estado realizasse sacrifícios na sua atuação (PIAUÍ, 2008), sendo evidente que a área 

social seria a mais atingida. Consoante tal entendimento, os planos que seguem também se 

baseiam na proposta de racionalização do gasto público que tem seus fundamentos na 

constituição de um estado neoliberal, portanto seletivo e excludente.  

Nessa conjuntura, há também um avanço no estabelecimento de Parcerias Público-

Privadas (PPP) que são propostas com o objetivo de modernização de uma gestão voltada 

para os resultados (PIAUÍ, 2016d). Para tanto, foi instituído, em 2005, o Programa de Parceria 

Público-Privada do estado do Piauí através da Lei PI n. 5.495, além de uma legislação 

complementar posterior que abre espaço para a transformação de recursos públicos em 

privados através da exploração do setor privado na oferta de serviços públicos. Com essa 

finalidade, o governo do estado mantém, atualmente, um Portal ativo na internet onde é 

possível acessar estudos de viabilidade, chamamento público e cartilha explicativa. Embora 

possa haver a alegação de que através dessas parcerias seja possível melhorar serviços 

destinados à população devido à debilidade financeira do estado, o certo é que se oferece mais 

um espaço para a exploração do capital sobre a classe trabalhadora com incentivo do poder 

estatal em um território brasileiro que ainda não consegue oferecer condições de vida dignas 

para parcela significativa de seus habitantes. 
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Evidencia-se, portanto, nesse estado, as contradições dos governos 

neodesenvolvimentistas que não foram capazes de superar o neoliberalismo e seguem 

adotando fundamentos da Nova Gestão Pública, não negando os princípios de racionalização 

e privatização. Tal fato é compreensível, dado que, entre 2003 e 2010, o governador do Piauí 

pertencia ao Partido dos Trabalhadores e, portanto, estava afinado com o novo padrão de 

desenvolvimento capitalista no país. 

Por fim, podemos destacar que resulta desse cenário de crescimento econômico, 

caracterizado por uma inserção reflexa/passiva, uma realidade social ainda desafiante para a 

classe trabalhadora, embora se tenha registrado uma melhoria no padrão de vida dos 

piauienses no período aqui analisado. Nesse contexto, houve transformações nas condições de 

trabalho que, como veremos, são consoantes com aquelas já apresentadas no primeiro capítulo 

desta investigação, ainda que com algumas divergências.  

Entre 2004 e 2009, houve uma queda na taxa de participação da população ocupada 

que sai de 79,1% para 77,9% (GUIMARÃES, 2012). Esse fato mostra-se divergente da 

realidade brasileira que saiu de uma taxa de 74,4% para 75,3%. Tal inflexão não foi 

especificidade do Piauí, pois essa tendência foi acompanhada por outros 13 estados e pode 

resultar do cenário de crise mundial, em 2008. Contudo, não deixa de revelar um cenário de 

fragilidade e recuo na criação de ocupação no estado. 

De outro modo, seguindo a tendência nacional, é possível observar uma expansão do 

emprego formal no estado. Guimarães (2012) registra uma variação acumulada no emprego 

formal de 59,3%, acima da média nacional, que foi de 53,6%, entre 2004 e 2009. Esse é sem 

dúvidas um aspecto positivo, dada a situação de seguridade social que o trabalhador tem 

acesso com a formalização do emprego. 

Acompanhando a tendência de crescimento econômico do estado e do país, verifica-se 

que, em 2013, a maior porcentagem de emprego formal estava no setor de serviços (63,6%), 

seguida do comércio (19,0%) e da construção civil (8,7%). Embora possa ter um papel 

importante, sendo considerado, inclusive, como o setor de maior dinamização da economia 

piauiense, a agropecuária é responsável por apenas 1,8% dos empregos formais (PIAUÍ, 

2015a). Se levarmos em conta que uma parcela não desprezível da população piauiense está 

ligada às atividades do setor agropecuário (29,3%), perceberemos que esse é um dado 

preocupante, visto que o emprego informal é mais comum para os trabalhadores rurais. Além 

disso, o alto índice de empregos formais no setor de serviços pode resultar de relações de 

emprego flexibilizadas. 
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Se considerarmos que a taxa de desocupação das pessoas com 16 anos ou mais de 

idade, em 2013, foi a menor do Nordeste (5,5%) (IBGE, 2014), é possível concluir que uma 

das maiores problemáticas do estado no que se refere às condições de trabalho é a 

formalização do trabalho. Assim, “ainda é grande o nível de informalidade pelo peso do 

trabalho agrícola, mas também pela precarização da mão de obra, embora a formalização do 

trabalho venha crescendo” (PIAUÍ, 2016d, p. 14). É preciso considerar também que: 

 

Com uma população rural ainda significativa (34,2%) e a maioria da 

população economicamente ativa trabalhando na agricultura (29,3%), os 

índices de desemprego tendem a ser baixos. O problema nessa circunstância 

é a baixa produtividade e o baixo índice de formalização do trabalho 

(MEDEIROS, 2014, p. 88). 

 

Associado à realidade de precariedade das condições de trabalho que se pode antever 

diante do, ainda, baixo nível de formalização do emprego, está o baixo rendimento dos 

piauienses, pois o estado encontra-se entre aqueles com menor média de rendimento mensal 

real de todos os trabalhos, registrando, em 2014, um valor de R$ 1.058,00, acima apenas do 

Maranhão, que possui uma média de R$ 1.038,00 (IBGE, 2015a).   

Podemos também destacar a estruturante má distribuição de renda que leva parte 

significativa da sua população a depender dos programas de transferência de renda, a exemplo 

do Bolsa Família. Além disso, os percentuais de pessoas sem rendimentos (38,5%) ou com 

rendimentos de até um salário mínimo (41,4%) são preocupantes (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Pessoas de 10 anos ou mais, por faixa de rendimento (%), e famílias atendidas 

pelo Bolsa Família (%) (2010) 
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Piauí  38,5 41,4 11,7 3,2 2,4 1,8 1,0 54,5 

Nordeste 37,5 40,3 12,9 3,4 2,7 2,1 1,2 48,6 

Brasil 32,8 27,8 20,3 7,0 5,7 4,1 2,3 25,6 

Fonte: Adaptada de Piauí (2015a). 

 

Os dados dessa Tabela corroboram a assertiva de Medeiros (2014, p. 86) de que “é na 

dimensão da renda que se manifesta de modo mais evidente o nível de pobreza que ainda 

predomina no Piauí e a persistente desigualdade entre os estados e regiões do Brasil, mesmo 

com os avanços havidos nos últimos anos”. Tais avanços se explicam, em parte, pela 
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significativa ampliação dos programas de transferência de renda (não somente o Bolsa 

Família), os quais não asseguraram um desenvolvimento sustentável para o estado nem um 

desenvolvimento seguro para sua população. Além disso, a entrada dos recursos federais que 

proporcionaram melhores condições de vida para a população foi realizada através de planos 

de governo, evidenciando uma dependência de recursos que muitas vezes são adquiridos por 

barganha política. 

Destacamos, igualmente, que há uma realidade de concentração de renda em algumas 

regiões do estado resultante do processo histórico de desenvolvimento econômico, mas que, 

em alguma medida, é reconfigurada a partir de 2003 com o novo modelo de desenvolvimento 

adotado. Com auxílio do Mapa 5, é possível perceber que o alto crescimento da produção de 

grãos no cerrado trouxe uma maior concentração de renda para essa região, pois essa 

representa a única área do estado que registra um município com PIB per capita anual 

superior a R$ 22.274,00, como é o caso de Uruçuí. Contudo, a maior parte do Piauí tem uma 

renda per capita de até R$ 5.000,00. Teresina encontra-se na segunda maior faixa de PIB per 

capita, dado seu potencial de acumulação de atividades ligadas ao terceiro setor (comércio e 

serviços), assim como aquelas decorrentes da indústria. Sendo assim, é possível afirmar que o 

desenvolvimento socioeconômico do estado, na primeira década dos anos 2000, não foi capaz 

de desconcentrar renda rumo ao interior do estado, apenas concentrou-a em mais de um polo, 

revelando a realidade de vulnerabilidade em que vive a maioria da população. 
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Mapa 5 – PIB per capita a preços correntes, por territórios de desenvolvimento do Piauí 

(2010) 

 

Fonte: Piauí (2015a). 

 

Em síntese, apesar dos importantes desdobramentos da realidade socioeconômica 

piauiense no contexto do novo padrão de desenvolvimento capitalista no Brasil, permanece 

uma realidade em que “[...] educação, saúde e emprego e renda ainda são sérios obstáculos ao 

desenvolvimento do Piauí, deixando-o em situação de desvantagem frente a outros estados” 

(PIAUÍ, 2015a, p. 46). 

Diante desse cenário, o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Piauí 

2050 (PDES-PI 2050) propõe que sejam feitos investimentos nos segmentos prioritários do 

estado, destacando potencialidades no agronegócio, na mineração, na produção de energias 

renováveis e no turismo e lazer. Os objetivos são, respectivamente: ampliar a produção de 

grãos no cerrado piauiense, melhorar e estabilizar a produtividade e agregar valor na cadeia da 

agronegócio piauiense; ampliar a exploração de minérios, gerando e agregando valor na 

cadeia da mineração piauiense; gerar energia, sobretudo a partir de fontes renováveis que 

aproveitem as políticas federais, buscando o desenvolvimento sustentável do estado; 
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desenvolver o turismo de forma a torná-lo fonte de emprego e renda para o desenvolvimento 

socioeconômico. O que se pretende é proporcionar um arranque da economia, colocando-a em 

uma trajetória sustentável (PIAUÍ, 2015b). 

Pelo proposto para o desenvolvimento socioeconômico do Piauí, em longo prazo, no 

PDES-PI 2050, parece que predomina a ideia de que “[...] o Piauí não é pobre; é uma terra de 

muitos recursos e de oportunidades não aproveitadas” (MEDEIROS, 2014, p. 9). Contudo, 

parece, ainda, negar a contradição de que “[...] Piauí é pobre porque é marginalizado e 

discriminado, mas também porque suas elites são descompromissadas” (MEDEIROS, 2014, 

p. 9). “Esquecem-se” de que existem questões estruturais na organização da economia 

piauiense que precisam ser superadas. 

Nessa perspectiva, a hipótese de Medeiros (2014, p. 129) acerca do PDES-PI 2050, 

quando este ainda estava em elaboração, foi confirmada, e esse documento “[...] aparenta ser 

mais um portfólio de oportunidades de investimento do que um plano que articule 

investimentos estaduais, federais e da iniciativa privada – referência para mobilização da 

sociedade e do empresariado e direcionamento das ações governamentais”.  

Ainda nesse contexto de falta de ações para um maior desenvolvimento do estado do 

Piauí, o PDES-PI 2050 revela que 

 

[...] a baixa escolaridade é um dos maiores gargalos ao aporte de 

investimentos produtivos no estado, sendo uma grave desvantagem 

competitiva. A reversão dessa situação passa, necessariamente, pela 

melhoria da eficiência do sistema de ensino público, de modo a garantir não 

somente a universalidade do ensino básico, mas também resultados efetivos 

em termos de formação e capacitação adequada dos jovens piauienses 

(PIAUÍ, 2015a, p. 53). 

 

Contudo, para além da necessidade de tornar o estado do Piauí importante competidor, 

entendemos que os investimentos em educação são extremamente necessários a um estado 

que precisa melhorar o nível de qualidade de vida de sua população. Os investimentos em 

educação devem ser tomados como condição para a consolidação de um estado menos 

dependente e mais capaz de gerar riquezas voltadas para a oferta de serviços de forma digna 

para a maioria da população e não se restringir a atender aos interesses do capital que se 

beneficia de uma força de trabalho vulnerável. Para tanto, faz-se necessário concentrar 

esforços nas áreas de educação, ciência e tecnologia. É a partir desse pressuposto que 

analisamos os rumos das políticas educacionais no próximo tópico. 
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4.2 Políticas educacionais e os caminhos da educação básica no estado do Piauí 

 

O contexto da política educacional delineado no primeiro capítulo desta pesquisa 

revelou a existência de um amplo processo de reformas resultantes de mudanças no padrão de 

acumulação da sociedade capitalista que trouxeram transformações para a estrutura, a 

organização e o funcionamento da educação básica brasileira, a partir da segunda metade da 

década de 1990. O estado do Piauí insere-se nesse movimento a partir das especificidades de 

seu desenvolvimento socioeconômico e político. 

É importante registrar que, nos anos de 1990, a educação piauiense encontrava-se em 

um cenário pouco animador. Fontineles e Sousa Neto (2012) constatam que tanto o governo 

quanto a imprensa concordavam que as escolas se encontravam com precárias condições de 

infraestrutura e funcionamento. Além disso, os índices educacionais encontrados, em 1999, 

eram preocupantes, pois havia uma taxa de analfabetismo de 31,6%, sendo que o 

analfabetismo funcional alcançava o índice de 53,1% da população. Somado a esse dado, 

tinha-se uma taxa de escolarização desafiadora, em especial entre os jovens, posto que entre 

aqueles que tinham de 18 a 19 anos o índice era de 42,9% e entre os que tinham de 20 a 24 

anos era de apenas 22,3%. É preciso mencionar, também, que todos esses índices eram ainda 

mais alarmantes no início da década de 1990 (IBGE, 2001). Revelava-se, portanto, a 

necessidade urgente de novos rumos para a educação escolar no Piauí, de modo a garantir 

condições dignas de oferta, assim como elevar o nível educacional da população.  

O cenário educacional instituído nesse estado, na década de 1990, era marcado não 

somente pela precariedade nas condições de oferta da educação básica, mas também pela 

emergência de reformas educacionais em nível nacional. Tais elementos de realidade geravam 

um cenário propício a novos delineamentos para a educação no estado que poderiam levá-la a 

uma nova inserção no contexto socioeconômico e educacional nacional e melhorar a 

qualidade da oferta.  

Nessa conjuntura, o Piauí buscou, com base na elaboração de diferentes marcos 

regulatórios, inserir-se na dinâmica recém-instaurada na educação nacional, demonstrando 

especial urgência no atendimento às novas regras do financiamento da educação, uma vez que 

o estado não gozava de uma privilegiada situação financeira. Consideramos, então, como 

principais marcos regulatórios, a partir da década de 1990, as seguintes leis estaduais: Lei PI 
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n. 4.926, de 30 de maio de 199753; Lei PI n.
 
4.998, de 30 de dezembro de 199754; Lei PI n.

 

5.101, de 23 de novembro de 199955; Lei PI n. 6.733, de 17 de dezembro de 201556. 

A análise desses marcos regulatórios evidencia que as políticas educacionais 

implantadas no Piauí não são frequentemente gestadas a partir de uma necessidade específica 

do estado, predominando um cenário de “repetição” das políticas nacionais. Isso acontece 

porque não é possível notar aspectos que representassem uma maior preocupação com as 

peculiaridades locais no contexto nacional. O tratamento dado à educação do estado é o 

mesmo estabelecido nacionalmente, demonstrando pouco protagonismo na elaboração das 

políticas educacionais, desconsiderando a realidade concreta. Tal comportamento torna-se 

rotineiro nas regulamentações da legislação estadual até os anos 2000, como é possível 

observar no Plano Estadual de Educação (PEE), aprovado em 2015. Em síntese, trata-se de 

regulamentações que pouco se relacionam com o local em seu processo de elaboração, mas 

que, ao mesmo tempo, em muito o determinam. Contudo, é preciso considerar que, 

dialeticamente, a realidade local determina e dá forma a essas regulamentações na concretude 

da sua implantação, particularizando-as no contexto piauiense. 

Essa problemática não se restringe ao estado do Piauí e resulta dos desdobramentos do 

regime de colaboração no país, de modo que compete à União a definição da política 

educacional, revelando a problemática posta por Saviani (2010) de que não deve haver 

unidade da identidade, mas unidade da diversidade, como destacado no capítulo um desta 

tese. 

Mesmo diante de uma política que não foi elaborada a partir da concretude da 

realidade particular do estado, a expectativa era de que a aprovação da LDB de 1996 e do 

Fundef significaria uma melhoria da oferta da educação pública no estado, inclusive porque a 

legislação nacional abordava aspectos que contemplavam as problemáticas da realidade local. 

Isso ocorre porque a educação pública piauiense sofria não somente com a falta de 

infraestrutura adequada nas escolas, mas também com os baixos salários dos professores e 

constantes atrasos nos pagamentos, como apontam Fontineles e Sousa Neto (2012). 

Nesse contexto, antes mesmo da regulamentação da LDB de 1996 no estado, o 

governo do Piauí tomou a iniciativa de regulamentar o Fundef através da Lei PI n. 

4.926/1997, que foi alterada logo em seguida pela Lei PI n.
 
4.998/1997, proporcionando que 
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esse fundo começasse a vigorar em 1998. É perceptível que a primeira lei somente instituía o 

Fundo no estado, afirmando apenas que deveria obedecer à regulamentação nacional e 

somente com a promulgação da segunda lei se detalhava o funcionamento do Fundef no 

estado, revelando que havia um caráter de urgência e talvez até um desconhecimento com 

relação à instituição da política de fundos.  

Essa preocupação prioritária com a regulamentação do Fundef se deu em função do 

receio dos governos, tanto estadual como municipal, de perder as verbas vindas da União, 

pois elas representariam uma possibilidade de avanço na oferta da educação no estado, 

embora fossem limitadas ao ensino fundamental. Esse entendimento se justifica porque, 

naquela época, já se compreendia que a política de fundos exerceria função basilar no 

financiamento da educação piauiense. Tal fato ainda é uma realidade, em tempos de Fundeb, 

se considerarmos que “no Piauí, sobretudo para os municípios, o Fundeb funciona como 

„verdadeiro segundo FPM‟, na expressão dos próprios prefeitos” (MEDEIROS, 2014, p. 34).  

Nesse contexto, Fontineles e Sousa Neto (2012, p. 53) explicitam que, “[...] antes 

mesmo de ser implantado no Piauí, o Fundef já teria despertado a inquietação do governo 

estadual em atentar mais para o funcionamento de suas escolas, para não ser penalizado na 

obtenção de recursos financeiros”. Esses mesmos autores constatam que foram utilizados 

diferentes subterfúgios que poderiam garantir um maior número de matrícula, como, por 

exemplo, a matrícula dos alunos das salas de alfabetização no ensino fundamental 

(FONTINELES; SOUSA NETO, 2012).  

Tal fato se devia à alteração na lógica no financiamento da educação nacional, visto 

que a matrícula passou a representar garantia de verbas nas redes de ensino, como chamam a 

atenção Sales e Silva (2013). As ações de regulamentação e implantação do Fundef no Piauí 

giravam em torno do aumento do número de matrículas, na medida em que, dessa forma, 

aumentaria o montante de verbas recebidas. Ainda de acordo com Sales e Silva (2013), no 

estado do Piauí, tal lógica gerou uma disputa por alunos do ensino fundamental entre as redes 

municipais e estaduais. Por essa razão, 

 

[...] as redes de ensino, a fim de receber um repasse maior de recursos do 

FUNDEF, recorriam a campanhas publicitárias, no início de cada ano, com 

vistas a atrair mais alunos. Várias estratégias eram feitas pelas redes 

estaduais e municipais para ampliar suas matrículas, uma vez que, no 

contexto de um mesmo município geralmente havia escolas municipais e 

estaduais realizando o mesmo atendimento (SALES; SILVA, 2013, p. 1290). 
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Em face de tal realidade, não podemos negar que a regulamentação e a implantação do 

Fundef, ainda no final da década de 1990, já sinalizavam para importantes movimentos de 

reorganização da educação piauiense, uma vez que era preciso cuidar de um maior 

atendimento na oferta do ensino fundamental. Contudo, parece correto afirmar que o principal 

marco regulatório da educação no Piauí, desde então, é a Lei PI n.
 
5.101/1999, que dispõe 

sobre o sistema de ensino do estado e dá outras providências. Nessa lei, reafirmam-se as 

regulamentações postas pela LDB de 1996, em maior parte repetindo seus artigos e incisos, 

sendo possível detectar pequenas particularidades, como é o caso da garantia de destinação 

para a educação de 30% da receita resultante de impostos e transferências constitucionais, e 

não somente o mínimo de 25%, como versa a lei nacional. 

Desse modo, podemos considerar que essas reformas educacionais no Piauí tomaram 

forma mais significativa somente a partir do início dos anos de 2000. Em razão disso, é 

importante reafirmar que esse é um momento histórico marcado por eleições presidenciais e 

governamentais que possibilitaram a eleição de um governador do mesmo partido do 

presidente da República, fato que, segundo Medeiros (2014, p. 35), “[...] contribuiu para a 

melhor articulação federativa e, em consequência, melhores resultados”. Identificava-se, 

portanto, um cenário mais promissor para a implantação das políticas educacionais porque 

havia projetos de governos nas esferas federal e estadual alinhados com a possibilidade de um 

recuo do neoliberalismo, embora marcado por contradições, como já assinalado. 

O panorama para as mudanças da educação no Piauí estava posto. Havia uma 

legislação educacional reformulada, outra política de financiamento e novos governos eleitos. 

Nesse contexto, os anos 2000 mostraram, desde seu início, que os caminhos da educação 

nesse estado tomariam novos e contraditórios rumos. Isso ocorreu porque o planejamento 

educacional tinha sido gestado em um Estado fortemente afinado com as políticas neoliberais 

e agora encontrava um cenário de implantação caracterizado por um novo projeto de governo 

que se anunciava mais preocupado com as condições de vida da classe trabalhadora. 

Centremo-nos, então, nos desdobramentos desse cenário instituído entre os anos de 2003 e 

2015. 

Primeiro, faz-se necessário ressaltar que a Lei PI n. 5.101/1999 que regulamenta a 

LDB de 1996 no Piauí, definindo uma nova forma de organização da educação básica, está 

pautada pelos mesmos fundamentos de descentralização e controle dos resultados que marcam 

a política educacional nacional, nos anos 1990. Contudo, os desdobramentos dessa legislação 

no contexto local, embora sigam a tendência nacional, sinalizam para problemáticas 

particulares. 



182 
 

Conforme discutido anteriormente, a descentralização na oferta da educação entre os 

diferentes entes federados, proposta pela LDB de 1996, resultou em um processo de 

municipalização do ensino fundamental. O Piauí também passou por esse processo, uma vez 

que a oferta prioritária a ser feita pela esfera estadual deveria ser do ensino médio e, na 

municipal, no ensino fundamental (PIAUÍ, 1999). No entanto, Sales e Silva (2013, p. 1299, 

grifos nossos) constatam que “[...] o processo de municipalização das matrículas do Ensino 

Fundamental, no Piauí, teve características peculiares. Tal processo não ocorreu somente 

nos anos iniciais de Ensino Fundamental, como era de se esperar, mas veio configurar-

se, fortemente, nos anos finais do Ensino Fundamental”. Com esse processo, é possível 

registrar que o maior número de matrículas nos anos finais do ensino fundamental, em 2015, 

estava na rede municipal (146.908), seguida da rede estadual (45.493). A tendência 

apresentada nesses números é comum a outras unidades da federação no Nordeste, mas difere 

da realidade de estados como São Paulo e Minas Gerais
57

.  

A julgar pela capacidade financeira da maior parte dos municípios do Piauí, essa maior 

oferta do ensino fundamental pelas redes municipais deve ser vista com cuidado. Tal fato 

justifica-se porque a demanda por uma maior estrutura para o funcionamento e ampliação 

dessa etapa de ensino não era, e ainda não é, uma situação a ser sanada em curto prazo pelas 

redes municipais, diferentemente da urgência com que foram feitas a regulamentação e a 

implementação do Fundef no estado, resultando em um maior número de matrículas nos 

municípios em um curto espaço de tempo e, em alguns casos, em uma estrutura de 

funcionamento já debilitada, embora seja possível verificar o estabelecimento de uma melhor 

estrutura da educação municipal a partir desse fundo. Portanto, a problemática que se coloca 

na realidade do estado do Piauí é a mesma de todo o Brasil, pois os processos de 

municipalização vieram acompanhados de uma desobrigação das esferas federal e estadual, 

comprometendo a oferta de um ensino de qualidade no estado, como observa França (2005). 

 Uma evidência da incapacidade/dificuldade de concretizar uma oferta de qualidade na 

rede municipal de ensino no Piauí é o fato de que, em 2015, apenas 59,4% dos municípios 

desse estado atingiram a meta do Ideb para os anos iniciais do ensino fundamental na rede 

municipal, enquanto no Brasil e no Nordeste esses percentuais são de 74,7% e 69,9%, 

respectivamente. Nos anos finais, esses resultados se mostram mais preocupantes, pois 

atingem a meta somente 29,8% dos municípios do Piauí, 32,1% do Nordeste e 31,8% do 

Brasil. Se comparados esses resultados das redes municipais do Piauí com os demais estados, 
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perceberemos que ele possui o terceiro pior percentual no Nordeste e o sétimo no Brasil para 

os anos iniciais do ensino fundamental. Os dados revelam, ainda, que parte significativa das 

redes municipais piauienses não consegue atingir as metas de aprendizagem propostas pelo 

Ideb para o ensino fundamental, ficando em uma posição de desvantagem tanto no cenário 

nacional como regional (BRASIL, 2016d). 

Corroborando esse entendimento, o Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do 

Piauí (CEPRO), ao tratar os dados do Ideb 2015, chama a atenção para o fato de que 

 
o avanço das redes municipais foi significativo, embora com níveis 

diferenciados de melhorias. E alguns desafios permanecem:  

a) 05 (2,21%) municípios ainda têm uma média abaixo de 2,0;  

b) 86 (38,4%) municípios não cumpriram a meta de 2015 para as escolas da 

rede municipal (PIAUÍ, 2016a, p. 36). 
 

Apesar da expectativa de que, no período de 2003-2015, o governo se afastasse do 

caráter gerencial, houve, assim como no desenvolvimento econômico, um avanço das PPPs na 

educação. Um indicativo dessa realidade é a concretização de uma descentralização pautada 

no estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e as organizações não 

governamentais por meio das quais o governo do estado compartilha responsabilidades. Como 

exemplo, podemos citar a parceria com o Instituto Natura e a Comunidade Educativa Cedac, 

firmada em 2012, que resultou na implantação do Projeto Trilhas; a parceria entre o Instituto 

ProBem e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) por meio da execução do 

Programa Palavra Criança, desde 2010; além da atuação do Instituto Ayrton Senna com os 

programas Se Liga, Acelera Brasil e Gestão Nota 10, a partir de 2013
58

. Tais iniciativas estão 

fundamentadas na perspectiva de uma gestão do processo educativo que descentraliza não 

apenas responsabilidades, mas também os processos pedagógicos, oferecendo a essas 

instituições de caráter privado a possibilidade de definirem as propostas didático-pedagógicas 

que irão compor a educação do público que é atendido através desses programas. Ou seja, 

assim como o governo nacional constituiu um cenário contraditório e ambíguo na 

regulamentação e implantação das políticas educacionais entre 2003 e 2015, o governo do 

estado segue sem romper com alguns traços do neoliberalismo, beneficiando a iniciativa 

privada mediante recursos públicos.  

Portanto, é preocupante que o estado do Piauí, mediante a descentralização das 

responsabilidades na oferta educacional, “terceirize” parte do planejamento e da 
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implementação de processos pedagógicos importantes para a iniciativa privada, sendo ela com 

ou sem fins lucrativos, considerando que muitas vezes as ações propostas nessas parcerias 

destinam-se a áreas bastante vulneráveis da realidade educacional do estado, como no caso da 

alfabetização.  

É preciso destacar que, de forma mais sistemática, a cartilha Governo do Estado mais 

parceria: melhores serviços, menos custos insere, atualmente, a educação como uma das áreas 

em que a parceria público-privada pode ser desenvolvida (PIAUÍ, 200-). Tal fato revela a 

compreensão de que a educação pode expandir-se com uma maior abertura do estado para a 

divisão de responsabilização com o setor privado, embora o Portal de gestão da PPP do Piauí 

ainda não indique nenhum estudo de viabilidade nessa área. Esse é, sem dúvidas, um 

importante traço de retrocesso feito por um governo do Partido dos Trabalhadores, como o 

que voltou a ocupar o Palácio do Karnak, nesse estado, desde 2014, do qual se espera maior 

interesse no fortalecimento da coisa pública.  

Ainda, é preciso ressaltar os inúmeros programas implantados no estado no contexto 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do governo federal que não deixam de se 

configurar em experiências de descentralização de responsabilidades importantes, 

fortalecendo ações do pacto federativo. Não obstante, os impactos, mesmo se configurando 

em experiências exitosas, podem ser pouco duradouros, dada a característica de 

transitoriedade da maior parte dos programas, além da frequente falta de articulação orgânica 

destes com as atividades da escola regular. Nesse âmbito, podemos destacar a execução, no 

Piauí, de programas como: Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC); 

Programa Ensino Médio Inovador/Jovens do Futuro; Pronatec; Mais Educação; e Programa 

Brasil Alfabetizado. Diante dessa realidade, Medeiros (2014, p. 40) afirma: 

 

Para a educação básica, próxima da universalização, o desafio maior que se 

coloca, atualmente, é o da qualidade. Os programas implementados pelos 

entes federados, sob coordenação do MEC, têm tido um impacto 

relativamente pequeno. Os avanços realmente significativos atingem um 

percentual pequeno de alunos. Estamos dando “passos de qualidade” quando 

precisamos dar “saltos de qualidade”.  

 

Dada a realidade de descentralização que se institui de forma coerente com as 

diretrizes educacionais nacionais, surge também, no Piauí, a necessidade de exercer um maior 

controle sobre os resultados educacionais e não mais sobre os processos. É nesse contexto que 

o estado instituiu, a exemplo da Prova Brasil, a Prova Piauí, em 2008, com o objetivo de 

avaliar os resultados da aprendizagem dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. 



185 
 

Contudo, a maior sistematização do controle dos resultados educacionais se deu com a 

iniciativa de implantação do Sistema de Avaliação Educacional do Piauí (SAEPI), em 2011. 

Esse sistema caracteriza-se por realizar uma avaliação estandardizada em larga escala de toda 

a educação básica do estado. Trata-se, portanto, de um programa que tem por objetivo 

 
[...] diagnosticar o desempenho dos estudantes em diferentes áreas do 

conhecimento e níveis de escolaridade, bem como subsidiar a 

implementação, a (re)formulação e o monitoramento de políticas 

educacionais, contribuindo ativamente para a melhoria da qualidade da 

educação no estado (PIAUÍ, 2011, p. 12). 

 

Além do estabelecimento dos padrões de desempenho e das matrizes de referência 

instituídos pelo SAEPI, é preciso salientar o caráter meritocrático que envolve um sistema de 

avaliação como esse. Exemplo disso está na fala da secretária de educação, em exercício 

desde 2014 até o presente momento. Essa gestora, em entrevista para a Revista Sistema, 

quando indagada sobre como fazer para que os alunos continuassem evoluindo em sua 

aprendizagem com o passar das etapas de escolaridade, afirma que seria necessário: 

 

Formação continuada, em serviço, de professores e gestores escolares; 

realização de projetos, como Olimpíadas de Matemática, de Língua 

Portuguesa, de Ciências etc., associados à premiação, despertando o 

espírito competitivo voltado para a aprendizagem (DIAS, 2016, p. 10, 

grifos nossos). 

 

Revela-se nessa fala a preocupação com a necessidade de uma formação continuada 

dos professores e dos gestores voltada para os resultados, o que pode presumir que se institui 

certa responsabilização dos atores escolares no cumprimento das metas estabelecidas. Tal fato 

é reafirmado por toda a entrevista, evidenciando o não entendimento ou mesmo 

despreocupação da secretária de educação com os outros determinantes do processo 

educativo, como é o caso das condições sociais nas quais estão inseridos os alunos e das 

condições de ensino e aprendizagem oferecidas pelo estado e municípios em suas escolas.  

O foco na formação de professores e gestores como elemento de alcance de metas que 

se apresenta na fala da secretária e que de certa forma traduz as intenções da SEDUC-PI está 

coerente com a política educacional nacional de educação, que continua a colocar holofotes 

na política de formação de professores, embora já considere outros elementos relativos às 

condições de trabalho. Prova disso é a instituição de diferentes programas, no estado, voltados 

para esse fim que são feitos com o envolvimento de outras instituições por meio de parcerias 

ou adesões, como: Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação 
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Básica dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário) (2009), Plano Nacional de Formação 

de Professores da Educação Básica (Parfor) (2010) e Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

(2006). 

Embora a formação de professores e gestores seja importante para a constituição de 

uma educação de qualidade, faz-se necessário ressaltar as situações particulares que envolvem 

a instituição das políticas de formação no Piauí. Tal fato implica considerar dois aspectos: o 

primeiro deles diz respeito ao objetivo que a formação de professores está atendendo, pois se 

esta se volta, primordialmente, para o alcance de resultados traduzidos em índices 

educacionais, corre-se o risco de se constituir em mero instrumento de treinamento de 

professores. O segundo aspecto se configura no tipo de formação que está sendo ofertada aos 

professores e gestores, pois programas como o Parfor e a UAB podem pouco acrescentar na 

elevação de uma qualidade socialmente referenciada à educação, sem que para tanto sejam 

destinadas condições concretas de aprendizagem e de produção de conhecimento. Isso ocorre 

porque o comumente presenciado em todo o estado é a realização de aulas do Parfor de 

maneira intensificada no período de férias dos professores, ocupando, portanto, o período de 

descanso e lazer desses profissionais, além do não oferecimento de condições de alimentação 

e descanso durante todo o dia de aula. De outro modo, a situação de oferta da rede lógica em 

todo o interior do Piauí é problemática, dificultando o acesso a um ensino a distância de 

qualidade. 

Ainda de acordo com a secretária da educação, o SAEPI possibilitou a alocação 

racional dos investimentos e a realização de um planejamento estratégico com base nos 

resultados (DIAS, 2016). Embora não se especifique de que forma foi realizado esse 

planejamento estratégico, podemos afirmar que essa fala revela que o Piauí segue adotando 

um modelo de gestão educacional gerencial com os mesmos princípios instituídos pela 

Reforma do Estado brasileiro em tempos de governos neoliberais. Tal perspectiva contribui 

para uma maior responsabilização da escola e dos professores, pois mais importante do que o 

processo de construção das aprendizagens cotidianas dos alunos é o resultado a que se chega, 

que somente pode ser conseguido com foco no controle e racionalidade das ações educativas. 

Corroborando esse entendimento, podemos destacar a adoção, por parte do estado do 

Piauí, do programa Gestão Nota 10, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, que propõe 

indicadores e metas a serem cumpridos pelas escolas. Portanto, trata-se de 

 
[...] um programa de gerenciamento das rotinas nas escolas e Secretarias 

para melhoria da qualidade do ensino. Voltado ao sucesso do aluno, o 

Programa aponta como solução escolas autônomas dentro da rede de ensino, 
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geridas por diretores tecnicamente competentes e com apoio gerencial e 

pedagógico da Secretaria de Educação. [...] com indicadores e metas 

gerenciais, capacitação dos profissionais em serviço e informações em 

tempo real, que funcionam como termômetro do processo educacional 

(SEDUC-PI, 201-, s/pág., grifos nossos). 

 

O resultado desse movimento de reorganização da estrutura e funcionamento da 

educação básica piauiense que vem se configurando desde a década de 1990 foi um cenário 

menos desolador, mas ainda marcado por imensos desafios a serem superados. Desse modo, 

“o maior desafio que o Piauí enfrenta na educação é semelhante ao que se apresenta para 

todos os indicadores sociais: como partimos de uma base muito baixa, os níveis alcançados 

ainda não são satisfatórios” (PIAUÍ, 2016a, p. 15). 

Nessa conjuntura, a situação de baixos indicadores socioeconômicos historicamente 

construídos no estado do Piauí torna-se um importante determinante na constituição de uma 

educação pública de qualidade, na atualidade, visto que as dificuldades a serem transpostas 

exigem maior esforço do que em outras realidades educacionais. Isso acontece porque o 

próprio cenário de inserção socioeconômica subordinada desse estado no cenário nacional faz 

com que ele tenha uma maior dificuldade de enfrentar seus problemas estruturais, uma vez 

que necessita de um maior planejamento e de uma maior parcela de investimentos. Além 

disso, as escolhas governamentais realizadas nos últimos anos, ao não superarem a 

perspectiva neoliberal, contribuem para que não haja ações de maior envergadura na área 

educacional.  

O resultado do cenário contraditório e ambíguo instituído entre 2003 e 2015, no Piauí, 

é um avanço limitado nos resultados educacionais. Para percebermos tal realidade, podemos 

analisar, inicialmente, os resultados do Ideb geral
59

 do Piauí entre os anos de 2005 e 2015. 

Embora esse índice não represente a única forma de avaliação da educação básica e tenha 

sérias limitações, dado seu caráter de padronização, ele pode indicar alguns avanços e 

retrocessos na constituição de uma educação de qualidade. Sendo assim, o estado do Piauí 

vem apontando para uma evolução progressivamente positiva nos resultados do Ideb desde 

2005, passando da meta 2,8 para 4,9 no ano de 2015. Nesse contexto, torna-se possível 

afirmar que “ao longo de 10 anos de Ideb, acompanhou os avanços no processo de melhoria 

da qualidade da educação no Brasil e teve o desempenho acima da média nacional. A 

persistência da tendência ascendente permite se caracterizar o processo de melhoria como 

consistente” (PIAUÍ, 2016a, p. 15). 
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 O IDEB geral de cada estado representa a média de todas as redes e de todas as séries, conjuntamente 

(CEPRO, 2016). 
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Contudo, quando situamos o resultado do Piauí em um cenário nacional, comparando 

a média do Ideb geral desse estado com os outros da federação, é possível perceber que ainda 

há um longo caminho a percorrer para a constituição de uma educação de qualidade. Tal 

proposição se justifica porque o Piauí ainda se mantém entre os estados com os menores 

índices do Ideb geral, localizando-se na 20ª posição, com apenas 0,4 pontos acima do último 

colocado e distante 1,5 pontos do primeiro (PIAUÍ, 2016a). 

Ainda, podemos verificar os resultados do SAEPI, que avalia o desempenho dos 

alunos de ensino fundamental e médio nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. No 

ensino fundamental, os resultados apontam para um quadro quase inalterado de desempenho 

dos estudantes do 9º ano, entre os anos de 2011 e 2015, permanecendo em ambas as áreas, no 

decorrer desses cinco anos, no padrão de desempenho básico
60

. Além disso, há quase 30% dos 

alunos que se concentram no desempenho abaixo do básico em língua portuguesa e quase 

50% em matemática (PIAUÍ, 2016b). Isso significa que os alunos “[...] concluíram o ensino 

fundamental com desempenho muito abaixo do esperado e as projeções educacionais futuras 

ficam bastante comprometidas, pois a probabilidade desses estudantes fracassarem no ensino 

médio ou abandonarem a escola é grande” (PIAUÍ, 2016b, p. 16). Os resultados do SAEPI 

para o ensino médio, nesse mesmo período, mostram, igualmente, uma pequena oscilação 

positiva na proficiência dos alunos que estavam concluindo essa etapa de ensino nas duas 

áreas avaliadas. 

Podemos sinalizar, como aspecto importante a ser considerado na análise da educação 

no Piauí, os dados de atendimento de crianças, jovens e adultos na educação básica e no 

ensino superior que são organizados por Cruz e Monteiro (2016). Com relação a esse aspecto, 

o cenário que se evidencia é de um aumento no percentual de crianças entre 0 e 3 anos que 

frequentam a escola, passando de 15,3%, em 2001, para 27,3%, em 2014, sendo que no Brasil 

esse índice mais que dobrou nesse mesmo período, chegando a 29,6%, nesse último ano. No 

que diz respeito às crianças de 4 a 5 anos, esse atendimento encontra-se muito próximo da 

universalização, registrando um total de 96,6%, em 2014, superando, inclusive, o percentual 

nacional, que é de 89,1%. Nesse mesmo ano, a taxa de matrícula líquida do ensino 

fundamental aponta para a quase universalização dessa etapa de ensino no estado, totalizando 

97,8%, superior à média brasileira, que é de 97,5%. No ensino médio, o percentual de 

matrícula líquida chega somente a 52,6%, em 2014, bem abaixo da média nacional, que é de 

61,4%. No que concerne ao ensino superior, a porcentagem de matrícula da população de 18 a 
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 O SAEPI classifica o padrão de desempenho em: a) abaixo do básico; b) básico; c) adequado; d) avançado. 
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24 anos é somente de 14,9%, também, em 2014, enquanto no Brasil é de 17,7% (CRUZ; 

MONTEIRO, 2016).  

A análise desses dados revela que, no que diz respeito ao atendimento da educação 

escolar, o Piauí acompanha a tendência nacional de ampliação de seus percentuais, desde o 

início dos anos 2000. Contudo, é notável que o maior atendimento ainda se dá na segunda 

etapa da educação infantil e no ensino fundamental, mostrando que o prosseguimento nos 

estudos que possibilita uma formação de mais elevado nível acadêmico ainda é uma realidade 

distante para parcela significativa dos jovens piauienses, evidenciando a necessidade de um 

maior esforço do poder público. Pensamos que não podemos desconsiderar que esses 

resultados são decorrentes das políticas educacionais instituídas no país, em especial da 

política de fundos, que, por uma década, foi centrada no ensino fundamental. Diferimos, 

portanto, da posição de Fontineles e Sousa Neto (2012, p. 59), que, ao levarem em conta o 

aumento de matrículas no ensino médio piauiense, na década de 1990, acreditaram que tal 

fato contrariasse “[...] os temores que alguns estudiosos nacionais diziam sentir de que os 

estados brasileiros negligenciassem essa etapa da Educação Básica. Pode-se atribuir isso ao 

fato de ser considerada atribuição prioritária dos estados a administração do Ensino Médio, 

segundo o previsto pela LDB n. 9.394/1996”. Isso ocorre porque entendemos que o simples 

fato de se registrar um aumento no número de matrículas em determinada etapa de ensino não 

significa que ela tenha recebido a mesma atenção do poder público no que tange à sua 

expansão, sem que para isso se analise toda a oferta da educação básica e superior, inclusive 

porque há registro de aumento de matrículas nesses dois níveis. Nessa perspectiva, 

compreendemos que o esforço destinado à expansão do ensino médio e superior foi aquém 

daquele destinado ao ensino fundamental, fazendo com que os primeiros registrem índices de 

atendimento ainda inaceitáveis. 

Além dessas questões, é preciso registrar que permanecem problemáticas históricas de 

oferta da educação, a exemplo do analfabetismo e da baixa taxa de escolaridade da população 

no estado. Nesse contexto, identifica-se uma taxa ainda baixa de alfabetização da população 

de 15 anos ou mais de idade (79,8%), maior apenas do que o estado de Alagoas, que possui 

um percentual muito próximo (78%) e abaixo da média brasileira (87,6%). Com relação à 

escolaridade média da população de 18 a 29 anos, podemos afirmar que o Piauí chega bem 

próximo da média nacional, pois enquanto nesse estado esse índice corresponde a nove anos 

de escolarização, no Brasil ele é de dez anos. Destaca-se também que nesse aspecto o Piauí 

fica à frente apenas do Pará, Paraíba, Alagoas e Sergipe e distante dois anos do estado que 

possui maior média de escolaridade, São Paulo (CRUZ; MONTEIRO, 2016). 
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 Em síntese, resulta-se em um cenário educacional marcadamente contraditório, tendo 

em vista que, embora se possa registrar uma melhoria da educação nesse estado nos últimos 

anos, a realidade que se evidencia ainda é de atraso e exclusão de parte significativa da 

população na oferta de uma educação pública de qualidade, demandando “[...] a necessidade 

urgente de maior investimento nas escolas públicas piauienses, como pré-condição para a 

garantia do preceito constitucional de direito à educação e condições mínimas de oferta, ainda 

muito longe de um padrão mínimo de qualidade” (OLIVEIRA et. al., 2005, p. 141). 

 Diante dessa necessidade ainda latente de melhoria da educação básica piauiense, há 

alguns caminhos já indicados nos principais instrumentos de planejamento do 

desenvolvimento socioeconômico e educacional do Piauí, que são: o PEE, aprovado em 2015, 

e o PPA 2016-2017. Ainda que a nova conjuntura estabelecida a partir de 2016 deixe em 

suspenso quais sejam as perspectivas de futuro para a concretização desses planos e 

considerando que nosso recorte temporal de estudo se finda em 2015, apenas indicaremos 

quais rumos as políticas educacionais no Piauí estão previstos para os próximos anos. 

O PEE do Piauí, em consonância com o PNE 2014-2024, estabelece as mesmas 

diretrizes e metas, considerando poucas especificidades locais no que diz respeito aos 

percentuais de oferta e ao currículo. Portanto, o PEE versa sobre a expansão da educação nos 

seus dois níveis (educação básica e superior), incluindo as pessoas com deficiência, 

transtornos globais e altas habilidades; alfabetização de crianças até o terceiro ano do ensino 

fundamental; ampliação da educação de tempo integral; alcance das médias projetadas pelo 

Ideb; elevação da taxa de alfabetização e de escolaridade da população; aumento da oferta de 

educação profissional, assim como da pós-graduação; elevação das iniciativas de formação de 

professores; valorização dos profissionais da educação básica pública; gestão democrática da 

escola pública; e aumento do investimento na educação (PIAUÍ, 2015c). 

O cumprimento dessas metas pode resultar em diferentes desdobramentos, dado não 

somente o caráter contraditório presente nas estratégias, mas igualmente a capacidade do 

poder local e dos movimentos sociais e sindicais no processo de implantação e avaliação 

desse plano. Contudo, é inegável que, diante da realidade educacional piauiense, há uma 

exigência de maiores esforços de investimento e de gestão que a maior parte dos estados 

brasileiros demanda. Esse entendimento deveria ser elemento de preocupação nos diferentes 

planos de governo, de modo a concentrar maior financiamento e esforços na superação da 

realidade ainda desfavorável na qual está imersa a educação no estado o Piauí, o que pode 

depender do avanço do pacto federativo. É nesse contexto que é aprovado o PPA 2016-2019, 

que revela as intenções do atual governo na área da educação. 
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Consideramos que o PPA 2016-2019 contempla três principais programas que têm 

ação direta na agenda educacional do estado, a saber: universidade de qualidade para todos; 

fortalecimento e expansão da educação profissional; educação e desenvolvimento social 

inclusivo e sustentável (PIAUÍ, 2016d). Esses três programas estabelecem metas importantes 

e ambiciosas para os quatro anos de execução do plano que estão alinhadas com o PEE 2015-

2025 e dizem respeito à superação de problemáticas postas historicamente na educação 

piauiense, tais como: diminuição do índice de analfabetismo; ampliação e qualificação da 

oferta da educação de jovens e adultos; expansão da educação escolar (básica e superior); 

melhoria de infraestrutura na oferta dessa educação; e elevação da produção científica e 

acesso ao conhecimento através da ampliação da pós-graduação e da promoção de eventos 

científicos. Ademais, o PPA 2016-2019 apresenta uma preocupação com a oferta de uma 

educação mais inclusiva, com a necessidade de ampliação da assistência estudantil, com o 

apoio a formação de professores no nível de pós-graduação e com uma educação voltada para 

a convivência no semiárido, mostrando que volta um olhar para sua realidade específica. 

Observamos, portanto, que o governo do Piauí demonstra que está ciente dos desafios 

propostos à educação escolar nos diferentes níveis e modalidades de oferta. Esse 

reconhecimento é necessário e importante para superá-los. No entanto, se estabelece, nesse 

plano, uma política educacional ambivalente, pois, ao mesmo tempo que se propõe uma 

educação voltada para uma maior inclusão democrática com qualidade, também assinala, nas 

suas estratégias, para características condizentes com uma gestão da educação mais orientada 

para os resultados. Tal fato pode ser evidenciado quando analisamos três aspectos: a proposta 

de ampliação do ensino integrado quando as escolas piauienses, em sua maioria, ainda não 

conseguiram oferecer infraestrutura adequada para funcionamento em um único turno; a 

indicação da ampliação da oferta educacional por meio da educação a distância em um estado 

que ainda carece de uma educação básica sólida e de um avanço tecnológico que possa dar 

sustentabilidade para tal oferta, na maior parte dos municípios do estado; o estabelecimento 

do índice do Ideb como meta, além da ampla dependência do governo federal para ampliação 

e fortalecimento da educação profissional.  

Por fim, as reflexões sistematizadas neste capítulo sobre os desdobramentos do 

contexto socioeconômico, político e educacional do Brasil, entre 2003-2015, no trabalho e na 

educação piauiense revelaram um movimento positivo ao registrarem melhoria nos 

indicadores sociais; ao proporcionarem uma qualidade mais adequada nas condições de 

trabalho, ampliando o emprego formal e aumentando a renda média e ao expandirem a oferta 

da educação em todos os níveis de ensino, revertendo importantes indicadores educacionais. 
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Evidenciamos, assim, que esse estado beneficiou-se do contexto do novo padrão de 

desenvolvimento capitalista brasileiro, o neodesenvolvimentismo. 

Contudo, contraditoriamente, permanecem traços do neoliberalismo na proposição das 

PPPs, no recuo do estado nos investimentos na área social e no maior controle dos processos 

educativos. Nessa conjuntura, não há mudanças na lógica de desenvolvimento 

socioeconômico do Piauí, que permanece com sua inserção reflexa no cenário nacional, 

enfrentando sérios obstáculos nas áreas de educação, saúde, emprego e renda. 

Nesse contexto, é preciso destacar que o Piauí permanece em situação de desvantagem 

em relação aos outros estados na maioria dos indicadores econômicos e sociais. Trata-se, 

portanto, de um estado ainda pobre de oportunidades, mesmo que não o seja de 

potencialidades. Em síntese, o Piauí não é mais o nordeste do Nordeste, mas segue, apesar de 

seu recente movimento positivo, na retaguarda do desenvolvimento socioeconômico e 

educacional brasileiro e nordestino. 

É nesse panorama, portanto, que se forjam as condições de trabalho dos professores do 

ensino médio estadual piauiense, que serão tratadas no próximo capítulo. 
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5 O TRABALHO DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL 

EM TERESINA: UMA ANÁLISE DE SUAS CONDIÇÕES 

 

Faz muito tempo e a paisagem é a mesma 

Não muda nunca – sempre indiferente 

Torquato Neto 

 

 O sentimento do poeta, ao escrever sobre O panorama visto da ponte, era de desolação 

e conformismo. Esses sentimentos são comuns a muitos professores com os quais dialogamos 

nesta pesquisa sobre as condições de trabalho, pois, para eles, o panorama era o mesmo. 

Contudo, a paisagem não é a mesma; ela mudou e é sobre essas mudanças que nos 

ocuparemos a partir de agora.  

O desenvolvimento socioeconômico e educacional do Brasil, do Nordeste e do Piauí, 

entre 2003 e 2015, com ênfase nas condições de trabalho em geral e do professor da educação 

básica em particular constitui temáticas sobre as quais nos ocupamos até aqui. Mediante essa 

incursão, tornou-se possível construir um cenário de análise amplo que indica para o nosso 

pressuposto de que as condições de trabalho do professor do ensino médio estadual do Piauí, 

em Teresina, estão inseridas no movimento socioeconômico e educacional local, regional e 

nacional. Com base nessa compreensão, este capítulo retoma o objetivo geral desta tese e 

busca analisar os aspectos revelados nos principais documentos e pesquisas acerca das 

condições de trabalho dos professores do ensino médio da rede estadual na capital do Piauí, 

além de abordar a forma como docentes, gerentes das GRE e sindicalistas percebem tal 

realidade. 

Consideramos, inicialmente, que as condições de trabalho dos professores aqui 

investigados são marcadas por um intenso processo de luta ocorrido durante toda a década de 

1990. Portanto, abordamos, ainda nesta introdução, os principais aspectos dessa conjuntura e, 

em seguida, organizamos o capítulo em cinco tópicos que tratam, respectivamente: 1) do 

contexto do ensino médio na rede estadual do Piauí, envolvendo as configurações que essa 

etapa de ensino assume, considerando sua organização e funcionamento; 2) das condições de 

trabalho instituídas nas unidades educacionais, abordando os materiais básicos, os materiais 

de apoio ao ensino, recursos que promovem melhores condições de trabalho e condições 

ambientais; 3) da jornada de trabalho a que estão submetidos os docentes, levando em conta o 

tempo despendido não apenas às atividades na rede estadual piauiense, mas também aquele 

destinado à complementação salarial em outros espaços de trabalho; 4) da carreira que 



194 
 

regulamenta a vida profissional do professor por meio de diferentes legislações; e 5) do 

salário, buscando entendê-lo em sua composição e representação. 

O primeiro ano da década de 1990 se inicia com um intenso contexto de luta da 

categoria docente da rede estadual do Piauí que reclamava por melhores condições de trabalho 

nas escolas, além de denunciar os baixos salários e os atrasos constantes nos pagamentos. 

Nesse panorama, erigiu-se uma longa greve, resultando na perda do ano letivo de 1990. 

Segundo o SINTE-PI (2016b), essa foi a maior greve da história da categoria, estendendo-se 

de agosto de 1990 a abril de 1991. Mesmo findado esse movimento grevista, a década de 

1990 segue registrando inúmeras paralizações, greves e manifestações dos professores que 

tinham por base a mesma pauta de reivindicações – melhores condições de trabalho na escola, 

maiores salários e pagamentos regulares (SINTE-PI, 2016b).  

Nesse contexto, conforme Fontineles e Sousa Neto (2012), era possível registrar 

arrecadação de dinheiro com a população para a compra de material escolar e alimentos, além 

de coleta entre os pais e alunos para pagar os professores. Havia, portanto, um quadro de 

extrema precariedade na oferta da educação básica no Piauí que se tornava insustentável. A 

síntese de tal realidade é dada por Sousa e Inácio Filho (2013, p. 197), ao afirmarem que 

nessa época “ser professor representava ganhar pouco, não pagar as contas em dia, ter baixa 

autoestima, salários atrasados e participar de greves”. 

Um fato marcante foi o congelamento dos salários dos professores entre os anos de 

1995 e 2001, sendo esse também motivo, juntamente com outras pautas da categoria, como o 

plano de carreira e o atraso dos salários, de diferentes movimentos reivindicatórios. A 

gravidade de tal posicionamento do governo do Piauí se revela em perdas salariais durante 

sete anos que jamais foram reparadas, uma vez que aumentos posteriores não foram capazes 

de desfazer a defasagem dos salários a que essa categoria foi submetida (SOARES, 2016). 

Além disso, Soares (2016, p. 42) também destaca: 

 
O congelamento representou um desrespeito ao direito fundamental da 

dignidade da pessoa humana, estabelecido no art. 1º, inciso III, da 

Constituição Federal, caracterizando-se como uma omissão assinalada tanto 

pela inércia do poder público, quanto pelo silêncio do legislativo. 

 

Durante esse período de congelamento salarial, há o registro de duas greves no ano de 

1996, uma com duração de 15 dias e outra de 30 dias. Em 1997, dá-se a ocupação do gabinete 

do vice-governador por 20 dias. No ano de 1999, ocorre uma nova ocupação da vice-

governadoria e, em 2001, contabilizam-se 28 dias de greve (SINTE-PI, 2016b). Contudo, 

Sales, Cruz e Silva (2012, p. 12) asseveram que esses movimentos “[...] não foram suficientes 
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para materializar as reivindicações dos docentes, pois apenas poucos pontos foram atendidos, 

os quais eram menos relevantes no contexto das reivindicações”. 

É possível asseverar, portanto, que os professores da rede estadual piauiense 

acumularam, durante a década de 1990, muitas lutas e muitas perdas no que diz respeito às 

condições de trabalho. Tratava-se de um quadro de contínua precarização das condições de 

funcionamento das escolas e de desvalorização profissional e salarial, tanto pelo 

congelamento dos salários quanto pelo constante atraso nos pagamentos. O único elemento 

que parece ter escapado desse movimento foi a carreira do magistério, pois não é possível 

registrar nenhum retrocesso importante na sua regulamentação nesse período, embora 

houvesse fragilização pelas ações do governo. Portanto, esses professores iniciaram o novo 

século tendo que carregar um fardo pesado que foi acumulado pelos tortuosos caminhos 

percorridos nos anos 1990. 

É com base nesse contexto que se situa nosso foco de análise, visto que, desde 2003, 

torna-se possível registrar uma série de novas ações e regulamentações no estado que 

impactam de forma direta as condições de trabalho dos professores do ensino médio na rede 

estadual, reconfigurando a estrutura e o funcionamento das escolas; a forma como é 

organizada a jornada de trabalho; os diferentes aspectos da carreira (progressão, aposentadoria 

etc.); e a composição da remuneração. Portanto, seguindo os caminhos desta pesquisa, 

abordaremos essas questões nos próximos tópicos. 

 

5.1 O ensino médio estadual do Piauí: configurações do espaço da investigação 

   

Coerente com as reflexões realizadas no capítulo anterior sobre as políticas 

educacionais no Piauí, é possível afirmar que o ensino médio nesse estado seguirá, sem 

muitas ressalvas, as mesmas diretrizes estabelecidas nacionalmente para essa etapa da 

educação básica. Sendo assim, a Lei PI n. 5.101/1999 define: 

 

Art. 27 – O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 

mínima de três anos, terá como finalidades a consolidação e aprofundamento 

dos conhecimentos anteriormente adquiridos, o prosseguimento de estudos, a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania, o aprimoramento do 

educando como pessoa humana, com formação ética, autonomia intelectual e 

pensamento crítico (PIAUÍ, 1999, p. 9). 
 

Com base nessa definição, o ensino médio vem, nas duas últimas décadas, se 

reconfigurando e se expandindo no estado. Um dos resultados desses movimentos tem sido, 
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como aponta Moura (2014a), considerando a realidade brasileira, uma variedade na oferta do 

ensino médio não somente no que tange aos tipos de escola, como também à forma e ao 

conteúdo dessa etapa de educação.  

Nesse contexto, o ensino médio no Piauí, da mesma forma que no Brasil, envolve uma 

diversidade na sua oferta, abrangendo as redes públicas federal, estadual e municipal, mesmo 

que esta última seja em número quase irrisório, bem como a rede privada. Assim como no 

Brasil, é notável que o maior número de matrículas realiza-se na rede estadual de ensino, 

responsável por um total de 148.958 matrículas, significando 86,9% das matrículas nessa 

etapa de ensino em todo o estado (Tabela 17). 

Ainda a partir dos dados da Tabela 17, podemos afirmar que há uma concentração 

significativa de matrículas do ensino médio em Teresina, chegando a 29,9%. Esse fato se deve 

à própria concentração populacional na capital do estado, como tratamos no capítulo anterior, 

demandando, portanto, um maior percentual de oferta dessa etapa da educação básica.  

 

Tabela 17 – Distribuição de matrículas do ensino médio por rede de ensino no estado do Piauí 

e em Teresina (2016), incluindo a Educação de Jovens e Adultos 

Rede de Ensino Piauí Teresina 

Federal 5.356 1.389 

Estadual 148.958 38.746 

Municipal 383 0 

Privada 16.643 11.259 

Total 171.340 51.394 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponíveis em <http://www.seduc.pi.gov.br/educacenso/>.  

  

Em Teresina, a oferta de ensino médio segue a mesma caracterização, embora não haja 

registro de matrículas em âmbito municipal. A rede estadual também possui o maior número 

de matrículas (38.746), seguindo-se da privada (11.259) e da federal (1.389) (Tabela 17). 

O protagonismo da rede estadual na oferta do ensino médio no Piauí e em Teresina se 

deve, evidentemente, às regulamentações da educação básica expressas na LDB de 1996 e, 

igualmente, ao fato de que, nesse estado, “a expansão do ensino médio antecipou-se ao 

Fundeb, pois foi política prioritária do governo estadual desde 2003, conseguindo implantá-lo 

em todos os municípios do estado” (MEDEIROS, 2014, p. 35). Essa preocupação com a 

expansão do ensino médio está presente nos PPAs, desde 2003, e o resultado foi que 

 
a expansão do ensino médio no Piauí entre 2003 e 2008 foi expressiva: 

partiu-se de uma matrícula de 140.542 alunos, em 2002, para 167.809, em 

2003, e chegando a 193.313 em 2006. A partir de 2007 a matrícula caiu para 

181.373 e, em queda constante, chegou a 167.010, em 2010, 148.952, em 

2013, e 139.504 em 2014. Essa queda justifica-se pelo atendimento da 
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demanda reprimida, pois só em 2006 o Ensino Médio chegou a todos os 

municípios (PIAUÍ, 2016d, p. 46). 

 

O ensino médio na rede estadual do Piauí também se apresenta diverso quanto a sua 

forma e conteúdo, oferecendo: ensino médio “regular”
61

, integrado à educação profissional, 

normal/magistério, EJA e EJA integrado à educação profissional (Gráfico 17). 

 

Gráfico 17 – Distribuição de matrículas no ensino médio na rede estadual 

do Piauí por tipo de oferta (2016) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponíveis em 

<http://www.seduc.pi.gov.br/educacenso/>. 

 

O Gráfico 17 mostra que o maior número de matrículas é no ensino “regular”, 

representando um percentual de 72%. Por outro lado, evidencia um quantitativo de apenas 40 

matrículas no Normal/Magistério, que deve ser resultado de algum curso ainda remanescente. 

Embora a preocupação com o ensino médio integrado à educação profissional se revele 

presente em alguns planos de governo, seu percentual ainda é bem pequeno (11,1%). 

Nesse cenário, é importante destacar que o estado do Piauí está avançando na 

implantação das escolas de tempo integral para o ensino médio “regular” através do Programa 

de Expansão do Ensino em Tempo Integral da SEDUC-PI, transformando escolas de ensino 

médio em Centro Estadual de Tempo Integral (CETI). Segundo o Portal da SEDUC-PI, no 

início de 2017, já se totalizavam 74 desses centros. Ressalvamos que essa reconfiguração das 

escolas em CETI tem requerido um maior investimento do governo do estado que ainda não 

parece consolidado, mas essa problemática merece ainda maior trato.  
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 Registramos que, embora não apareça no Gráfico 14, sob a denominação de “regular”, há uma variedade de 
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público atendido. 
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Seguindo a necessidade de adoção dos programas propostos pelo governo federal 

como maneira de angariar recursos para a educação do estado, a SEDUC-PI aderiu ao 

Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) e o desenvolve juntamente com o Projeto Jovem 

do Futuro, que é feito em parceria com o UNIBANCO. O ProEMI: 

 

[...] visa apoiar as Secretarias Estaduais de Educação e do Distrito Federal no 

desenvolvimento de ações de melhoria da qualidade do ensino médio não 

profissionalizante, com ênfase nos projetos pedagógicos que promovam a 

educação científica e humanística, a valorização da leitura, da cultura, o 

aprimoramento da relação teoria e prática, da utilização de novas tecnologias 

e o desenvolvimento de metodologias criativas e emancipadoras (BRASIL, 

2009a, p. 52). 
 

Já o Jovem do Futuro tem como objetivo auxiliar a gestão do ProEMI.  

 

Por meio de parceria com as Secretarias Estaduais de Educação, o Jovem de 

Futuro oferece diferentes instrumentos para dar suporte ao trabalho de gestão 

das escolas e das redes de ensino público num período de quatro anos: 

assessoria técnica, formação, análises educacionais, tecnologias, 

metodologias pedagógicas e sistemas de apoio à gestão escolar. Também 

estimula as trocas de experiências entre os profissionais envolvidos, de 

forma a contribuir com o aprimoramento da gestão da escola, das regionais e 

das Secretarias de Educação (UNIBANCO, 2017)
62

. 

 

A parceria público-privada entre o ProEMI e o Jovem do Futuro não é estranha às 

ações dos governos do Piauí, que, desde 2003, são marcadas pela contradição entre o avanço 

de políticas sociais e a permanência de aspectos da NGP, como abordamos no capítulo 

anterior. Desse modo, o Projeto Jovem do Futuro se afina com a administração gerencial que 

se baseia no controle de resultados, dando, portanto, o tom das políticas neoliberais na 

definição de ações de melhoria da qualidade do ensino médio e segue se confrontando e 

limitando a ação do ProEMI, que propõe uma educação científica e humanista através de uma 

metodologia criativa e emancipadora. Há, portanto, uma reorganização no conteúdo e na 

gestão do ensino médio feita por meio de PPP, que interfere diretamente no trabalho docente. 

No que diz respeito à qualidade da oferta do ensino médio, é preciso assinalar que, 

“devido à grande distorção idade/série (56,7%), apenas 35,8% dos jovens completam o ensino 

médio até 19 anos” (PIAUÍ, 2016d, p. 46). Esse cenário pode ser resultante de diversos 

aspectos relacionados não apenas com a oferta dessa etapa de ensino, mas também com o 

contexto socioeconômico do estado, já tratado nesta pesquisa, configurando-se em uma 
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 Disponível no Portal do Unibanco. 
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realidade pouco animadora para os jovens. Há, portanto, o desafio da oferta de um ensino 

médio capaz de assegurar aos jovens não somente o acesso, mas também a permanência, 

mostrando que a expansão dessa etapa de ensino feita nos últimos anos é insuficiente e, em 

certa medida, inadequada. É nesse cenário que se instituem resultados de aprendizagem 

também problemáticos. 

Os resultados do SAEPI, entre os anos de 2011 e 2015, revelam que a aprendizagem 

dos alunos no ensino médio se alterou pouco, mostrando tímidos avanços, tanto na 

proficiência em língua portuguesa como em matemática, fazendo com que os alunos 

permaneçam no nível considerado por essa avaliação como básico, que se caracteriza “[...] por 

um processo inicial de desenvolvimento das competências e habilidades correspondentes à 

etapa de escolaridade avaliada” (PIAUÍ, 2016b, p. 24).  

 Os resultados apontados pelo Ideb para o ensino médio seguem a tendência nacional 

de crescimento, sendo possível observar que, entre 2007 e 2013, o estado ultrapassou a meta 

projetada e em 2015 a igualou (Tabela 18).  

 

Tabela 18 – Ideb – ensino médio – 2007-2015 (rede estadual) 

IDEB Observado Metas Projetadas 

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 

2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 2,3 2,4 2,6 2,8 3,2 

Fonte: Piauí (2016b). 

 

O Ideb na rede estadual do Piauí ocupa a 8ª colocação, ficando à frente de nove 

estados (Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Bahia, Rio Grande do 

Norte e Sergipe), sendo o maior Ideb registrado em São Paulo (3,9) e o menor em Sergipe 

(2,6) (PIAUÍ, 2016a). Portanto, 

 

o IDEB Total do Ensino Médio (correspondente a todas as redes de ensino) 

no Piauí aponta para os mesmos problemas que essa etapa da educação 

básica enfrenta em todos os estados e no país como um todo: o ritmo de 

melhoria do desempenho é muito lento e, por isso, as médias permanecem 

muito baixas (PIAUÍ, 2016a, p. 23).  

  

Nesse contexto, o PEE 2015-2025 indica os desafios para o ensino médio, como, por 

exemplo: elevar a taxa líquida de matrícula de 43,4% para 85% até 2025; melhorar o fluxo 

escolar e a aprendizagem dos alunos, de modo a atingir as seguintes médias no Ideb: 3,6 

(2017), 3,8 (2019), 4,1 (2021); ampliar o ensino de tempo integral para 50% das escolas da 

rede estadual; oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de EJA integradas à educação 
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profissional; formar todos os professores em curso de licenciatura na área específica em que 

atuam; elevar a formação de professores da educação básica em nível de pós-graduação 

(100% lato sensu e 30% stricto sensu); e valorizar os profissionais da educação de forma a 

equiparar seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente 

(PIAUÍ, 2015c). 

Em síntese, o ensino médio no Piauí mostra-se um espaço de muitos desafios ao 

trabalho dos professores, tanto no que concerne à diversidade da oferta quanto aos resultados 

ainda insatisfatórios. Desse modo, assim como no Brasil,  

 

[...] ainda carece de políticas capazes de definir seus caminhos de forma a 

criar uma oferta responsável, tanto no sentido da construção de sua 

identidade como etapa final da educação básica, como na constituição de 

uma oferta de funcionamento digno nas escolas públicas, sendo capaz, 

portanto, de proporcionar um ensino médio de qualidade para todos os 

jovens e adultos do país (SOUSA; MOURA, 2016, p. 128). 

  

É diante desse cenário que se impõe a análise das condições de trabalho de professores 

do ensino médio estadual em Teresina – PI. Reafirmamos que essa análise foi realizada com 

base em pesquisa documental e bibliográfica, assim como através da interlocução com 

gerentes das GRE, professores de ensino médio e sindicalistas
63

.  

 

5.2 Condições de trabalho docente nas escolas: evidências da realidade teresinense 

 

 No capítulo dois desta pesquisa, destacamos a importância de compreender a escola 

como lugar de aquisição do saber sistematizado e, ao mesmo tempo, como espaço de trabalho 

do professor. Nesse sentido, ressaltamos que a escola pública é o lugar privilegiado de acesso 

ao conhecimento de ampla maioria da população. No caso do Piauí, tal afirmativa torna-se 

ainda mais enfática, pois as escolas públicas representam mais de 90% das instituições 

escolares desse estado, enquanto no Brasil esse percentual é de 79,5%
64

. No que diz respeito 

ao ensino médio, já foi possível observarmos que a rede estadual é responsável pela maior 

oferta. Então, reafirmamos que é relevante entender as condições de infraestrutura das escolas 

estaduais de ensino médio, onde trabalha a maioria dos professores envolvidos nessa etapa de 

ensino. 
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 Esclarecemos que optamos por manter a transcrição os discursos dos sujeitos participantes desta investigação 

da forma como foi falado, incluindo, portanto seus vícios de linguagem, termos coloquiais e regionais.  
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 Dados do Censo Escolar 2016 consultados no site <http://www.qedu.org.br>, em 25 set. 2017. 
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 O estudo realizado acerca das condições de trabalho oferecidas nas escolas estaduais 

de ensino médio em Teresina foi feito com base nas quatro dimensões propostas por Batista e 

Odelius (1999) sobre a análise da infraestrutura das escolas, também já tratadas no capítulo 

dois desta tese. Para o exame dessa realidade específica, utilizamos como fonte de 

investigação o Censo Escolar 2016, o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

(TCE-PI) (2014), os questionários do levantamento da situação escolar realizado pela 

Unidade de Gestão da Rede Física (UGERF) da SEDUC-PI
65

 e as falas de gerentes das GRE, 

de professores e de sindicalistas, além do apoio de uma revisão de literatura. 

 Assim como contatamos quando tratamos da realidade brasileira, as condições de 

trabalho nas unidades educacionais no Piauí demonstravam um quadro de ampla precariedade 

na década de 1990. Batista e Odelius (1999), à época, classificaram esse estado no grupo 

daqueles que apresentavam piores condições de infraestrutura, alcançando o menor índice de 

infraestrutura das escolas brasileiras nos quatro aspectos analisados, se comparados aos outros 

estados brasileiros e ao Distrito Federal. 

Fontineles e Sousa Neto (2012) confirmam essa realidade de infraestrutura precária, 

registrando que, em 1995, o governador do estado recém-eleito enviou à Assembleia 

Legislativa uma mensagem em que afiançava ter encontrado a infraestrutura das escolas 

estaduais profundamente danificada. Além disso, esses autores recorrem a notícias de jornais 

da época que demarcam a existência de graves problemas de infraestrutura, inclusive falta de 

carteiras escolares, e a realização de ações alternativas para arrecadar recursos que 

possibilitassem a melhoria das condições nas unidades escolares, como bingos e rifas.  

Em 2005, a FUNDACENTRO constatava: 

 

Havia escolas grandes, com milhares de alunos, e escolas pequenas, com 

apenas uma dezena deles. Escolas com boas instalações – salas de aulas 

grandes e ventiladas, sala de professores, sala de informática, biblioteca, sala 

de leitura – e escolas em precárias situações, sem sala de professores e, às 
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 O levantamento acerca da infraestrutura das escolas de ensino médio localizadas em Teresina-PI foi feito pela 

UGERF/SEDUC-PI através da aplicação de um questionário adaptado do Levantamento da Situação Escolar 

(LSE), realizado no âmbito do PDE/FNDE, em 2011. Ao fazer essa adaptação, a UGERF/SEDUC-PI excluiu as 

questões relativas aos blocos IV, V, VI e VII do questionário original, que tratavam, respectivamente, do 

material didático escolar, dos equipamentos e mobiliários, da utilização das salas de aula/atividade e da nota e 

validação, além de retirar dos blocos I e II perguntas a respeito das ocupações das salas, das funções 

desenvolvidas na escola, do entorno da escola, do transporte e da infraestrutura de acesso ao prédio escolar. 

Portanto, foram privilegiados os aspectos referentes às condições de infraestrutura do prédio escolar. A 

disponibilização desses dados se deu por meio da entrega de cópias dos questionários respondidos e assinados 

pelo diretor da escola e pelo engenheiro/técnico da UGERF/SEDUC-PI, responsável pela vistoria, que, 

frequentemente, era acompanhada de um relatório (ver exemplo em Anexo). Das 109 escolas que ofertam o 

ensino médio em Teresina (zona urbana), de acordo com a Resolução CEE/PI n. 035/2016, foram cedidos os 

questionários de 107. 



202 
 

vezes, até sem salas suficientes para todas as turmas de alunos existentes 

(quanto a esta última situação, uma escola decidiu fazer revezamento das 

turmas para se usar a sala de aula, sendo que cada turma deixava de ter aula 

um dia por semana). Escolas antigas e escolas novas, com prédios bem 

conservados ou em precárias condições (por exemplo: numa escola, havia 

somente o vão para a ventilação, não havendo as esquadrias das janelas, pois 

as mesmas tinham sido destruídas por cupins e não havia dinheiro para fazer 

a troca: então, quando chovia, as carteiras precisavam ser afastadas, o 

mesmo ocorrendo todas as tardes, devido ao feixe de sol que entra na sala). 

Escolas localizadas no centro da cidade, perto de vias movimentadas e 

barulhentas e escolas localizadas na zona rural, de difícil acesso 

(TAVARES; FERREIRA; MACIEL, 2008, p. 39). 

  

Oliveira et al. (2005, p. 141), ao investigarem o custo-aluno e as condições do ensino 

nas escolas de educação básica, no início dos anos 2000, incluindo unidades educacionais 

pertencentes à rede estadual, em Teresina, evidenciam que, “quanto à existência de 

equipamentos e infraestrutura pedagógica, podemos concluir que a situação é de extrema 

carência, em especial, nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. O Ensino 

Médio tem melhores condições de oferta, embora o índice também não seja satisfatório”. 

Essas duas últimas pesquisas, que abrangiam escolas da rede municipal e estadual, 

caracterizavam não somente um quadro de precariedade nas condições das unidades 

escolares, mas também uma desigualdade na qualidade da oferta nas instituições de educação 

básica no Piauí. Portanto, essa realidade não diverge da nacional no que diz respeito à falta de 

um padrão mínimo de qualidade para as unidades escolares.  

Os sujeitos da nossa investigação sinalizaram para essa problemática no interior da 

rede estadual, em Teresina, corroborando os argumentos de Araújo Filho (2017) e Vanelli 

(2017) sobre a desigualdade na infraestrutura das escolas em um mesmo contexto sócio-

histórica. Tal realidade foi possível de ser detectada, uma vez que parcela importante dos 

professores entrevistados trabalhava em mais de uma unidade escolar da rede estadual. Além 

disso, esses docentes possuíam, no mínimo, cinco anos de trabalho nessa rede, permitindo 

uma visão mais ampla das condições de trabalho. Igualmente, contribuiu para reafirmar esse 

cenário a fala dos sindicalistas e dos gerentes, pois esses sujeitos conseguiam, pelas 

especificidades de suas tarefas, que incluíam visitas a diferentes unidades educacionais, 

construir uma visão abrangente acerca desse aspecto.  

 O Sindicalista 2 evidencia essa desigualdade, revelando que há uma preocupação por 

parte dos governos em garantir que algumas escolas tenham condições de trabalho em níveis 

mais destacados, posto que, para ele, “as que vão para a televisão não podem ir com defeito”. 
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Diferentemente dessas que devem se aproximar de níveis de excelência – as que aparecem na 

televisão –, há escolas com precárias condições materiais, como exemplificado a seguir. 

 

Você imagina uma escola que é tida como uma das melhores do IDEB. Essa 

escola que eu estou citando que fica na Zona Norte não é vista pelo Estado. 

Ela é uma escola pequena. Ela deve abrigar em torno de 450 alunos. Ela hoje 

ampliou está quase com 700 alunos. Não tem pátio, não tem um refeitório 

adequado, não tem uma quadra coberta. A quadra coberta que tem do 

lado não pertence à escola (SINDICALISTA 2, grifos nossos). 

 

Nesse mesmo sentido, o Professor 18/Escola E afirma: 

 

No que diz respeito à infraestrutura da escola pública como um todo, a gente 

percebe que ela é muito defasada. Ela passou por avanços, mas ainda deixa 

muito a desejar com relação à infraestrutura. Eu já trabalhei em outras 

escolas e a gente percebe que é muito precária. Aqui, se a gente for fazer 

uma comparação entre esta escola e as demais que eu trabalhei, a gente 

observa que aqui a infraestrutura é melhor em relação as que eu estava 

habituada, mas não significa dizer que aqui tem uma boa infraestrutura. 

Precisa [melhorar] muito ainda. 

 

As falas dos gerentes convergem para essa realidade. Além disso, os dados do 

levantamento das condições de infraestrutura das escolas realizado pela UGERF/SEDUC-PI 

confirmam essa desigualdade. Na avaliação do prédio, por exemplo, é possível encontrar 

escolas com problemas nos oito aspectos avaliados
66

, assim como escolas sem problemas em 

nenhum deles. Ainda, constatamos escolas que foram reformadas recentemente e outras cuja 

última reforma data da década de 1990, mesmo que estas últimas sejam em menor quantidade. 

Além disso, as observações dos engenheiros registram escolas funcionando fora da sede por 

falta de condições no prédio e outras com prédios excelentes. 

Nesse cenário, analisamos que não é somente o investimento desigual realizado nas 

escolas que proporciona essa heterogeneidade nas condições de trabalho, pois a ação da 

gestão escolar e o sucateamento decorrente de roubos e furtos também contribuem para tanto, 

se considerarmos, especialmente, os materiais de apoio ao ensino.  

A forma de gerir os recursos e a postura dos gestores escolares em relação à 

conservação e à manutenção podem interferir nas condições de trabalho oferecidas pela 

escola. Sem a intenção de culpar gestores pela precariedade das condições de funcionamento 

das unidades educacionais, entendemos que é preciso considerar que há tarefas ligadas à 
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 Os aspectos considerados no item avaliação do prédio foram: fundação, estrutura do prédio, estrutura da 

cobertura, instalação elétrica, instalação hidráulica, instalação sanitária, instalação telefônica e rede lógica. 
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gestão que não podem ser negligenciadas. Desse modo, evidenciaram-se, nas falas dos 

sujeitos, diferentes posturas dos gestores escolares, desde aqueles que se sacrificam 

demasiadamente até aqueles que não se envolvem com o cotidiano escolar. A esse respeito, o 

Sindicalista 2 afirma: 

 
Por exemplo, eu fui em uma escola que o diretor comprou 140 copos, pratos 

e colheres e uma semana depois só tinha 50 de cada. Então, vai também uma 

questão de gestão. Tem gestor de fato e tem quem está lá só com o nome de 

gestor. É de direito, mas não é de fato. Aí passa por isso [...] Teve muito 

programa que jogou muito dinheiro dentro de escola. E aí a gente soube 

quem era gestor e quem não era gestor. Aí, a gente descobriu quem era 

gestor e quem era corrupto, quem era bom gestor e quem era mau gestor. E a 

gente viu a evolução disso dentro da escola. 

 

De outro modo, a insegurança a que estão submetidas muitas escolas
67 também é fator 

de precarização das condições de trabalho, pois existem casos em que muitos equipamentos, 

como computadores, datashow, ar-condicionado, TV e ventilador, são roubados. Ainda na 

entrevista exploratória, o Gerente 1 sinalizou para essa questão, explicando: 

 

Os recursos são também bem menos na escola [mais periférica]. Assim, tem 

recursos também pra eles [professores] utilizarem, mas devido à grande 

violência, furtos, terminam levando esse material e o professor fica 

mesmo só com o livro didático, usando os próprios meios, as formas de 

trabalhar deles (grifos nossos). 

 

Nesse mesmo contexto, o Sindicalista 2 chama a atenção para a responsabilidade do 

governo estadual em garantir segurança nas escolas, de modo a evitar roubos e furtos dos 

materiais e equipamentos adquiridos. Inclusive, ele ressalta que esta deveria ser a 

contrapartida dada pelo estado diante dos recursos investidos nas escolas estaduais pelo 

governo federal, principalmente, na compra de equipamentos.  

 

Então, ele poderia dar condição que esses aparelhos não fossem furtados. 

Muitas escolas foram roubadas, assaltadas. O Helena Carvalho [escola], 

durante a noite, o cara entrou, arrombou, arregaçaram tudo, levaram 

datashow, notebook, DVD, caixa de som. Fizeram tudo isso 

(SINDICALISTA 2).   
 

Dadas essas primeiras observações, tornou-se evidente que há um impedimento de 

realizar qualquer generalização ou mesmo de registrar a existência de um padrão nas 
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 Em 2013, 70 escolas da rede estadual, em Teresina, foram classificadas pela SEDUC-PI como pertencentes a 

áreas de risco. Fonte: <http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2013/09/professores-de-escolas-em-area-de-risco-no-

piaui-ganharao-gratificacao.html>. Acesso em: 20 out. 2017. 

http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2013/09/professores-de-escolas-em-area-de-risco-no-piaui-ganharao-gratificacao.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2013/09/professores-de-escolas-em-area-de-risco-no-piaui-ganharao-gratificacao.html
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condições de trabalho oferecidas pelas escolas estaduais de ensino médio em Teresina. 

Contudo, mesmo diante dessa heterogeneidade, podemos indicar alguns aspectos pertinentes 

na realidade dessas unidades educacionais, os quais são convergentes tanto na fala de 

gestores, professores e sindicalistas como nos documentos e pesquisas aqui analisados. 

O primeiro aspecto analisado se refere aos materiais básicos, como presença e 

qualidade das carteiras para os alunos, quadro, fotocopiadora etc. Se no cenário nacional não 

temos dados disponíveis, aqui contamos com as avaliações dos sujeitos desta investigação, as 

quais foram convergentes. As cadeiras e os quadros são avaliados como bons pela maioria dos 

sujeitos, embora destaquem que esses materiais não são excelentes. Somente no discurso de 

um professor foi possível registrar a má qualidade das carteiras, como mencionado abaixo: 

 

As carteiras os alunos reclamam, né? Estão sentados, mas, muitas vezes, 

estão inquietos e a gente percebe que tem a ver com as carteiras, que 

anatomicamente não é o ideal. Se realmente houver uma fiscalização, a gente 

vai ver que eles vão condenar uma boa parte das carteiras e, também 

algumas depredadas, velhas, algumas também (PROFESSOR 11/ESCOLA 

C). 

 

Uma problemática pertinente no cotidiano das escolas relacionou-se a manutenção e 

preservação dos materiais básicos, envolvendo diferentes sujeitos que precisam desenvolver o 

sentimento de pertencimento da escola, como é possível notar no discurso do Professor 

5/Escola B: 

 

As cadeiras e quadros nos primeiros bimestres são melhores porque eu vejo 

que, ao longo do ano, esse material vai se deteriorando e às vezes não são 

repostos. Por quê? Às vezes, por conta do próprio aluno. Por quê? Porque ele 

depreda, depreda quadro, picha. Então, no começo a gente tem um quadro 

branquinho no final do ano o quadro tá pichado. Aí, você pra limpar não tem 

o material apropriado pra tirar aquele pichamento, aí fica. As cadeiras 

quebradas porque o próprio aluno não tem a conscientização de que aquilo é 

dele, não tem esse conhecimento, às vezes.  

 

A conservação e a manutenção dos materiais adquiridos pela escola são bastante 

complexas, pois perpassam não somente a postura dos sujeitos que fazem parte da 

comunidade escolar, mas também as políticas de financiamento da educação. Nesse sentido, o 

Gerente 1 esclarece que são dois os recursos destinados à manutenção da escola: o Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e o Programa de Autonomia, Cooperação e Transparência 

das Unidades Escolares (PACTUE). O primeiro é composto de investimentos vindos do 

tesouro nacional e o segundo, do tesouro estadual. 
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Tem os recursos federais que é o PDDE que é o Dinheiro Direto na Escola, 

onde eles fazem os planejamentos deles. Muitas vezes eles compram 

máquina de xerox, uma geladeira, um recurso para o professor como o 

datashow, notebook e tudo. Mas tem um recurso que o governo do estado 

repassa mensalmente que se chama PACTUE, que é um recurso onde ele 

pode fazer pequenos reparos na escola e questão de material também, 

material didático que tá precisando, material para xerox, pincel, essas coisas 

para o dia a dia que o professor utiliza. Então, existe esse recurso 

mensalmente que é passado proporcional à quantidade de alunos em cada 

escola. Esse recurso ele é mensalmente, ele não tem problema porque ele 

não atrasa. Então, é um recurso que foi um repasse que o governo do estado 

está passado para as escolas porque as escolas antes ou elas compravam 

quando o recurso federal caía, que era muito demorado, às vezes era uma ou 

duas vezes por ano, ou as escolas ficavam muitas vezes dependente, que 

muitas vezes pediam até os alunos material para uma prova e agora não, já 

tem esse repasse (GERENTE 1). 

 

Embora a Gerente 1 destaque a importância dos repasses de valores pelo PACTUE 

para custear a manutenção das escolas, vale registrar que esse valor é pequeno para as 

necessidades cotidianas, pois, segundo informações do Gerente 2, em 2015, as escolas com 

até 200 alunos receberam R$350,00 mensais e aquelas com acima de 201 alunos receberam os 

mesmos R$350,00, acrescidos de R$ 1,00 por aluno a mais
68

. Se considerarmos ainda a fala 

do Gerente 1 de que esse repasse é mais regular que o do PDDE, que tem valor superior, 

podemos inferir que a escola passa por dificuldades para custear despesas de manutenção. 

Portanto, o contexto é de insuficiência e irregularidade no repasse de recursos para as escolas, 

apesar do avanço no financiamento da educação básica feito pelos governos 

neodesenvolvimentistas e da atuação, no estado, de um governo mais afinado com o avanço 

dos serviços públicos. Evidencia-se aqui mais uma contradição do novo padrão de 

desenvolvimento capitalista no país. 

Nesse panorama, não é estranho o fato de que, embora o Censo Escolar 2016 registre 

que 86% das escolas de ensino médio “regular” da rede estadual em Teresina (zona urbana) 

possuem máquina copiadora, o maior problema esteja no funcionamento adequado desse 

equipamento, conforme apontam as falas da maioria dos sujeitos entrevistados. Os relatos 

registram a insuficiência na quantidade das máquinas, além da falta de papel, de tinta, de 

manutenção e de conserto. Portanto, esse equipamento pode estar presente, mas não em 

quantidade e em condições de uso que atendam à demanda existente. Desse modo, a presença 

da máquina copiadora, em muitos casos, torna-se inútil, como é possível notar na seguinte 

fala: 

                                                           
68

 No ano de 2015, o total de recursos do PACTUE destinados à rede estadual de ensino, que é composta por 660 

escolas, foi de R$ 37.850.927,00 (PIAUÍ, 2015d). 
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As fotocopiadoras, algumas escolas não têm e as que têm, às vezes, não usa 

esse recurso para imprimir todo o material que o professor vai precisar na 

sala de aula por conta que diz que não tem os recursos necessários, por  

exemplo, para custear o papel. Não tem papel suficiente. Então, a gente 

termina tendo a fotocopiadora e ao mesmo tempo não tem por que não se usa 

(PROFESSOR 5/ESCOLA B). 

 

Dois destaques, ainda, são necessários quando se trata da presença de máquina 

copiadora na escola. O primeiro diz respeito à responsabilização de professores e alunos em 

viabilizar recursos que a escola (poder público) deveria prover. O outro se refere ao improviso 

didático que o professor é obrigado a fazer para tentar prosseguir com as atividades 

necessárias ao ensino dos conteúdos. Tais aspectos são coerentes com as novas relações de 

trabalho instituídas pela acumulação flexível, pois é possível notar que há um envolvimento 

afetivo-intelectual do professor no exercício do seu trabalho, uma vez que ele se sente 

responsável em executá-lo, mesmo que para tanto não sejam dadas as necessárias condições. 

Os discursos dos professores abaixo representam essa problemática: 

 

Já na outra escola que eu trabalho, não, de forma alguma. Não tem papel lá 

pra nada, não tem toner, a máquina sempre está sem toner, [tem] somente 

para as provas bimestrais. Inclusive, as provas mensais lá, a gente faz é 

trabalho. Faz qualquer atividade ou então o professor é que reproduz o 

material pra que haja alguma produção (PROFESSOR 12/ESCOLA C, 

grifos nossos). 

 

Na outra escola que eu trabalhava tinha máquina, mas ou não tinha tinta ou 

tava quebrada ou tava no conserto, entendeu? Então, eu tinha que tirar do 

próprio bolso. Ou tirava no meu bolso ou eu pedia contribuição dos 

alunos (PROFESSORA 9/ESCOLA C, grifos nossos). 

A gente não recebe suporte do estado pra manutenção. [...] se quebrar, acho 

que tá com uns dois meses aí, faz um pedido, mas não dão retorno, 

entendeu? Atrapalha o que? A questão de aplicação de prova, exercício, tem 

que tirar em casa. Eu, pelo menos, fotocopio em casa. Eu tenho 40h aqui e 

muitos alunos gera um custo pra gente (PROFESSOR 13/ESCOLA D, 

grifos nossos). 

 

Na análise dos materiais básicos, inferimos que esse aspecto não se limita à 

presença/ausência de mobiliários e equipamentos, como se propõem as análises quantitativas 

dos censos escolares. Diferentemente, há uma complexidade de fatores que perpassa 

problemáticas como manutenção/conservação do que é adquirido pela escola. Tais aspectos 

levam à realização de um trabalho mais sacrificado, porque custear ou improvisar atividades 

gera uma sobrecarga de responsabilidades e de trabalho para os docentes que poderia ser 
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dispensada caso houvesse uma maior atenção às necessidades cotidianas das escolas. Nessa 

perspectiva, a garantia do mínimo para a oferta de condições adequadas de trabalho nas 

escolas estaduais de ensino médio, em Teresina, é ainda um desafio. 

A negação desse mínimo pode ser entendida como resultado da falta de investimento 

necessário por parte do poder público, que avança ainda de forma limitada na garantia do 

direito à educação universal e de qualidade, mesmo que ela seja considerada uma instituição 

importante na reprodução da contradição entre capital e trabalho, pois é o meio pelo qual se 

atende à necessidade formativa da força de trabalho, conforme argumenta Kuenzer (1999). 

Parece-nos, portanto, que se trata de uma escola mínima, mesmo depois dos anos mais 

otimistas dos governos neodesenvolvimentistas. 

O segundo aspecto que abordamos se refere aos materiais de apoio ao ensino, como, 

por exemplo, aparelho de som, TV, DVD, datashow, computadores, material didático, 

biblioteca, laboratórios etc. O Censo Escolar 2016 trata de alguns desses materiais e revela 

um cenário razoável quanto à sua presença nas escolas de ensino médio “regular” em 

Teresina, zona urbana. Na Tabela 19, é possível notar que o elemento menos contemplado nas 

unidades escolares é o laboratório de ciências (23%), enquanto a televisão está presente em 

95% das escolas. A biblioteca (72%), o laboratório de informática (74%) e o DVD (76%) 

possuem percentuais de presença muito próximos. Esses índices se mostram melhores do que 

os destacados nacionalmente no capítulo dois desta pesquisa (Tabela 6). Entendemos que essa 

diferença pode se dar em razão da exclusão dos dados da zona rural, na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Percentual de presença de materiais de apoio ao ensino em escolas de ensino 

médio “regular” da rede estadual em Teresina, zona urbana (2016) 

Material de apoio Percentual que registra a presença do material 

de apoio 

Biblioteca 72% 

Laboratório de informática 74% 

Laboratório de ciências  23% 

Aparelho de DVD 76% 

Televisão 95% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponíveis no portal <www.qedu.org.br>. 

 

Contudo, em face dos discursos de gerentes, professores e sindicalistas, 

compreendemos que esse aspecto mostrou-se mais problemático do que os materiais básicos. 

Reafirmou-se a falta de manutenção e conservação, mas, também, evidenciou-se uma 

pseudoexistência dos espaços de apoio ao ensino, configurando-se como forte elemento de 

precarização das condições de trabalho dos professores na unidade educacional. Sendo assim, 

http://www.qedu.org.br/
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não é possível afirmarmos que os percentuais apresentados na Tabela 19 são tão animadores 

quanto parecem, pois, embora eles possam indicar uma realidade de condições de trabalho 

mais adequadas na escola, a maioria dos entrevistados declara que há insuficiência de 

materiais de apoio que permitam melhores condições de trabalho para os professores.  

O caso mais emblemático e reclamado pelos professores é o datashow, na medida em 

que registram a existência de poucos equipamentos à disposição, devido à falta de verbas 

tanto para adquiri-los quanto para custear consertos, resultando na necessidade de longos 

agendamentos, os quais interferem na prática pedagógica, como coloca o Professor 14/Escola 

D: 

 

datashow que tem aí é muito pouco. Poucos porque 60 professores, então, 

acho que tem dois datashow aqui, aí fica muito ruim a rotatividade. Eu peço 

hoje talvez eu vá conseguir daqui duas ou três semanas. Então, não tem 

como eu continuar uma aula em slides na rotina entendeu? 

 

Os gerentes e sindicalistas também apontam para a insuficiência desses equipamentos, 

embora chamem a atenção para o fato de que houve uma melhoria dos materiais de apoio ao 

ensino nos últimos anos, decorrente de programas ligados ao PDE, evidenciando que a maior 

atenção da União com o regime de colaboração, como analisado anteriormente, trouxe 

resultados positivos para a infraestrutura da escola, mesmo que ainda insuficientes.  

Quanto à biblioteca, nossa investigação indica para a sua pseudoexistência, já que, 

embora o Censo Escolar 2016 revele, como aponta na Tabela 19, sua presença em uma 

parcela significativa das unidades educacionais das quais faz parte nosso campo de 

investigação e possamos registrar a existência desse espaço nas cinco escolas pesquisadas, ele 

apresenta-se de forma precária e improvisada. Os relatos evidenciam bibliotecas desativadas, 

acervos insuficientes e desatualizados, espaços inadequados e falta de profissionais. Portanto, 

é um espaço possível de ser registrado, mas não em seu sentido real.  

 

Tá aí, a biblioteca sem ninguém, praticamente fechada, ou seja, não está 

cumprindo com o seu papel social, né? (PROFESSOR 8/ESCOLA B). 
 

Biblioteca não tem o livro que você quer. Às vezes, os livros que estão lá já 

estão ultrapassados, os alunos não gostam mais daquele tipo de leitura, 

entendeu? (PROFESSOR 9/ESCOLA C). 
 

A biblioteca só tem uma pessoa que não é especializada nessa área e ela fica 

isolada, não tem ventilação. Então, o acesso é muito pouco tanto de alunos 

como professores. Mesmo que a gente procure usar, mas não tem material 

disponível, tanto físico como material humano (PROFESSOR 13/ESCOLA 

D). 
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Corrobora essa análise dos professores sobre a biblioteca a afirmação do Gerente 2, de 

que “Biblioteca também não são todas [as escolas] que tem não e onde existe não tem um 

acervo também. Existe mais é um quantitativo de livros didáticos. Paradidáticos, mesmo para 

que haja pesquisas, é ainda precário”. 

Apesar de a maioria dos sujeitos entrevistados declarar que as condições da biblioteca 

são precárias, há um elemento de destaque positivo na fala de alguns professores, que diz 

respeito a uma qualidade dos livros que estão à disposição nesse espaço, mesmo que em 

quantidade insuficiente. A exemplo disso, o Professor 15/Escola D afirma: 

 

A biblioteca daqui é excelente. [...] É excelente em que sentido? Ela tem 

uma variedade muito boa de livros. É a melhor biblioteca que eu já fui é 

essa daqui, das escolas que eu já trabalhei, essa daqui é a melhor, é a mais 

bem equipada com relação a livros. Mas livro de filosofia mesmo não tem 

disponível não. Não tem, que os alunos possam fazer uma pesquisa, não tem 

não (grifos nossos). 

 

Quanto aos laboratórios de ciências, as falas de todos os sujeitos entrevistados 

corroboram os dados do Censo Escolar 2016 e indicam a quase inexistência desses espaços, 

como representado a seguir: 

 

Muitos laboratórios que eu já fui praticamente são inutilizados. Falta de 

reagentes, falta de material de vidraria, de equipamento, de luva. Quer dizer, 

falta tudo. O que acontece: a gente acaba desistindo de fazer uma aula 

prática e vai sempre pra teórica: quadro, caderno, pincel e o livro 

(PROFESSORA 1/ESCOLA A). 
 

Laboratório não tem. Já tentamos colocar em ordem, mas não temos a 

condição de manter. No primeiro momento nós construímos, inclusive eu 

sou supervisora do PIBID aqui, do IFPI. No ano passado, fizemos uma feira 

e construímos material pra botar no laboratório, mas só que nós não temos 

um espaço pro laboratório, nem a condição de manter esse laboratório 

porque precisaríamos de ar-condicionado, de bancadas, de pia, os lavatórios 

e tudo e o material de uso diário e nós não teríamos como comprar 

(PROFESSORA 13/ESCOLA D). 

 

O laboratório de informática é o mais registrado pelos sujeitos da investigação, mas 

também sofre de uma pseudoexistência, uma vez que é possível detectar a presença desse 

espaço na escola, mas nem sempre em condições adequadas de funcionamento. Os 

professores são os sujeitos que realizam as maiores denúncias sobre a falta de condições de 

funcionamento, pois gerentes e sindicalistas apenas sinalizam para a falta de laboratórios em 

parte importante das escolas. Nessa perspectiva, os professores chamam a atenção para a 

carência de manutenção nos computadores e para a falta de um acesso à internet de qualidade.  
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Na escola que eu trabalhava tinha o laboratório de informática, mas a gente 

não usava. Ficava vinte computadores praticamente parados porque deu uma 

pane e não foi consertado. Aí, a gente não tem acesso. Quer dizer, como eu 

tô lhe dizendo, a gente tem ali na escola, mas não tem condição de uso 
(PROFESSOR 5/ESCOLA B, grifos nossos). 
 

Laboratório tem um lá. Só que ele é pouco usado né? Tem as coisas aí, mas 

um dos pontos que ficou também é a questão do acesso à internet que nunca 

foi boa. Tem dia que tá bom, tem dia que não tem de jeito nenhum entendeu? 

(PROFESSOR 2/ESCOLA A). 

 

Por conseguinte, o que se torna evidente, quando analisamos os materiais de apoio ao 

ensino, é uma realidade que converge com a crítica que fizemos acerca dos materiais básicos, 

construindo um cenário de condições de trabalho na unidade educacional que não consegue 

garantir meios fundamentais para o exercício da profissão docente, causando sobrecarga e 

maior responsabilização do professor.  

Igualmente, a pseudoexistência de meios que poderiam garantir uma maior 

possibilidade de os professores mobilizarem seus conhecimentos didáticos pode implicar um 

desestímulo da atividade docente e criar uma realidade de grandes desafios à produção e à 

aquisição de conhecimento na escola. Desse modo, a escola corre o risco de tornar-se vazia de 

sentido, podendo pouco contribuir com as lutas que a classe trabalhadora precisa travar por 

melhores condições de vida. Essa situação corrobora a crítica que já realizamos acerca da 

expansão da oferta de ensino, nos anos 2000, mas sem que esta seja universal e, portanto, em 

condições de qualidade socialmente referenciada para todos. 

O terceiro aspecto tratado relaciona-se aos recursos que promovem melhores 

condições de trabalho (sala de repouso para os servidores, armários para os professores, sala 

de professores etc.). A questão inicial que devemos destacar é que a análise desse aspecto 

ficou circunscrita à sala de professores, onde também se encontram os armários, quando há. 

Isso acontece porque gestores, professores e sindicalistas ignoram a existência de qualquer 

sala de repouso ou outro espaço similar nas escolas de ensino médio da rede estadual, em 

Teresina.  

Segundo dados do Censo Escolar 2016, 86% das escolas estaduais de “ensino médio 

regular” em Teresina (zona urbana) possuem sala de professores. Embora esse percentual seja 

maior do que na realidade nacional, de acordo com o mesmo censo, esse fato parece 

inadmissível, tendo em vista que significa que 15% das escolas negam aos professores um 

ambiente indispensável ao seu trabalho. Conforme já discutimos, esse é um espaço não 

somente de descanso como também necessário ao cumprimento de atividades relativas à hora-
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atividade, como correção de atividades, preenchimento de diários, elaboração de trabalhos, 

formação continuada etc. A Professora 5/Escola B registra essa ausência em experiência 

anterior. 

 

Na anterior [escola] que eu estava não tinha armários, não tinha uma sala 

apropriada para os professores. Então, a gente se reunia na cantina, digamos 

assim. Tinha uma mesa maior e a gente sentava para fazer um lanche no 

intervalo, mas não tinha um lugar reservado para a sala dos professores 

propriamente dita, entendeu? (PROFESSORA5/ESCOLA B). 

 

Agrava essa situação o fato de que a avaliação feita acerca da sala de professores 

revela um ambiente, de modo geral, muito simplório e marcado, frequentemente, pelo 

desconforto e pela inadequação do espaço, registrando-se em mais de uma fala o esforço dos 

docentes em melhorar esse lugar. O Sindicalista 2 indica essa realidade, ao afirmar: 

 

[A sala dos professores é] Uma sala improvisada com uma mesa no meio, 

com um bebedouro que é comprado com todo mundo dando uma 

contribuição e compra o garrafão d‟água com o dinheiro do professor, que o 

professor coloca lá pra ele poder beber. O café é cotizado do mesmo jeito, 

você tá entendendo? E se tiver um banheiro, no máximo, é com uma pia para 

lavar as mãos do pincel ou do giz que muitos ainda lutam com ele. 

 

De forma ampla, os ambientes da sala dos professores são descritos como espaçosos, 

mas que se configuram precariamente como lugar adequado de descanso e de trabalho. A fala 

do Gerente 2 confirma tal assertiva e não revela preocupação com a necessidade de mudanças. 

 

A maioria das nossas escolas tem a sala do professor que tem também um 

banheiro destinado para este profissional utilizar e ela se torna a sala do 

próprio repouso por conta que é o espaço só para que ele possa estar ali 

aguardando a sua próxima aula ou o momento do intervalo dos alunos, 

do recreio. Uma boa parte tem [armários], aquele armariozinho 

individualizado onde o professor guarda ali o seu material e fica ali 

utilizando, mas outras não têm esse armário (grifos nossos). 

  

Nesse contexto, os professores reclamam da falta de poltronas ou cadeiras mais 

confortáveis que pudessem servir ao repouso em intervalos maiores entre as aulas, em 

especial entre os turnos de trabalho, assim como para a falta de um acesso à internet de 

qualidade nesse espaço, um ambiente que deveria ser adequado para as atividades de estudo, 

planejamento e correção de atividades. O desejo, como de qualquer profissional, é o de que 

“[...] sua sala seja confortável, né? E que permita que ele não só descanse, mas também que 
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possa dar continuidade ao seu trabalho também” (PROFESSOR 11, ESCOLA C). No entanto, 

o que se encontra é: 

 

Muitos professores, como é o meu caso, às vezes, na segunda-feira, eu fico 

manhã e tarde, [era importante] que houvesse algum espaço aqui que a gente 

pudesse colocar poltronas ou, sei lá, alguma coisa que você pudesse 

descansar entre um turno e outro e não tem. Às vezes, você fica cansado e 

quer sentar um pouco em uma coisa mais confortável e não tem 

(PROFESSOR 15/ESCOLA D). 

 

Aí eu fico hoje pela manhã, eu não tinha aula, mas eu tinha que ficar 

planejando, fazendo prova, vendo o material. Então, em algum momento, eu 

sinto falta de ter assim um local mais direcionado, mais adequado pra você 

ficar (PROFESSORA 18/ESCOLA E). 

 

No que concerne ao conforto, há registros nos discursos de gerentes e professores de 

falta de banheiros ou da existência de banheiros precários, assim como armários em 

quantidade e qualidade insuficientes, além da ausência de privacidade, pois frequentemente a 

sala dos professores é lugar de amplo trânsito de alunos, o que, de certa forma, os impede de 

ter conversas mais reservadas relativas ao exercício da profissão. 

Ainda no que diz respeito à sala dos professores como espaço de trabalho, muitos 

docentes reclamam da falta de internet e computadores, fato que dificulta o uso da hora-

atividade para pesquisas e elaboração de atividades. Entendemos que essa realidade 

desestimula o professor a considerar esse espaço como lugar de trabalho e leva-os a realizar 

diferentes atividades no âmbito da vida privada, pois podem dispor de mais conforto e acesso 

à internet e a computadores próprios, como revela a fala seguinte: 

 

Não tinha internet pra fazer os trabalhos, pra elaborar. Não tinha notebook, 

não podia tá usando o notebook pra fazer as atividades dos alunos. Então, eu 

preferia ir pra casa no meu quarto usando meu computador e a minha 

internet pra poder elaborar prova, planos de aula, atividades, simulados que 

eu mesma aplicava (PROFESSORA 4/ESCOLA A). 

 

Mesmo com todos esses problemas destacados, os docentes avaliam a sala de 

professores como boa. Talvez isso aconteça em razão de não terem vivenciado nenhuma 

experiência anterior com condições de trabalho e de descanso mais adequadas, gerando 

discursos conformistas, como revela a fala do Professor 17/Escola E: “A gente vai se 

conformando com as coisas, mas não é adequado. A gente vai se conformando porque tem 

que se adequar àquilo, mas não é totalmente o que a gente pensa”. 
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O quarto e último aspecto que consideramos diz respeito às condições ambientais, 

como, por exemplo, conservação do prédio, barulho, condição dos banheiros, umidade, 

poeira, iluminação e climatização. A esse respeito, podemos ressaltar que muitas escolas 

estaduais do Piauí funcionam em prédios antigos que necessitariam de maior investimento e 

regularidade na manutenção e conservação. No final da década de 1990, Batista e Odelius 

(1999) já sinalizavam que os prédios escolares nesse estado enfrentavam problemas de 

conservação. Essa problemática é destacada pelo Professor 11/Escola C, ao afirmar:  

 

As coisas estão muito velhas. Só as escolas que foram inauguradas 

recentemente que têm as coisas novas, mas, na maioria das outras escolas, a 

renovação, as reformas demoram muito acontecer, só acontecem quando o 

prédio está muito depredado, aí quando não tem condição mesmo de dar 

aula, aí tem as reformas, mas enquanto tiver dando aula, eles vão deixando 

passar o tempo (PROFESSOR 11/ESCOLA C). 

 

O levantamento da situação escolar feito pela UGERF/SEDUC-PI evidencia aspectos 

importantes quanto a construção, reforma e ampliação dos prédios escolares
69

. O Gráfico 18 

mostra que a maioria das escolas de ensino médio “regular” da rede estadual, em Teresina, foi 

construída na década de 1980 (33), com um número importante até os anos de 1970 (25). 

 

Gráfico 18 – Distribuição de escolas que ofertam somente o ensino 

médio “regular”, em Teresina, segundo o ano de construção do 

prédio (zona urbana) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos questionários cedidos pela 

UGERF/SEDUC-PI. 
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Embora os prédios escolares mais antigos precisem de reformas e ampliações 

constantes para oferecer espaços adequados à realização das atividades educativas, inclusive 

atendendo a novas demandas do ensino, o Gráfico 19 revela que a maior parte das escolas não 

respondeu à questão que se refere ao ano da última ampliação. Tal fato pode indicar que essas 

escolas, desde que foram construídas, não foram ampliadas, pois no questionário não constava 

essa alternativa. Além disso, o mesmo gráfico mostra que, ainda que a maioria tenha sido 

reformada/recuperada entre 2013 e 2017, quase 1/4 delas foi reformada até o ano de 2012. A 

parcela de escolas não respondentes a esse quesito também foi significativa, demonstrando 

que pode não ter havido nenhuma reforma desde a construção. O caso mais grave detectado é 

o de uma escola construída em 1987 que nunca foi reformada, como registra a observação do 

engenheiro da UGERF/SEDUC-PI no relatório do levantamento. 

 

Gráfico 19 – Distribuição de escolas que ofertam somente o ensino 

médio “regular”, em Teresina, por ano da última ampliação e da 

última reforma/recuperação (zona urbana) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos questionários cedidos pela 

UGERF/SEDUC-PI. 

 

Nesse contexto, verificamos, ainda, uma demora na conclusão das reformas realizadas 

na melhoria da infraestrutura das escolas. Tal fato é perceptível no balanço feito pelo governo 

do estado, no final do ano de 2015, no qual se afirma que, “de 309 obras de reforma, 

ampliação e melhoria física de escolas, que estavam paralisadas, 245 foram retomadas e 45 

entregues em 2015” (PIAUÍ, 2015d, p. 17). Trata-se de uma realidade inadmissível, como 

exemplifica o Sindicalista 1: 

 

Não justifica o estado está desde 2010 reformando escolas e nunca 

terminaram de reformar como tem o Elvídio Nunes [escola] que foram várias 
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matérias [televisionadas] [...] Então, não justifica eu passar minha vida 

inteira em um ambiente insalubre, em um ambiente imundo, sabe? Sem as 

mínimas condições necessárias. Quer dizer, você vai para uma escola para 

poder não ter direitos, ainda mais as escolas que se julgam aí de tempo 

integral que é outra aberração, que o cara não tem um banheiro para tomar 

um banho decente (SINDICALISTA 1). 

 

A avaliação do prédio escolar foi feita pela UGERF/SEDUC-PI considerando oito 

aspectos. A fundação e a estrutura do prédio foram as mais bem avaliadas, pois não foram 

verificadas falhas na maioria das escolas. A instalação elétrica recebeu pior avaliação, uma 

vez que apresentou problemas em 58 prédios, sendo que 11 deles eram graves. A instalação 

sanitária se destaca também por possuir uma avaliação ruim, ao evidenciar problemas em 47 

unidades escolares (Gráfico 20). 

 

Gráfico 20 – Distribuição de escolas que ofertam somente o ensino médio “regular”, em 

Teresina, por avaliação do prédio 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos questionários cedidos pela UGERF/SEDUC-PI. 

 

Ressaltamos, também, que as observações feitas nos questionário e nos relatórios do 

levantamento da situação escolar revelam problemas, tais como: falta de portões; telhados 

infestados de cupim; roubo de fiação; árvores com risco de queda; rachaduras em calçadas, 

paredes e pisos; entupimento em redes sanitárias; caixas d‟água de fibra de cimento/amianto 

(material proibido para armazenamento de água para consumo); forros caídos; tetos 

quebrados; banheiros em péssimo estado de uso; instalações elétricas com risco de choque; 

infiltrações; fissuras em lajes; fossas com ligação na rede de águas pluviais e até escolas 

notificadas pela vigilância sanitária por inadequação no esgoto. Registramos que nenhuma das 

escolas que responderam ao levantamento possui instalações de combate a incêndio e pânico. 
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Os dados revelados sobre as condições dos prédios escolares são preocupantes e 

evidenciam que os professores podem, muitas vezes, ser submetidos a condições insalubres 

que levam ocasionalmente a problemas de saúde. 

Corroborando os dados das condições dos prédios escolares assinalados acima, o 

relatório feito pelo TCE-PI, que envolveu visitas nas escolas estaduais de ensino médio e 

questionários on-line aplicados com os diretores, mostra que 

 

a visita às unidades estaduais de ensino revelou, dentre outros aspectos, salas 

de aula com condições insalubres, sem ambiente físico e material para 

estimular o aprendizado, iluminação deficiente, e, em especial, sem o 

conforto térmico adequado que as elevadas temperaturas do Estado 

demandam; instalações sanitárias deficientes e deficiência e má qualidade no 

serviço de abastecimento de energia e água para atender a demanda da 

escola (PIAUÍ, 2014, p. 33). 

  

Nesse mesmo documento, os resultados dos questionários com gestores escolares é 

revelador, na medida em que evidencia que aspectos importantes, como luminosidade, 

conforto acústico, conforto térmico, mobiliário e tamanho da sala, não são bem avaliados por 

esses sujeitos. O fator que recebeu pior avaliação foi o conforto térmico, porque mais da 

metade dos respondentes o avaliou como ruim (32,43%) e regular (28,38%), enquanto o 

tamanho da sala em relação à quantidade de alunos mostrou-se o aspecto mais bem avaliado, 

com maior percentual de bom (66,22%) e menor de ruim (1,35%) (PIAUÍ, 2014).  

Os dados levantados pelo TCE-PI (PIAUÍ, 2014) se aproximam das falas dos sujeitos 

entrevistados nesta tese, pois, quando indagamos sobre quais seriam as principais demandas 

de infraestrutura das escolas ainda não atendidas, a maior parte dos professores se referiu à 

necessidade de climatização adequada. Nesse contexto, duas situações se apresentam. A 

primeira é a ausência de ar-condicionado nas salas de aulas e a segunda é a precariedade na 

instalação e manutenção desses aparelhos. O Professor 6/Escola B relata a experiência em 

escolas que não possuem ar-condicionado, gerando um desconforto térmico expressivo. Ele 

afirma: “Na outra escola [que o professor trabalha] é precária [a climatização] porque lá só 

tem ventiladores e nessa época do ano até que vai, mas no verão o vento é muito quente, 

parece um secador de cabelo”. Do mesmo modo, a Professora 7/Escola B destaca: 

 

O nosso clima aqui é pesado à tarde. Pela manhã é suportável uma sala sem 

ar-condicionado, mas à tarde, pelo amor de Deus, é horrível! Não tem quem 

aguente, né? Você aguentar uma turma com cinquenta alunos só com 

ventilador. E sem contar as condições de saúde do professor. Às vezes, o 

professor não pode receber aquele vento por que aquele ventilador não se 
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limpa ou não é limpo constantemente, então ele absorve muita poeira, joga 

para o professor que fica rouco, adoece da garganta. O barulho também, 

como é que ele vai transmitir uma informação? Incomoda bastante. 

 

Os sujeitos da pesquisa ainda deixam claro que simplesmente adquirir e instalar os 

aparelhos de ar-condicionado é insuficiente, uma vez que eles indicam problemas na 

instalação elétrica, como já registrado na avaliação do prédio, e falta de capacidade energética 

das escolas, um problema que perpassa a oferta de uma energia de qualidade em todo o 

estado, conforme aponta o Gerente 2:  

 

Há uma demanda grande, uma solicitação grande [por climatização]. Como 

eu disse, por conta dessas altas temperaturas que nosso estado passa. Muitas 

escolas, a maioria não tem [climatização] e não é por conta da falta do 

aparelho. A própria secretaria de educação adquiriu agora mais de cinco mil 

aparelhos de splits e o problema vai depender da Eletrobrás de ter como 

resolver o problema porque ela é que tem que fazer toda essa parte de 

subestação, de ver a capacidade da escola e tudo. É uma coisa que amarra na 

questão da Eletrobrás (GERENTE 2). 

 

É perceptível, portanto, que esse aspecto constitui-se em uma dificuldade estrutural do 

estado, necessitando, dessa forma, de um maior investimento para sanar o desconforto 

térmico. Trata-se, assim, de uma problemática que vai além dos recursos destinados à 

educação e perpassa a necessidade de o próprio estado investir na capacidade de gerar energia 

de modo suficiente e qualificado. Essa situação é, sem dúvidas, complexa para um estado, 

embora já se possa contar com experiências de energia renováveis, como as instaladas através 

do PAC, destacadas no capítulo anterior, mas necessária de ser enfrentada, tendo em vista que 

não se oferece uma educação pública de qualidade secundarizando as condições climáticas. 

Há, ainda, a inadequação na instalação dos aparelhos de ar-condicionado, posto que os 

diferentes sujeitos apontam para a existência de salas sem o isolamento necessário, assim 

como quantidade e capacidade de aparelhos suficientes para o tamanho das salas. Além disso, 

verificam-se problemas na cobertura das escolas, como mostrávamos na avaliação do prédio. 

A respeito dessa situação, salientamos a seguinte fala: 

 

Os aparelhos de ar-condicionado não são suficientes para o tamanho das 

salas. Os BTU que foram colocados não foram medidos, não suportam. 

Você imagina uma sala que foi previsto 35 alunos tem 40, 45. Então, o calor 

humano que irradia dentro da sala é muito maior. Você tem uma noção de 

que essas salas de aula numa temperatura externa (Teresina é um lugar que 

você sabe que neva, né?). Você imagina à tarde, por volta de duas, três horas 

da tarde que os forros estão tudo cheios de buracos, as janelas não são 
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vedadas o suficiente para segurar a capacidade desses ar-condicionados 
(SINDICALISTA 2, grifos nossos). 

  

A falta de manutenção, tanto no que tange à limpeza quanto aos consertos dos 

aparelhos de ar-condicionado, também aparece como aspecto que impossibilita uma 

climatização adequada nas salas de aula. A Professora 11/Escola C indica para essa questão 

ao afirmar que, “se quebrar aquele ar-condicionado, ele dificilmente vai ser consertado porque 

a direção da escola sempre diz que não tem o recurso necessário para a manutenção”. 

Corroborando essa questão, o Sindicalista 2 assevera: 

 

Você vai ter escolas que está climatizada, mas não funciona. Não se assuste 

com isso. Por quê? Como você consegue manter uma escola toda 

climatizada com R$ 700,00? Me explique! Você tem R$ 700,00 de um 

programa chamado Pactue que é para manter a escola. Tu tens 12 salas de 

aula funcionando.  Salubremente [sic], você deveria mandar limpar o ar-

condicionado de quanto em quanto tempo? Qual a orientação que a 

vigilância sanitária lhe dá? O correto é de três em três meses. O correto é de 

três em três meses, mas não tem bolso que aguente. Aí, vai de seis em seis 

meses. Aí, o cara diz que está pouco coloca de ano em ano.  

 

O destaque que gerentes, professores e sindicalistas dão para a questão da climatização 

das escolas insere-se no contexto das altas temperaturas às quais a cidade de Teresina está 

submetida, em especial a partir do segundo semestre do ano, nos meses popularmente 

conhecidos como “B-R-O BRÓ” (setembro, outubro, novembro e dezembro), em que a 

temperatura frequentemente atinge 40º. Percebemos uma maior preocupação dos professores 

com a chegada desse período do ano, pois se estabelecem piores condições de trabalho para os 

docentes e de aprendizagem para os alunos no caso de insuficiência na climatização.  

A iluminação foi destacada por mais da metade dos professores entrevistados como 

ruim, inadequada ou insuficiente, devido, principalmente, à falta de manutenção e de uso de 

lâmpadas apropriadas. O relatório do TCE-PI corrobora a fala desses sujeitos, tendo em vista 

que expõe: “[...] o comum foi encontrar somente uma lâmpada com potência inferior a 40w 

funcionando nas turmas” (TCE-PI, 2014, p. 36). Esse documento mostra também que a 

luminosidade é avaliada como boa na maioria das escolas (62,6%) e regular por 28,38%. 

O barulho foi registrado pelos professores como incômodo somente em duas das 

escolas investigadas, uma por se localizar no centro comercial da cidade e a outra por possuir 

uma quadra de esportes muito próxima das salas de aulas. De forma inversa, o TCE-PI detecta 

que o conforto acústico é tido como regular em 43,24% das escolas estaduais e como bom por 
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somente 32,43% (TCE-PI, 2014). Essa diferença de resultados pode ter explicação na maior 

abrangência da pesquisa realizada pelo TCE-PI. 

O retrato de insuficiência e precariedade nas condições de trabalho presentes nas 

escolas de ensino médio da rede estadual em Teresina parece, ainda, uma realidade distante de 

ser superada se considerarmos que, no ano de 2015, o investimento executado em educação 

sofreu uma queda de 5,9%, significando uma redução de mais de R$ 63.000.000,00, como é 

possível notar na Tabela 20. Esse valor representa uma soma expressivamente maior do que 

todo o recurso investido durante esse mesmo ano através do PACTUE (R$ 37.850.927,00).  

Tal fato significa que, diferentemente de haver um avanço nos investimentos em educação 

que pudessem garantir uma maior aquisição de equipamentos e melhoria nas condições dos 

espaços escolares através de sua manutenção e conservação, identifica-se uma redução de 

gastos, deixando essas instituições em maior situação de vulnerabilidade.  

É importante notar, também, que os dados da Tabela 20 sugerem um crescimento da 

dependência do estado em relação aos recursos da União, uma vez que os investimentos do 

tesouro do estadual somente representaram 8,8% do orçamento anual executado em 2015, 

enquanto em 2014 foi possível registrar um percentual de 25%. Isso aconteceu porque houve 

uma redução significativa de investimentos por parte do governo piauiense, pois, em 2014, 

foram executados R$ 270.066.865,96 e, em 2015, somente R$ 88.453.961,29. 

A Tabela 20 ainda explicita acentuada diferença entre o orçamento previsto e o 

executado, no ano de 2015, no que tange à receita própria do estado, pois, se a previsão de 

gastos foi maior do que a de 2014, totalizando R$ 482.848.100,00, o executado foi 

significativamente menor, chegando apenas a R$ 88.453.961,29. Tal redução é justificada 

pelo governo piauiense pela adoção de uma gestão gerencial da SEDUC-PI, que foi capaz de 

fazer mais com menos (PIAUÍ, 2015d), mostrando-se afinado com o gerencialismo como 

modelo de gestão fundado na redução e no controle de gastos públicos na área social, ou seja, 

recua onde era necessário fazer maiores investimentos. Ao agir dessa forma, o governo do 

Piauí mostra suas mesmas contradições, ao não ser capaz de superar a perspectiva neoliberal 

na gestão dos serviços públicos. Em síntese, o discurso da educação para todos com a 

ampliação da oferta através das novas regulamentações nacionais e estaduais não vem sendo 

acompanhado de ações sólidas capazes de construir uma educação universal e igualitária. 
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Tabela 20 – Receitas e despesas na Educação (Exercício 2015) 

Indicadores 

financeiros e 

orçamentários 

2014 2015 

Previsto (R$) Executado (R$) Previsto (R$) Executado (R$) 

Orçamento anual 1.343.858.180,00 1.068.207.270,68 1.442.049.218,00 1.004.911.877,83 

Despesa Corrente     

Despesa com Pessoal 805.377.544,00 797.276.300,53 787.524.812,00 747.599.379,98 

Custeio 370.786.840,00 209.315.221,58 392.022.504,00 230.503.578,17 

Investimentos 167.693.796,00 61.615.748,57 262.501.902,00 26.808.919,68 

% Execução 

financeira 

    

Convênios 71.653.769,00 44.683.086,20 57.127.603,00 11.352.329,45 

Receita Própria 445.025.610,00 270.066.865,96 482.848.100,00 88.453.961,29 

Receita própria – 

FUNDEB  

675.071.930,00 659.654.938,07 715.380.933,00 645.337.626,60 

 Fonte: Piauí (2015d). 

 

Através dos dados elencados, é visível que a redução de investimentos em educação 

tem levado a dificuldades de manutenção das escolas, na medida em que não as deixa resolver 

problemas cotidianos, o que apenas seria possível por meio de um maior repasse de recursos, 

assim como de uma maior atenção voltada para o trabalho de gestão feito nas escolas, pois 

somente a descentralização de tarefas, sem o devido apoio técnico e financeiro, pode 

contribuir para um maior sucateamento das escolas, como discutido por Castro (2007).  

Nessa perspectiva, o que se revela é a adoção de aspectos da política neoliberal na 

condução das políticas educacionais, representada pelo recuo de investimentos na manutenção 

das unidades educacionais. É impossível crer que qualquer redução de investimentos em 

educação no estado do Piauí possa ter uma avaliação positiva, uma vez que o olhar de 

gerentes, professores e sindicalistas, além da própria percepção da pesquisadora no período da 

investigação empírica, revela uma escola que carece urgentemente de recursos maiores e mais 

sistematicamente repassados. Sendo assim, desvela-se o falso discurso de que é possível fazer 

mais com menos. Como asseveram Oliveira et al. (2005, p. 141), evidencia-se “[...] a 

necessidade urgente de maior investimento nas escolas públicas piauienses, como pré-

condição para a garantia do preceito constitucional de direito à educação e condições mínimas 

de oferta, ainda muito longe de um padrão mínimo de qualidade”.  

A insuficiência de recursos para a escola realizar pequenos reparos e manter os 

equipamentos funcionando constitui uma realidade de precariedade das condições de trabalho 

do professor, fazendo com que ele improvise ou providencie alguns materiais. Esse cenário, 

aliado às cobranças vindas da SEDUC-PI e da sociedade, propicia maior possibilidade da 

captura da subjetividade do professor. A fala do Professor 11/Escola C mostra esse 
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movimento, pois até sua melhoria salarial implicaria, para ele, maior dispêndio de recursos 

que ele poderia dar para a escola. A esse respeito, menciona: 

 

Muitas vezes, a gente deixa de fazer algumas coisas em sala de aula por 

culpa do estado que não dá estrutura, mas também porque a gente não tem 

condições. Eu tenho certeza que se os professores tivessem melhores 

condições financeiras, eles fariam muito mais. Com certeza se o professor 

tivesse uma boa remuneração, ele teria o seu próprio datashow, ele não iria 

nem esperar o estado ou a prefeitura comprar, viu? Ele teria em casa, vamos 

dizer, uma impressora, né? Ele mesmo traria os exercícios dos alunos se a 

escola não tivesse, entendeu? Então, ele teria uma boa internet, ele teria bons 

livros que poderia trazer também para mostrar pros alunos, trabalhar com os 

alunos. Então, o professor fica impossibilitado. Professor é profissão que se 

deve ganhar bem, não pra viver bem, mas ele deve ganhar bem pra 

trabalhar bem (PROFESSOR 11/ESCOLA C, grifos nossos). 

 

A síntese que se pode fazer sobre as condições de trabalho nas unidades educacionais 

de ensino médio estadual em Teresina é que há uma precariedade marcante que não destoa do 

cenário nacional, apesar de registrarmos aspectos graves no funcionamento da escola como 

um lugar de aprendizagem e de trabalho. Esse contexto implica uma maior dificuldade para o 

exercício da docência, dado que o professor, além de submeter-se a condições inadequadas e 

algumas vezes até insalubres de trabalho, também pode ter seu trabalho desfigurado diante da 

escassez de materiais de apoio ao ensino.  

É nesse cenário de insuficiência de condições de trabalho adequadas que se desdobra a 

jornada de trabalho dos professores, como trataremos no próximo tópico. 

 

5.3 Delineamentos sobre a jornada de trabalho do professor  

  

A análise da jornada de trabalho do professor é um dado complexo de ser avaliado, 

tendo em vista que, ainda na pesquisa exploratória, percebemos que ela envolve mais do que a 

definição e a organização do tempo de trabalho na rede estadual do Piauí, compreendendo, 

também, outros vínculos remunerados, docentes e não docentes, além de atividades de 

trabalho realizadas no âmbito da vida privada. Nesse cenário, a jornada de trabalho dos 

professores entrevistados se mostrou bastante diversa no que concerne não somente à carga 

horária na escola, mas também aos turnos de trabalho, aos vínculos docentes e ao número de 

escolas e de turmas.  

O Quadro 3 demonstra que a carga horária formal total de trabalho dos professores 

destinada à docência é muito diversa, sendo mais comum, entre os entrevistados, 40 horas 
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semanais. Cinco deles possuem jornada superior a 50h. Somente dois professores têm carga 

horária semanal de 20h, que são resultantes de redução, uma por motivo de saúde na família e 

outra para assumir outro emprego. Essa carga horária, em sua maior parte, é organizada em 

dois turnos de trabalho. Os professores com 20h a concentram em um único turno e os 

professores com 60 horas a distribuem em três. Corroboram com esses dados as respostas do 

questionário da Prova Brasil, mesmo que estes sejam realizados com professores do 5º e 9º 

anos do ensino fundamental. Os resultados revelam que a maior parte dos professores da rede 

estadual, em Teresina, possui carga horária de 40h (66%), considerando todas as escolas, 25% 

têm mais de 40h, 8% entre 20 e 30h e somente 1% menos de 20h. 

Dos professores sujeitos desta pesquisa, 14 deles atuam como docentes somente na 

rede estadual do Piauí, sendo que um deles possui dois vínculos com o estado, já que atua 

também no ensino superior. Quatro desses professores trabalham, também, na rede estadual 

do Maranhão, um na iniciativa privada e um na Prefeitura Municipal de Teresina (Quadro 3). 

A existência de mais de um vínculo empregatício na docência, embora detectada aqui na 

jornada de somente seis professores, é destacada por gerentes, professores e sindicalistas 

como uma realidade recorrente entre os docentes da rede estadual do Piauí. O Sindicalista 1 

afirma que “geralmente, os professores do Estado do Piauí trabalham no estado e no 

município, no mínimo. Ou então particular. Dificilmente você acha professor que não trabalha 

em outros ambientes, município ou particular ou no Estado do Maranhão”. 

Quanto ao número de escolas, foi possível detectar, levando em conta todas as redes, 

que os professores entrevistados atuam, no máximo, em três instituições e a maioria trabalha 

somente em uma (Quadro 3). Sobre esse aspecto, cabe ressalvar que duas das cinco escolas 

que foram campo desta investigação estavam em processo de implantação do tempo integral 

e, portanto, reorganizando a jornada dos professores
70

. Contudo, a realidade destacada pelos 

sujeitos desta pesquisa é a do rotineiro desdobramento da carga horária de parte importante 

dos professores em diversas escolas. Nesse mesmo sentido, os dados dos questionários da 

Prova Brasil apontam que 38% dos professores da rede estadual, em Teresina, trabalham em 2 

ou mais escolas, sendo 27% em duas, 7% em três e 4% em quatro ou mais.  
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 Reafirmamos que as escolas de tempo integral não fazem parte da nossa investigação. Contudo, tivemos que 

considerar duas escolas que estavam em processo de implantação desse regime de ensino, pois nos baseávamos 

na resolução CEE/PI n. 035/2016 quando essas escolas eram de tempo parcial. Acreditamos que tal fato não 

afetou os resultados do trabalho, uma vez que as entrevistas foram realizadas na primeira semana de aula de 

2017, período no qual os professores ainda não possuíam elementos suficientes para a análise da experiência da 

escola de tempo integral. 
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A Gerente 1 evidencia a existência de uma dificuldade em lotar os professores em uma 

única escola, que se deve a diferentes aspectos, em especial, à carga horária das disciplinas no 

currículo do ensino médio e aos diferentes vínculos que os professores assumem. 

 

Por exemplo, o professor de inglês tem uma carga horária muito pequena, 

tem carga horária de duas horas por turma. Então, se uma escola tiver dez 

turmas, ele vai ter vinte horas. Ele vai precisar de seis aulas a mais. Aí, ele 

vai ter que correr para outra escola e lá vai ter que encaixar o horário dele. 

[...] Por exemplo, nós tivemos agora a aprovação no Maranhão. A primeira 

coisa que o professor fez foi se encaixar no Maranhão. Depois que ele se 

encaixou no Maranhão, ele chegou aqui e disse “eu tenho agora só esses dois 

dias para o Estado do Piauí, vocês vão ter que se virar e me encaixar nesses 

dois dias aqui”. E o Estado do Piauí se submente a essa imposição do 

professor (GERENTE 1, pesquisa exploratória). 

 

A maior problemática apresentada foi a quantidade de turmas em que os professores 

atuam, se somados os vínculos docentes. Como é possível notar no Quadro 3, registram-se 

professores com até 26 turmas, sendo que seis deles atuam em dez ou mais turmas. Tal fato se 

deve, principalmente, a uma menor carga horária de algumas disciplinas no currículo do 

ensino médio, a exemplo do Professor 15/Escola D, que ensina Filosofia e possui 26 turmas, 

do Professor 14/Escola D, que leciona Química e atua em 19 turmas, e do Professor 2/Escola 

A de Geografia, que tem 17. O resultado de um número excessivo de turmas é uma 

sobrecarga de trabalho para o professor, conforme destacado abaixo: 

 

Imagina se eu passar um trabalho para as 26 turmas, eu tenho que corrigir 26 

turmas vezes 50 alunos de trabalhos, né? De trabalho de todo mundo, né?  

Então, dá uns mil trabalhos para eu corrigir. Então, eu tenho que entregar 

isso o mais rápido possível para poder lançar as notas (PROFESSOR 

15/ESCOLA D). 
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Quadro 3 – Distribuição de professores por redes de ensino, número de escolas, quantidade de turmas, turnos de trabalho e carga horária 

Sujeito Redes de ensino 

Número de 

escolas em que 

atua 

Quantidade de turmas Turnos Carga horária semanal 

Professor 1/ Escola A Estado do Piauí 1 7 Manhã e tarde 40h 

Professor 2/ Escola A  Estado do Piauí e Estado do 

Maranhão 

2 17 Manhã, tarde e noite 60h 

Professor 3/ Escola A Estado do Piauí 1 Não soube precisar
71

 Manhã e tarde 40h 

Professor 4/ Escola A Estado do Piauí 1 Não soube precisar Manhã e tarde 40h 

Professor 5/ Escola B Estado do Piauí 1 6 Manhã  20h 

Professor 6/ Escola B Estado do Piauí 2 6 Manhã e tarde 40h 

Professor 7/ Escola B Estado do Piauí e rede privada 3 Não soube precisar Manhã, tarde e noite 60h 

Professor 8/ Escola B Estado do Piauí e Estado do 

Maranhão 

3 Não soube precisar Manhã, tarde e noite 52h 

Professor 9/ Escola C Estado do Piauí e Prefeitura 

Municipal de Teresina 

2 6 Manhã e tarde 38h 

Professor 10/ Escola C Estado do Piauí 2 10 Manhã e tarde 36h 

Professor 11/ Escola C Estado do Piauí e Estado do 

Maranhão 

2 9 Manhã e tarde 40h 

Professor 12/ Escola C Estado do Piauí 2 13 Manhã e tarde 40h 

Professor 13/ Escola D Estado do Piauí 1 7 Manhã e tarde 36h 

Professor 14/ Escola D Estado do Piauí e Estado do 

Maranhão 

3 19 Manhã e tarde 60h 

Professor 15/ Escola D Estado do Piauí 1 26 Manha e tarde 40h 

Professor 16/ Escola D Estado do Piauí 1 8 Manhã e tarde 40h 

Professor 17/ Escola E Estado do Piauí 1 4 Manhã e tarde 40h 

Professor 18/ Escola E Estado do Piauí 1 9 Manhã e tarde 40h 

Professor 19/ Escola E Estado do Piauí 1 5 Tarde 20h 

Professor 20/ Escola E Estado do Piauí  1 13 Manhã, tarde e noite 60h 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Tal fato se justifica, uma vez que as entrevistas foram realizadas no início do período letivo de 2017 e as coordenações ainda estavam adequando a carga horária. 
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Se acrescentarmos às informações registradas no Quadro 3 o fato de que dez dos 

professores entrevistados possuem outra atividade de trabalho não docente, formal ou 

informal, de modo geral, com carga horária indefinida, teremos uma síntese reveladora acerca 

da jornada de trabalho acumulada pelos professores. Constatamos, dessa maneira, que apenas 

cinco desses sujeitos não exercem qualquer outra atividade além do vínculo docente no estado 

do Piauí no momento da realização da entrevista. Vale ressaltar que três deles afirmaram ter 

outros vínculos no ano anterior. Destacamos, ainda, que um professor acumula dois vínculos 

docentes e uma atividade de trabalho não formal. Tais dados corroboram a informação 

revelada por Matijascic (2017) de que há um percentual importante de professores no 

Nordeste com mais de um vínculo de trabalho.  

Essa realidade evidenciada na entrevista dos professores é reafirmada por sindicalistas 

e gerentes, revelando que o acúmulo de carga horária pelo professor não é um fato isolado. 

Desse modo, a intensificação do trabalho docente destacada anteriormente atinge diretamente 

os professores sujeitos desta investigação, tornando-os mais vulneráveis, posto que, ao 

ocuparem diferentes atividades, contribuem para a reafirmação de que eles próprios são 

responsáveis por garantir melhores salários através de seu esforço, pois eles possuem a 

liberdade de trabalhar mais e, assim, ganhar mais. Nessa perspectiva, pode-se justificar o 

pagamento de baixos salários. 

Portanto, podemos inferir que o professor do ensino médio estadual em Teresina 

submete-se, frequentemente, ao limite de exploração de sua força de trabalho, o que traz 

prejuízo não somente para o estabelecimento de condições de vida e de trabalho adequadas, 

como também dificulta a construção de uma educação pública de qualidade, uma vez que os 

impede, inclusive, de dedicarem mais tempo às atividades de estudo, planejamento e 

avaliação, como abordaremos a partir desse momento, ao tratarmos das questões da 

organização do tempo de trabalho do professor na rede estadual. 

Já mencionamos que a Lei n. 11.738/2008 assegurou 1/3 da carga horária para 

atividades extraclasse, como estudos, planejamento, elaboração de atividades, correções de 

provas etc. (BRASIL, 2008). O estado do Piauí já sinalizava para esse direito, em 2006, pois 

garantia tempo para atividades extraclasse em um percentual muito próximo ao que foi 

estabelecido na Lei do Piso, através da lei que regulamentava a carreira, ao afirmar:  

 

Art. 61º A jornada regular de trabalho do professor será de 40 (quarenta) 

horas semanais ou de 20 (vinte) horas semanais, distribuída em 70% (setenta 

por cento) em sala de aula e 30% (trinta por cento) para atividades 

destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração 

com a administração da Escola, às reuniões pedagógicas, à articulação 
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com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a 

proposta pedagógica de cada Escola (PIAUÍ, 2006, p. 17, grifos nossos). 
 

A partir da Lei do Piso, a rede estadual reorganizou a carga horária do professor e 

estabeleceu 35% para atividades extraclasse, atendendo à exigência prevista nacionalmente. 

Se considerarmos a importância da hora-atividade, uma vez que ela possibilita tempo para 

realizar atividades relativas à docência fora da sala de aula, podemos concluir que o Piauí 

desponta no contexto nacional por antecipar esse direito e garanti-lo antes de 2008.  

Contudo, o pioneirismo na garantia legal da hora-atividade parece ter sido 

parcialmente prejudicado, em parte, pela ingerência da SEDUC-PI em relação à carga horária 

docente. Nesse sentido, é possível afirmar que esse órgão não proporcionou condições para o 

cumprimento da hora-atividade na escola, pois parte dos professores possui carga horária 

distribuídas em diferentes unidades educacionais, como pudemos observar, o que implica 

tempo de deslocamento. Além disso, trabalhando em mais de uma escola, não um há maior 

envolvimento do professor com o cotidiano de uma única instituição, como assevera Saviani 

(2007a). Registramos, ainda, que, muitas vezes, as escolas não possuem uma infraestrutura 

que garanta ao professor um espaço de trabalho onde ele possa executar as atividades relativas 

à hora-atividade de modo apropriado, conforme registrado em tópico anterior. O Gerente 1 

detalha como vem se estabelecendo o cumprimento hora-atividade. 

 

Nós temos 40 horas, onde dessas 40 horas nós temos que ter 26 aulas [...] 

Essas 26 aulas, por não ter a carga horária na mesma escola, muitas vezes, 

ela é distribuída em 2, 3 escolas ou 4. E o professor não tem tempo, na 

realidade ele não tem tempo naquela escola para fazer o seu trabalho, o seu 

HP, o seu horário pedagógico, coletivamente com os outros professores, 

porque ele muitas vezes dá a primeira e segunda aula e já a terceira e 

quarta aula tem que ser lá em outra escola. Aí, ele dá a sua aula e já sai. 

Então, aqui nós não temos o hábito de pegar o horário pedagógico e ficar 

dentro da escola, planejando dentro da escola. Não, o professor dá a sua 

aula e se ele tiver aqueles espaços entre a primeira e a terceira aula ele fica 

na escola a segunda aula porque na terceira ele já tem que dar. Mas se for 

seguida as primeira, segunda e terceira, ele dá a sua aula e vai embora 

(GERENTE 1, grifos nossos). 
 

O estado não obriga o professor a ficar o horário pedagógico dele na 

escola porque ele tem que planejar, mas não obriga que seja na escola. 

Teria que ter um dia de planejamento. Nesse dia de planejamento não estão 

todos os professores juntos porque cada um tem o seu horário, cada um tem 

sua disponibilidade. Então, muitas vezes, o professor de uma mesma área 

planeja sozinho porque o outro já tem que correr para outra escola. Então, 

isso dificulta muito a organização pedagógica da escola (GERENTE 1, 

entrevista exploratória, grifos nossos). 
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Não consideramos que a hora-atividade não seja cumprida pelos professores em razão 

de eles não estarem presentes na escola, posto que entendemos que, de algum modo, mesmo 

em outro espaço, principalmente o da vida privada, os professores seguem preparando e 

corrigindo atividades, conforme a realidade destacada por Macêdo e Cabral Neto (2013). A 

fala do Professor 8/Escola B confirma essa hipótese. 

 

Primeiro, o HP não é exigido que o professor fique na escola. Ele é 

cumprido em casa na elaboração de provas, atividades. Aí, eu faço e levo pra 

a sala de aula. Mando para o e-mail da escola e peço providencie essa 

atividade, aí eles providenciam e eu levo para a sala de aula (PROFESSOR 

8/ESCOLA B). 

 

O discurso dos professores evidencia o improviso feito para possibilitar o acúmulo de 

diferentes cargas horárias decorrentes das diversas atividades de trabalho, negligenciando a 

hora-atividade. Esse improviso envolve a permissividade do estado do Piauí, por meio da 

SEDUC-PI, e a conivência dos gerentes da GRE e dos gestores escolares como um grande 

pacto cujo objetivo é minimizar os efeitos dos baixos salários pagos aos professores 

piauienses, semelhante ao estelionato educacional sinalizado por Pinto (2009). A fala do 

Sindicalista 2 traz elementos dessa realidade. 

 

A gente observa que há uma resistência de alguns querem permanecer na 

escola. Aí, fica aquele discurso: ah, no meu horário eu faço o que eu quero. 

Então, também por conta dos nossos baixos salários que aí é um outro 

contraponto que de certa forma é um argumento fatídico e que não há 

nenhum outro maior que nos convença ao contrário que é o péssimo salário 

que nos temos e faz com que muitos argumentem que não permanecem 

nesse horário porque geralmente nesse horário complementa em redes 

privadas o seu tempo dando aula porque encaixa.  Já sai daqui e já vai 

para o outro porque o salário não permite, mas isso porque lá atrás houve 

as permissões indevidas, houve as aceitações indevidas porque quando 

você faz um concurso o edital já diz tudo [...] diz inclusive que o estado é 

quem diz pra onde você vai e pra onde você vem, que sua lotação está a 

critério da administração pública (SINDICALISTA 2, grifos nossos). 

 

Nesse sentido, a hora-atividade tem se revelado, no estado do Piauí, como elemento de 

autointensificação do trabalho docente, tendo em vista que o professor busca por mais 

trabalho em um tempo que erroneamente é interpretado como livre. Tal fato ficou bastante 

evidente na realização das entrevistas com os professores, pois foi comum a confusão que 

esses sujeitos faziam entre a carga horária de trabalho e a carga horária destinada às atividades 

em sala de aula. Isso se deu porque os professores, em muitos casos, não contabilizavam a 

hora-atividade como carga horária de trabalho e, quando contabilizavam, levavam em conta 
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apenas aquele tempo em que ficavam na escola. Como exemplo, podemos indicar a fala do 

Professor 6/Escola B, que confunde a hora-atividade com tempo de trabalho em casa. 

 

A carga horária do contrato é quarenta horas e efetivo é vinte e seis. 

Lembrando que as demais horas é considerado por lei como trabalho na 

residência porque o professor leva muito trabalho para casa por isso 

não é fechado as quarenta horas como trabalho normal. Essa é a 

diferença das quarenta horas no contrato só que não é cumprido tudo 

efetivamente normalmente na escola. Esse HP é a elaboração de provas, 

pesquisa, correção de avaliação... O HP é cumprido em parte na escola que a 

gente tem geralmente dois horários semanais na escola e os demais fazendo 

essa parte de pesquisa em casa (grifos nossos). 

 

 O Sindicalista 2 revela, então, que se faz necessária uma luta dos professores por 

melhores condições de trabalho para que a hora-atividade seja cumprida no espaço da escola. 

 

O que a gente percebe é que nós temos que fazer uma luta no campo das 

ideias para melhorar as nossas condições, para que realmente a gente possa 

convencer a nossa categoria de que a gente tem que ter um bom salário, mas 

nós temos que convencer ao nosso patrão de que nós temos que ter a 

condição ideal de trabalho em um único local de trabalho que aí é que está o 

problema também. A gente não é lotado em um único local de trabalho pra 

que a gente possa ter esse discurso unitário de que o nosso HP possa ser 

dentro da escola (SINDICALISTA 2). 

 

Nesse contexto, parece evidente que os professores não tomaram para si a 

responsabilidade de lutar pelo cumprimento da hora-atividade no espaço da escola como um 

direito inalienável. Parecem desconsiderar que cumprir a hora-atividade na escola pode se 

constituir em um aspecto importante na luta pelo regime de dedicação exclusiva, com 50% do 

tempo para a hora-atividade, contribuindo para a melhoria salarial e para as melhores 

condições de trabalho, como reivindica Araújo Filho (2017). Desse modo, podemos perceber 

que a concepção do movimento sindical, representada aqui na fala do secretário de 

comunicação do SINTE-PI e do presidente da CNTE, ainda não foi capaz de sobrepujar a 

aceitação, pelos professores, de que a intensificação do trabalho através do acúmulo de 

vínculos é o meio de se obterem melhores salários.  

Até mesmo o discurso dos professores não deixa revelar se eles se ressentem da falta 

do cumprimento da hora-atividade no espaço da escola, uma vez que a maioria afirma levar 

trabalho para casa, ou se a indicação de um “tempo livre” tornou-se parte sobre a qual ele 

pode decidir o que fazer. O Professor 6/Escola B sugere a possibilidade esdrúxula de 

reorganização da sua carga horária de 40h, levando ao limite a desvalorização da hora-

atividade, ao afirmar: “[...] apesar de já ter surgido vaga para me lotar completamente pela 
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manhã, mas o estado não aceita que o professor fique só com um turno ele sendo 40h, ele 

é obrigado a ficar nos dois turnos, mesmo tendo vaga pela manhã. Eu acho um absurdo isso” 

(grifos nossos). 

Portanto, possibilitou-se, de forma inversa ao processo de valorização do trabalho 

docente, uma maior intensificação do trabalho do professor, na medida em que a hora-

atividade tem permitido a esses sujeitos a acumulação de outros vínculos empregatícios. Os 

dois gerentes entrevistados evidenciam tal realidade como rotineira e aceitável.  

 

Ele é muito falho nisso, ele não é cumprido [jornada extraclasse]. Porque 

assim, eles dizem assim, nós professores, que como não dá para sobreviver 

só com o vencimento de um professor da rede estadual que é 40 horas que já 

consome muito o professor, então ele divide o HP dele, em vez de ele estar 

na escola, cumprindo direitinho o HP, ele se divide com outras escolas, 

com outra atividade onde ele possa ter recurso (GERENTE 1, grifos 

nossos). 

 

Existe os HP, que é os horários pedagógicos que na teoria era para ele ser 

feito dentro do espaço da escola, né? Mas por conta que esse profissional 

está muito desgastado com relação às suas demanda, não porque ele está 

naquele local de trabalho, mas porque ele tem outras atividades. Por conta 

que considera seu salário insuficiente para manter seu padrão de vida, 

eles têm que pegar outro estado ou outra esfera da federação para 

trabalhar, como a prefeitura e outro estado vizinho, e aí ele fica naquela 

correria e termina por não concluir aquele horário pedagógico na 

escola, termina cumprindo fora (GERENTE 2, grifos nossos). 

 

A intensificação e autointensificação do trabalho do professor são perceptíveis quando 

eles descrevem a organização da jornada em um dia de trabalho comum, acarretando em um 

desgaste físico e emocional na busca constante por um equilíbrio que envolve as diferentes 

cargas horárias nas diversas instituições em que atuam e as atividades da vida privada. Desse 

modo, os professores destacam pouco tempo para o horário de almoço, dificuldades de 

locomoção entre as unidades escolares, falta de espaço de descanso na escola, ausência da 

vida familiar e cansaço. Nesse sentido, a fala do Professor 7/Escola B é bastante ilustrativa: 

 

Hoje, eu entrei às sete, o correto seria para sair meio dia, mas vamos sair 

mais cedo. Chego em casa, tomo banho, almoço, vejo o almoço dos meus 

filhos, vejo o que eles vão merendar, vejo o que eles vão comer no jantar. Eu 

já deixo tudo dinamizado, a moça fica até as cinco. Aí, eles chegarem porque 

nesses períodos de chuva, às vezes eles pegam engarrafamento, mas eu faço 

de tudo para encontrar com eles, para que eles me vejam e eu os veja 

também. Então, eu saio uma e quinze, aí eu encontro com eles, falo com eles 

e saio. Aí, quando dá dezoito e cinquenta e cinco, eu saio de uma escola e 

vou para outra, aí só saio às dez. Ficam todas duas na mesma região, a 

privada fica na zona sudeste e a pública que eu vou à noite, que é para fechar 
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a carga horária do estado, eu entro sete e saio às dez. Às vezes, meus filhos 

não me veem a noite. Exatamente por isso que eu espero, entendeu? Para que 

eles me vejam, porque a gente é prestes a partir a qualquer momento. 

  

Em síntese, na rede estadual do Piauí, 

 

[...] a regulamentação da hora-atividade, mesmo sendo cumprida pelo 

governo do governo do Estado, não garantiu que esse direito se 

materializasse no cotidiano de trabalho de professores de ensino médio. Tal 

fato se deve à falta de garantia de uma infraestrutura adequada, de uma 

competente organização pedagógica e de salários condignos, permanecendo 

e reafirmando, portanto, uma realidade de intensificação e autointensificação 

da atividade docente, levando a desgastes físicos e emocionais (SOUSA; 

MOURA, 2017, s/pág.). 

 

Nessa conjuntura, quando o professor desvirtua, em razão de suas necessidades (reais 

ou não), o uso da hora-atividade, destitui a classe de elementos para lutar por um maior tempo 

de trabalho fora da sala de aula, como sinaliza a Conae 2014, e se caminha no sentido de uma 

maior precarização do trabalho docente. Se retomarmos as reflexões feitas no capítulo dois, 

poderemos perceber que essa não é uma realidade particular da rede estadual do Piauí, mas 

que segue como uma tendência preocupante na garantia de melhores condições de trabalho. 

Revela-se, portanto, que a intensificação do trabalho na realidade aqui investigada se 

reafirma, assim como no cenário nacional, através do acúmulo de atividades laborais e da 

ocupação do tempo de lazer com atividades de trabalho. Essa realidade leva não somente a 

piores condições na oferta da educação pública no estado, como também pode comprometer 

as condições de vida e de trabalho dos professores. 

Parece-nos, portanto, evidente que os professores buscam a eliminação do desperdício 

de tempo, elevando sua “produtividade”, aumentando, portanto, os espaços de exploração da 

sua força de trabalho, como numa grande indústria capitalista reestruturada pelo toyotismo. 

Contudo, essa opção por mais trabalho não pode ser entendida como mera ambição dos 

sujeitos docentes em ganhar mais. De forma inversa, essa realidade dá-se, em parte, em 

função da desregulamentação das carreiras, que os leva a perdas salariais importantes, como 

veremos nos dois próximos tópicos. 
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5.4 A carreira do professor da rede estadual piauiense: (des)caminhos na valorização do 

trabalho docente 

  

O aspecto inicial a ser considerado no estudo da carreira dos professores da rede 

estadual do Piauí é o longo período existente entre os dois primeiros documentos que regulam 

a carreira do magistério, após a abertura democrática no país. O primeiro data de 1988 – trata-

se do Estatuto do Magistério Público de 1º e 2º Graus do Estado do Piauí (Lei PI n. 

4.212/1988) – e o segundo, de 2006, refere-se ao Plano de Cargo, Carreira e Vencimento dos 

Trabalhadores em Educação Básica do Estado do Piauí (Lei Complementar PI n. 71/2006). 

Essa lacuna temporal mostra que havia um desinteresse do governo estadual na implantação 

de políticas de valorização do magistério durante toda a década de 1990 e início dos anos 

2000, uma vez que a LDB de 1996 já determinava a necessidade de elaboração e atualização 

dos planos de cargos, carreiras e salários (BRASIL, 1996) e a categoria docente vinha se 

mobilizando nesse sentido (SINTE, 2016b). 

É importante notar ainda que, enquanto o Estatuto de 1988 foi aprovado em um 

período de intenso crescimento dos movimentos sindicais e sociais no país, portanto, de luta 

pela garantia de mais direitos, como os que foram instituídos na Constituição Federal de 1988, 

o Plano de Carreira de 2006 pertencia a um contexto marcado pelas políticas 

neodesenvolvimentistas, isto é, pelo avanço das políticas sociais, mas sem romper com os 

caminhos da desregulamentação do trabalho. Portanto, é preciso considerar que cada um 

desses dois instrumentos de regulação da carreira é determinado pelas marcas de seu tempo 

histórico, evidenciando resultados de tensões estabelecidas entre professores e governo. Por 

tal razão, há contradições no processo de valorização da carreira do magistério estadual 

piauiense, indicando avanços e retrocessos. 

Ademais, a aprovação da principal lei que rege a carreira do magistério estadual (Lei 

Complementar PI n. 71/2006) se dá anterior à proposta de Diretrizes Nacionais para os Planos 

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

(Resolução n. 2/2009), que, conforme já tratamos, traz importantes aspectos a serem 

considerados na valorização do trabalho docente. Nesse contexto, há a urgente necessidade de 

revisão da regulação da carreira no Piauí, mesmo que já tenha havido alguma modificação 

com base na Lei Complementar PI n.
 
152/2010, que dispõe sobre o Piso Salarial Profissional 

Estadual para os profissionais do magistério público da educação básica.  

No recorte temporal feito para esta pesquisa, têm-se duas leis estaduais que vão 

regulamentar a carreira docente no Piauí: a Lei Complementar PI n. 71/2006 e a Lei 
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Complementar PI n.
 

152/2010. Essas duas regulamentações propõem significativas 

transformações para a carreira docente na primeira década dos anos 2000, indicando avanços 

e retrocessos na valorização do magistério e organizando a carreira em seis classes e quatro 

níveis no interior de cada uma delas, conforme a estrutura exposta no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Estrutura da carreira do magistério da educação básica na rede estadual do Piauí 

Classe
72

 Nível
73

 

A 

(Habilitação em nível médio, na modalidade 

normal) 

I 

II 

III 

IV 

B 

(Habilitação em nível médio, na modalidade 

normal, acrescido de mais um ano de Estudos 

Adicionais) 

I 

II 

III 

IV 

SL 

(Superior com Licenciatura) 

I 

II 

III 

IV 

SE 

(Superior com Especialização) 

I 

II 

III 

IV 

SM 

(Superior com Mestrado) 

I 

II 

III 

IV 

SD 

(Superior com Doutorado) 

I 

II 

III 

IV 

Fonte: elaboração própria. 

 

A Lei Complementar PI n. 71/2006 estabelece os seguintes mecanismos da 

valorização dos trabalhadores em educação básica: 

 

I - igualdade de tratamento, para efeitos didáticos e técnicos;  

II - ingresso na carreira, exclusivamente, por concurso público de provas ou 

provas e títulos, na forma do Art. 40;  

III - progressão na carreira, baseada na titulação, habilitação, avaliação de 

desempenho e tempo de serviço, que será implantada na forma desta Lei;  

IV - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

para tal fim;  

V - remuneração condigna;  

                                                           
72

 Classes são categorias estruturadas em linha vertical de acesso com remuneração fixada segundo o nível de 

habilitação exigida, a qualificação e a natureza do serviço (PIAUÍ, 2006). 
73

  É a posição do titular de cargo público no interior de determinada classe, considerando o tempo de serviço 

(PIAUÍ, 2006). 
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VI - reconhecimento de direitos e vantagens compatíveis com as funções 

específicas da educação básica pública do Estado do Piauí;  

VII - gestão democrática do ensino público, na forma da Lei Federal n. 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, e da legislação do sistema estadual de 

ensino;  

VIII - garantia de padrão de qualidade do ensino;  

IX - respeito à livre organização das categorias profissionais e incentivos à 

sua participação em órgãos colegiados (PIAUÍ, 2006, s/p).  

 

Esses mecanismos apontam para o avanço de aspectos importantes da valorização do 

magistério em relação à regulamentação anterior, uma vez que: garantem a inserção do 

profissional na carreira exclusivamente por concurso público, portanto, de maneira menos 

precária; asseguram a formação continuada, valorizando assim a profissionalização docente; 

proporcionam a participação do professor nos processos de planejamento da educação escolar 

por meio da gestão democrática, contribuindo para torná-lo sujeito dos processos educativos; 

e ressaltam a garantia de um padrão de qualidade do ensino, sinalizando que deve haver 

melhores condições de trabalho na escola. Além disso, reafirmam a progressão na carreira, a 

remuneração condigna e a livre organização da categoria, como proposto pelo Estatuto de 

1988.  

Estes são, sem dúvidas, aspectos importantes na valorização do trabalho docente, 

contudo, é preciso ainda avançar, pois, conforme estabelece a Resolução n. 02/2009, faz-se 

necessário que os planos de carreira proponham também como princípios: equiparação 

salarial com outras carreiras profissionais de formação semelhante (proposta presente no PNE 

2014-2024 e no PEE 2015-2025); incentivo à dedicação exclusiva em uma única unidade 

escolar; apoio técnico e financeiro, por parte do ente federado, que vise melhorar as condições 

de trabalho dos educadores e erradicar e prevenir a incidência de doenças profissionais; 

estabelecimento de critérios objetivos para a movimentação dos profissionais entre unidades 

escolares com base nos interesses da aprendizagem dos educandos (BRASIL, 2009). 

 No que diz respeito à valorização da formação dos professores, o primeiro fator a se 

notar na Lei Complementar PI n. 71/2006 é que há uma diminuição do número de classes
74

, 

representando uma adequação às novas exigências de formação dispostas na LDB de 1996, 

que assegura que o docente, para atuar na educação básica, deverá ter curso de licenciatura de 

graduação plena, excetuando a educação infantil e as primeiras séries do ensino fundamental 

(BRASIL, 2006). Desse modo, no novo plano, excluem-se os professores formados em 

licenciaturas de curta duração e propõe-se a progressiva extinção daqueles habilitados em 

nível médio e em nível médio com Estudos Adicionais. Por esse viés, o Plano de Carreiras de 

                                                           
74

 Representa o nível de formação do professor. 
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2006 assegura os diferentes níveis de formação dos professores e os agrupa nas classes A, B
75

, 

SL, SE, SM e SD, correspondendo, respectivamente, a nível médio na modalidade normal, 

nível médio na modalidade normal acrescido de mais um ano de Estudos Adicionais, superior 

com licenciatura, superior com especialização, superior com mestrado e superior com 

doutorado. Essa reorganização exigindo maiores níveis de formação representa um traço 

importante de valorização do profissional do magistério, por entender que há a necessidade de 

formação mais adequada para o exercício da profissão. 

 A partir dessa organização, a valorização da formação dos professores ocorre, assim 

como no Estatuto de 1988, mediante o acesso, que significa a mudança de classe decorrente 

da elevação do nível de formação. Para tanto, os professores devem considerar o término do 

período probatório e um interstício de dois anos entre um acesso e outro. Embora haja 

limitações na valorização salarial por qualificação, como veremos no próximo tópico, este é 

um importante mecanismo de reconhecimento do esforço formativo que é empreendido pelos 

docentes no estado, tanto de adequação da formação inicial como de elevação do nível de 

formação. Esse aspecto, em sendo uma exigência das Diretrizes de Carreira de 2009, também 

contribui para que a formação inicial e continuada seja meta permanente para impedir a 

estagnação dos quadros de profissionais dos sistemas de ensino, como alerta Almeida (2009). 

 Registramos, contudo, que a regulamentação do acesso pelo plano de 2006 sinaliza 

dois retrocessos se comparada ao Estatuto de 1988. O primeiro trata da mudança de nível que 

é reiniciada a cada mudança de classe. Tal aspecto representa um atraso em relação ao 

Estatuto de 1988, pois esse documento afirma que o acesso de uma classe para outra deveria 

ser feito sem prejuízo à progressão horizontal já alcançada pelos professores (PIAUÍ, 1988). 

Além disso, o Decreto PI n. 7.494/1988 reafirma que a mudança de classe ocorreria de forma 

que o professor ou especialista de educação fosse enquadrado em uma nova classe, mantendo-

se o nível anterior. É nesse contexto que o Sindicalista 2 reclama de tal modificação. 

 

Meu tempo dedicado ao estado como profissional, independente de eu 

querer ou não me qualificar, ele por si só já merece um respeito. Ele 

atrelado a minha qualificação, ele merece respeito e palmas. É diferente. 

Agora, porque eu não quero me qualificar ou não me sinto na necessidade eu 

perco todo o meu respeito? É assim o entendimento dele [governo]. O que 

foi que ele fez? Ele pegou o tempo de serviço e atrelou a tua formação [...] 

Vamos supor, você estava no nível quatro da carreira, já com 16 anos, 

quando chega você no nível quatro, você saía da formação de graduado e 

fosse para especialista, você saía do nível quatro e voltava para o 
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 As classes A e B serão extintas à medida que ocorra a vacância (PIAUÍ, 2006). 



236 
 

especialista nível um. Isso não existe.  Quando você chegou no 16 anos, 

independe se você chegou e virou especialista com 16 anos, você tinha que 

continuar no nível quatro. Por acaso tu voltou no estado e fez concurso 

para entrar como especialista? Não. O teu tempo permaneceu, teu 

tempo de prestação de serviço tá ali. Teus anos de luta de contribuição 

para o estado crescer tá ali. Ele [governo] fez essa desonra com o 

trabalhador. Ele desmereceu [...] Ele tirou esse brilho do trabalhador 
(SINDICALISTA 2, grifos nossos). 

 

Os professores entrevistados também se ressentem dessa falta de valorização do tempo 

de trabalho, pois, como declara a Professora 13/Escola A, existe um recomeço na progressão 

(mudança de nível) a cada acesso (mudança de classe) e isso é considerado pelo professor 

como injusto. Por tal razão, ela sugere que haja mudanças, de modo que 

 

Quando eu mudar de classe eu tenho que continuar no mesmo nível. Por 

exemplo, eu sou especialista tem 17 anos, então eu tenho Nível II e era pra tá 

no Nível III e tem professor aqui que era só graduado que tavam no Nível 

IV. Quando ele fez a especialização, voltou pro Nível I. Então, por ele ter 

mais tempo que eu e tudo, ficou com nível abaixo do meu que tinha menos 

tempo e eu não acho justo. Eu acho que se ele tava há mais tempo na 

educação e tudo poderia permanecer no mesmo nível que ele já estava. A 

gente volta praticamente pro zero cada vez que muda de classe 
(PROFESSORA 13/ESCOLA D, grifos nossos). 

 

Essas questões exemplificadas pelo Sindicalista 2 e pela Professora 13/Escola A são 

importantes, na medida em que, conforme argumentamos a partir de dados da CNTE (2015) e 

de Araújo (2017), a mudança de classe e a mudança de nível devem acontecer de formas 

combinadas, apesar de se tratarem de dois processos diferentes, que abrangem critérios 

diversos no processo de valorização da carreira (formação e tempo de serviço) e terminam por 

causar perdas salariais.  

O segundo retrocesso sinaliza para o fato de que o Estatuto de 1988 garantia um prazo 

máximo de 60 dias para a publicação do acesso, a contar da apresentação da documentação 

exigida por lei (PIAUÍ, 1988), o que poderia possibilitar uma maior agilidade na concessão 

dessa promoção aos professores. Contudo, o Plano de 2006 apenas afirma que “o acesso será 

concedido duas vezes ao ano, sendo a primeira no mês de maio e a segunda no mês de 

outubro” (PIAUÍ, 2006, p. 13), sem estabelecer prazo. Tal fato pode representar perdas 

salariais para os docentes, uma vez que não há um prazo estabelecido a ser cobrado pela 

categoria.  

Alguns professores entrevistados sinalizam para essa problemática ao relatarem a 

demora na concessão de tal direito. Além disso, expõem que, quando se adquire o acesso ou a 
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progressão, ele não é feito retroativo à data que o professor tem direito, causando um prejuízo 

à carreira e ao salário. A seguinte fala é representativa de tal situação: 

 

É uma luta pra eles liberar o nível/classe. Tipo, o mestrado, na hora que eu 

terminei eu dei entrada, foi dois anos pra poder receber minha gratificação. 

Não, recebe retroativo não. Até um colega meu falou que eu poderia entrar 

na justiça, mas é aquela história, você entra mesmo só pra... (PROFESSOR 

14/ESCOLA D). 

  

Corrobora essa discussão a informação de que, em 2015, segundo dados da Unidade 

de Gestão de Pessoal (UGP) da SEDUC-PI, cedidos pelo gerente da 4ª GRE, foram realizadas 

662 mudanças de classes, referentes a 2014, e 1.809 ao período de 2010 a 2014. Em notícia 

publicada no Portal da SEDUC-PI, em junho de 2016, ressalta-se: 

 

A secretária da Educação, Rejane Dias, lembra que desde 2010 as mudanças 

de classe (por titulação) e de nível (por tempo de serviço) não aconteciam, 

mas que a atual gestão já atualizou esses procedimentos. “É um 

compromisso nosso, pois se trata de direitos. Desde o início de 2015, 

fizemos 3.137 mudanças de nível e com este novo decreto temos 1.552 

mudanças de classe. Em julho devemos fazer outra mudança de nível, com 

mais mil beneficiados”, completou
76

. 

 

Há, igualmente, uma valorização da formação continuada de professores na carreira do 

magistério piauiense através da garantia da progressão a cada três anos por meio da 

“comprovação de conclusão de atualização ou aperfeiçoamento, na respectiva área de atuação, 

no período de três anos, em um total mínimo de 120 (cento e vinte) horas-aulas, admitindo-se 

apenas o somatório de cursos de, no mínimo, vinte horas aula” (PIAUÍ, 2006, p. 14). Esse 

aspecto é de essencial importância para a valorização do magistério e a instituição de uma 

educação pública de qualidade, como recomenda o parecer n. 9/2009. 

Além dos aspectos concernentes à ascensão na carreira, podemos destacar três outros 

elementos que contribuem para a valorização da formação docente, a saber: a 

institucionalização, como atividade permanente e regular da administração pública da 

capacitação, da profissionalização e do aperfeiçoamento contínuo dos trabalhadores em 

educação básica; o direito, a cada quinquênio de efetivo exercício, de um afastamento com a 

respectiva remuneração, por três meses para participar de curso de capacitação profissional; e 

a concessão de licença remunerada para aperfeiçoamento ou especialização pelo prazo de até 

três anos (PIAUÍ, 2006). 
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 Disponível em: <http://www.seduc.pi.gov.br/noticia/Seduc-promove-mais-893-professores-por-mudanca-de-

classe/3962/>. Acesso em: 7 ago. 2017. 

http://www.seduc.pi.gov.br/noticia/Seduc-promove-mais-893-professores-por-mudanca-de-classe/3962/
http://www.seduc.pi.gov.br/noticia/Seduc-promove-mais-893-professores-por-mudanca-de-classe/3962/
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Sobre esse último ponto, registramos que o estado do Piauí tem empreendido esforços 

para garantir editais que concedam afastamentos remunerados para a realização de pós-

graduação stricto sensu por servidores ligados a essa secretaria, como previsto na Lei 

Complementar PI n. 71/2006 e no Estatuto dos Servidores do estado do Piauí (Decreto PI n. 

15.229). Nesse sentido, se no ano de 2006 o edital n. 001/2006 destinava 50 vagas para essa 

finalidade, em 2016, o edital GSE/ADM n. 007/2016 já ofertava 100 vagas. Através desse 

mecanismo, foi possível identificar que “entre 2003 e 2017 mais de 600 afastamentos já foram 

liberados para estudos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado)”
77

. 

Embora esses afastamentos sinalizem um avanço na política de formação continuada 

dos professores da rede estadual do Piauí, não se tem evidenciado uma grande procura por 

esses editais. Um indício dessa assertiva é que, em 2016, a SEDUC-PI lançou o edital 

GSE/ADM n. 007/2016, em que destinou 100 vagas de afastamento total ou parcial para os 

trabalhadores da educação básica cursarem pós-graduação stricto sensu ou pós-doutorado. O 

acompanhamento dos resultados desse processo, por meio do Portal da SEDUC-PI, mostra 

que somente 65 trabalhadores em educação se inscreveram e apenas 53 afastamentos foram 

concedidos.  

Argumentamos anteriormente, quando tratamos da carreira do magistério no Brasil, 

que o acesso à pós-graduação stricto sensu pelos professores envolve não só a possibilidade 

de afastamento, mas, também, aspectos como a garantia de bolsas de estudo e de vagas nos 

programas de pós-graduação. Esses são dois elementos problemáticos na realidade do estado 

do Piauí, pois a Fundação de Amparo à Pesquisa do Piauí (FAPEPI) disponibiliza bolsas 

apenas para os professores efetivos da UESPI, não havendo registro de qualquer iniciativa 

como essa pela SEDUC-PI e a pós-graduação stricto sensu ainda carece de maior expansão, 

dado o próprio contexto de oferta do ensino superior no estado. A exemplo disso, podemos 

indicar o pequeno número de vagas ofertadas pelo PPGEd/UFPI entre 2006 e 2016. No 

período analisado, foram ofertadas 314 vagas no mestrado e 102 para o doutorado em 

educação, ressaltando que esse último curso foi oferecido somente a partir de 2011 (Tabela 

21). É importante ressaltar que o pequeno número de vagas não é em sua totalidade destinada 

à livre concorrência na qual poderiam participar os professores da educação básica, já que 

esse programa destina 20% das vagas para o Plano de Capacitação Interna da UFPI. 
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 Disponível em: <http://www.seduc.pi.gov.br/noticia/Seduc-disponibiliza-online-certificados-da-formacao-

Chao-da-Escola/5163/>. Acesso em: 7 ago. 2017. 

http://www.seduc.pi.gov.br/noticia/Seduc-disponibiliza-online-certificados-da-formacao-Chao-da-Escola/5163/
http://www.seduc.pi.gov.br/noticia/Seduc-disponibiliza-online-certificados-da-formacao-Chao-da-Escola/5163/


239 
 

Tabela 21 – Distribuição do número de vagas ofertadas pelo PPGEd/UFPI (2006-2016) 

Edital  Vagas ofertadas 

Mestrado Doutorado 

Edital PPGEd/CCE/UFPI n. 009/2006  19 0 

Edital PPGEd/CCE/UFPI n. 009/2007 20 0 

Edital PPGEd/CCE/UFPI n. 014/2007  27 0 

Edital PPGEd/CCE/UFPI n. 015/2008 28 0 

Edital PGEd/CCE/UFPI n.
 
02/2009 35 0 

Edital PPGEd/CCE/UFPI n. 02/2010 32 0 

Edital PPGEd/CCE/UFPI n. 03/2011 34 10 

Edital PPGEd/CCE/UFPI n. 01/2012 3 2 

Edital PPGEd/CCE/UFPI n. 03/2012 16 9 

Edital PPGEd/CCE/UFPI n.
 
03/2013 33 21 

Edital PPGEd/CCE/UFPI n. 01/2014 12 22 

Edital PPGEd/CCE/UFPI n.
 
02/2014 10 9 

Edital PPGED/CCE/UFPI n. 03/2015 17 15 

Edital PPGEd/CCE/UFPI n. 03/2016 28 14 

Total: 314 102 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponíveis em www.leg.ufpi/ppged.  

 

Torna-se, portanto, um desafio ofertar mais vagas para a realização de uma pós-

graduação stricto sensu que seja coerente com o proposto no Plano Anual de Trabalho (PAT) 

da SEDUC-PI 2016, que prevê em sua Meta 16 formar 5% dos professores em nível de pós-

graduação lato sensu e 2,5% em stricto sensu. Além disso, podemos mencionar que a Meta 16 

do PEE 2015-2025, a qual prevê formar, no mínimo, 30% dos professores em nível de pós-

graduação stricto sensu até o último ano de vigência desse Plano, parece estar envolta em 

muitas barreiras à sua concretização.  

Outro aspecto relevante na valorização da carreira do magistério tange ao tempo de 

serviço, a respeito do qual já sinalizamos que é desconsiderado a cada mudança de classe. 

Contudo, é preciso registrar, ainda, que houve outro importante retrocesso, pois a Lei 

Complementar PI n. 152/2010 reduziu pela metade a quantidade de níveis dentro das classes, 

proporcionando que, no mínimo, em 12 anos, e, no máximo, em 16 anos, o professor chegue 

ao último nível dentro de uma mesma classe, o que antes era conseguido somente com 32 

anos de carreira. Entendemos que tal fato deixa de representar um incentivo ao 

prosseguimento na carreira do magistério, posto que há um limite de valorização do tempo de 

serviço, que é muito pequeno se comparado à quantidade de anos que um professor deve 

trabalhar para se aposentar. Sobre isso, o Sindicalista 1 afirma: 

 

Antigamente, nós tínhamos oito níveis. Hoje, o governo pegou e botou 

quatro níveis. Horrível porque antes de interar [sic] o tempo de serviço para 

aposentadoria, você não tem mais reajuste, topa, não tem mais nada. E os 

oito níveis era interessante porque, até quando você ia se aposentar, nos 25 

http://www.leg.ufpi/ppged
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anos, você ia para o último nível, que era o oitavo (SINDICALISTA1, 

entrevista exploratória). 
   

Ressaltamos, também, o direito instituído pelo Estatuto de 1988, que previa a redução 

progressiva da carga horária semanal de aulas por tempo de serviço ou idade, estabelecendo 

que com 15 (quinze) anos de serviço ou 50 (cinquenta) anos de idade houvesse uma redução 

de 10% (dez por cento) e com 20 (vinte) anos de serviço ou 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade, de 25% (vinte e cinco por cento) (PIAUÍ, 1988).  

Portanto, a Lei Complementar PI n. 71/2006 e a Lei Complementar PI n.
 
152/2010 

acompanham a tendência da flexibilização das relações de trabalho instituídas a partir do 

contexto de reestruturação produtiva e evidenciam um contexto de destituição dos direitos dos 

professores. Ao realizarem uma análise comparativa desses três marcos reguladores do 

trabalho docente no Piauí, Castro e Castro (2007, p. 10) apontam que 

 

[...] as mudanças na legislação estadual que trata da remuneração docente, no 

período em análise, minimizaram direitos, isto porque nenhuma das 

alterações ocorridas, de 1988 a 2010, na carreira dos profissionais do 

magistério, consolidaram ou ampliaram direitos, muito pelo contrário.  

 

Consoante essa afirmação, podemos salientar que as transformações da carreira 

docente no Piauí, na primeira década dos anos 2000, são compatíveis com aspectos do Estado 

neoliberal, que destitui direitos, e embora o Piauí tenha sido administrado por um governo do 

Partido dos Trabalhadores, portanto mais afinado com as necessidades da classe trabalhadora, 

permanecem iniciativas de austeridade no que diz respeito à garantia de direitos da categoria 

docente. Isso resulta da contraditória permanência de uma política que não supera o 

neoliberalismo, construindo-se, portanto, um cenário no qual a categoria docente foi 

seriamente atingida em seus direitos.  

Nesse contexto, não é estranho que um dos professores entrevistados acredite, mesmo 

que ingenuamente, que a mudança necessária esteja na volta do Estatuto do Magistério de 

1988, pois percebe a perda de direitos importantes contidos nesse documento. 

 

As mudanças seria voltar o plano de carreira antigo, né? Porque a 

redução de carga horária o antigo tem porque eu tô falando do que eu entrei 

em 2000, né? Agora, nesse os professores não têm. Cada dia mais, é como 

eu tô falando pra você, o circo vai se fechando pro professor. Achando 

que o professor é só uma ferramenta ali pronta, ele [governo] não trabalha o 

professor. Porque tem esse vício social que professor é professor, então ele 

se conforma com tudo. E não é assim. O professor é um profissional como 

outro como médico ou um advogado. E ele tem que ter as leis que favoreçam 
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pra ele. Leis que favoreçam a sua jornada de trabalho que é muito gritante 

que ele tem. Então, muitos dos meus colegas aqui trabalham em três, quatro 

escolas pra poder sobreviver e muitas vezes têm outro plano de trabalho pra 

poder sustentar sua família. Então, a cada dia as leis que vêm pro 

professor, elas vêm para sufocar o professor, elas não vêm para 

melhorar (PROFESSORA 16/ESCOLA D, grifos nossos). 

 

 O Plano de Trabalho (PAT) da SEDUC-PI 2016 prevê, na Meta 18, a atualização do 

plano de carreiras. Contudo, as duas estratégias propostas para essa meta não incluem 

atividades de discussão com a categoria a fim de perceberem as necessidades e as lacunas 

presentes na valorização da carreira do magistério. Esse fato sinaliza a falta de preocupação 

com a realidade vivenciada pelos professores nos últimos anos em relação às mudanças da 

carreira, mesmo em um momento em que o estado é governado pelo partido que mais ampliou 

a participação social na elaboração das políticas educacionais, entre 2003 e 2015, o Partido 

dos Trabalhadores (PT). Nessa perspectiva, vejamos as estratégias: 

 

18.1 – Coordenar e executar a política de gestão do quadro de pessoal da 

SEDUC por meio da implantação do sistema de lotação – ISEDUC, 

normatização das movimentações dos servidores e organização, controle e 

guarda de prontuários de servidores; 

18.2 – Realizar teste seletivo para contratação temporária e cadastro de 

reserva por disciplina para 21 GREs (SEDUC-PI, 2016, s/p). 

 

Como podemos perceber, essas estratégias revelam uma maior preocupação com a 

contratação e o controle de pessoal por meio de sistemas de lotação e formação de cadastro de 

reserva, pouco se afinando com as estratégias propostas no PEE 2015-2025 para assegurar a 

existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica de todos os sistemas 

de ensino, pois uma delas versa sobre a constituição de uma comissão para fazer essa 

discussão. Além disso, propõe “instituir e manter comissões permanentes paritárias de 

profissionais da educação de todos os sistemas de ensino, estaduais e municipais e estimular 

sua efetiva participação junto aos órgãos competentes na elaboração, reestruturação e 

implementação dos planos de Carreira, após a ação deste PEE” (PIAUÍ, 2015c, p. 15).  

Em síntese, é evidente que a reconfiguração da carreira docente no estado do Piauí 

pouco representou ampliação de direitos, seguindo a tendência de flexibilização das relações 

de trabalho que ocorreu mesmo no contexto dos governos neodesenvolvimentistas, tendo em 

vista que foi possível reduzir os níveis dentro das classes, extinguir a redução da carga horária 

por tempo de serviço e permitir a mudança de classe desconsiderando os níveis.  
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O aspecto mais valorizado nas transformações da carreira no período analisado foi o 

reconhecimento da formação continuada e do incentivo à realização de pós-graduação stricto 

sensu. Desse modo, parece evidente que as políticas educacionais no Piauí permaneceram 

com a perspectiva de centralidade na formação, característica dos anos 1990, secundarizando 

a legislação posterior, que avançava no reconhecimento de que a valorização do magistério 

não pode ser feita sem que se integre salário, carreira, formação e condições de trabalho na 

escola, conforme argumentamos no capítulo dois desta tese. Portanto, instituiu-se uma política 

de valorização da carreira marcada por importantes retrocessos e tímidos avanços. Essa 

reconfiguração na carreira interferiu de maneira significativa no salário do professor da rede 

estadual, como trataremos no próximo tópico. 

 

5.5 Salários: avanços e retrocessos em um contexto de novas regulamentações 

    

 A análise dos salários dos professores da educação básica da rede estadual do Piauí é 

feita aqui levando em conta os avanços e recuos da carreira do magistério, já assinalados no 

tópico anterior. Isso ocorre porque, contraditoriamente, em um período de avanço de políticas 

sociais, os professores foram destituídos de direitos importantes para a valorização salarial, 

modificando os itens da carreira que compunham a remuneração, o que levou, 

progressivamente, à extinção ou à incorporação indevida de valores. Portanto, a discussão 

sobre o salário é, em parte, uma extensão das reflexões acerca da carreira docente. 

 A primeira dessas regulamentações a indicar a desvalorização salarial do professor da 

educação básica estadual é a Lei Complementar PI n. 33, de 15 de agosto de 2003, que veda a 

vinculação de vantagens remuneratórias ao vencimento dos cargos dos servidores públicos 

civis do estado do Piauí, atingindo, dentre outras vantagens, a gratificação por regência, a 

gratificação por progressão funcional e o adicional por tempo de serviço, pois estas não 

seriam mais calculadas a partir de percentuais sobre o vencimento (PIAUÍ, 2003). Desse 

modo, perde-se o cálculo dessas vantagens por meio de percentuais estabelecidos a partir do 

salário e estabelecem-se valores nominais aleatórios, resultando no congelamento até a 

extinção/incorporação destas em legislações posteriores, como evidencia Soares (2016). Por 

conseguinte, ao se estabelecerem valores nominais sem qualquer vinculação com o salário, 

dificulta-se a luta da categoria docente por melhores salários, pois a vinculação garantia que 

as vantagens remuneratórias acompanhassem as conquistas salariais erigidas no vencimento 

dos servidores, em geral, e dos professores, em particular. De modo contrário, o que acontece 
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é que as conquistas alcançadas através dos aumentos salariais se tornaram menores, uma vez 

que os itens da carreira como regência, progressão funcional e adicional por tempo de serviço 

foram progressivamente se desvalorizando, como demonstram as Tabelas 22 e 23. 

 Na Tabela 22, é possível perceber que a regência foi progressivamente se 

desvalorizando em relação ao vencimento, entre 2002 e 2011. Se em 2002 ele representava 

40% do salário, como regia o Estatuto do Magistério de 1988, em 2011, último ano em que 

ela aparece na folha de pagamento, correspondia somente a 18,3%. É importante notar ainda 

que nesse período de quase uma década houve somente quatro reajustes no valor nominal 

desse item da carreira, em 2003, 2007, 2008 e 2009. Quando realizado o cálculo de quanto o 

professor deveria ganhar, somando somente vencimento e regência, em 2011, caso essa 

gratificação continuasse representando 40% do vencimento, foi possível identificar que, nesse 

ano, houve uma perda salarial de 15,4%, pois ele ganhou R$ 1.678,15 e poderia ter ganho R$ 

1.985,41. 

Tabela 22 – Percentual da regência em relação ao vencimento do professor licenciado nível I 

– 40h (2002-2011) 

Ano Vencimento Regência 
Regência (% do 

vencimento) 

2002 341,80 136,72 40 

2003 439,63 157,72 35,8 

2004 497,39 157,72 31,7 

2005 639,62 157,72 24,6 

2006 739,62 157,72 21,3 

2007 859,81 198,78 23,1 

200878 970,60 221,55 22,8 

2009 1.080,00 260,00 24 

2010 1.255,75 260,00 20,7 

2011 1.418,15 260,00   18,3 

 Fonte: Elaboração própria a partir das tabelas salariais disponíveis em Soares (2016). 

 

   O mesmo processo de desvalorização incidiu na progressão funcional. A Tabela 23 

mostra que um professor licenciado no último nível da classe ganhava pela progressão 

funcional um valor correspondente a 35% do seu vencimento e, em 2007, quando essa 

progressão foi incorporada ao vencimento, esse valor representava somente 16%. Vejamos, 

ainda, que entre a desvinculação (2003) e a incorporação (2007) o valor da progressão foi 

congelado (Tabela 23). Nesse caso, a perda salarial, em 2007, foi de 14%, pois o professor 

ganhou, considerando somente o valor do vencimento e da progressão, R$ 998,01, e deveria 

ter ganhado R$ 1.162,08 em 2007, caso o percentual de 2002 tivesse sido mantido. 
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 A partir de 2008, o valor da progressão funcional passou a ser incorporado ao vencimento na folha de 

pagamento. 
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Tabela 23 – Percentual da progressão em relação ao vencimento do professor licenciado no 

último nível da classe (VIII) – 40h (2002-2007) 

Mês/Ano Vencimento 
Progressão 

(nível VIII) 

Progressão (% do 

vencimento) 

2002 341,80 119,63 35 

2003 439,63 138,01 31,3 

2004 497,39 138,01 27,7 

2005 639,62 138,01 21,5 

2006 739,62 138,01 18,6 

2007 860,80 138,01 16 

Fonte: Elaboração própria a partir das tabelas salariais disponíveis em Soares (2016). 

 

Outro retrocesso no salário dos profissionais do magistério estadual piauiense se deu 

através da Lei Complementar PI n. 71/2006. Essa lei foi responsável por extinguir o adicional 

por tempo de serviço, incorporar a progressão funcional ao vencimento e redefinir a forma de 

concessão da gratificação por trabalho em área de risco ou de difícil acesso (PIAUÍ, 2006).  

 A extinção do adicional por tempo de serviço é dada pelo Art. 127 com a seguinte 

redação: “o adicional por tempo de serviço devido ao pessoal de magistério e ao pessoal de 

apoio técnico e administrativo adquirido até a vigência da Lei Complementar PI n. 33, de 15 

de agosto de 2003, ficará assegurado no valor nominal a que fizer jus em 18 de agosto de 

2003 e constituirá parcela de proventos na inatividade” (PIAUÍ, 2006, s/p, grifos nossos). 

Perde-se, além de um importante elemento de incentivo à permanência no magistério, uma 

vantagem salarial que poderia representar uma complementação da remuneração do professor.  

A Tabela 24 faz uma comparação entre o salário recebido pelo professor licenciado 

(E/SL
79

) no último nível da classe (VIII/IV
80

) e o salário que ele deveria receber caso ainda 

tivesse direito ao adicional por tempo de serviço, considerando o valor estabelecido, em 2003, 

quando essa vantagem foi desvinculada do salário e congelada até sua extinção, em 2006. Os 

dados dessa tabela evidenciam que, embora tenhamos considerado um valor de adicional fixo 

e ao longo do período analisado tenha tido reajuste nos salários, diminuindo sua participação 

na remuneração, há perdas salariais em todos os anos com a extinção do adicional. Isso 

significa que um professor que ingressou na carreira do magistério a partir de 2006, caso 

tivesse alcançado o último nível dentro da classe, receberia, em 2016, 11,2% a menos em seu 

salário. 

 

                                                           
79

 A partir da lei complementar n. 71/2006, o professor licenciado deixa de ser representado pela letra E e passa a 

ser representado pela sigla SL. 
80

 A partir da lei complementar n. 152/2010, o último nível da formação passa a ser o IV e não o VIII. 
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Tabela 24 – Comparação entre o salário recebido pelo professor licenciado (E/SL) no último 

nível da classe e o salário que ele deveria receber considerando a permanência do adicional por 

tempo de serviço – 40h (2008-2016) 

Ano Salário recebido 

(Professor SL/E nível 

VIII/IV) 

Salário considerando a 

existência de um adicional de 

R$ 399,23 

Diferença entre os 

valores (%) 

2008
81

 1339,85 1739,08 22,9 

2009 1480,00 1879,23 21,2 

2010 1628,76 2027,99 19,6 

2011 1791,16 2190,39 18,2 

2012 2131,54 2530,77 15,7 

2013 2301,42 2700,65 14,7 

2014 2492,90 2892,13 13,8 

2015 2817,23 3216,46 12,4 

2016 3137,27 3536,50 11,2 

Fonte: Elaboração própria a partir das tabelas salariais disponíveis em Soares (2016) e Piauí (2015e, 2016c). 

 

Esse é um direito reclamado por diferentes sujeitos da nossa investigação, que 

consideram que a categoria foi lesada ao congelar esse valor desde 2003, para aqueles que 

ainda o recebem e ao extingui-lo para os professores empossados após a aprovação dessa 

regulamentação. A Gerente 1 explicita tal problemática: 

 

Tem um adicional que está encolhendo há uns 10 anos [...]. Ele congelou. 

Para você ter uma ideia, no meu ele é R$ 46,00 há muitos anos. Era um 

adicional como se fosse a nossa regência. Era um adicional que era 

acrescentado em cima do seu vencimento pelo tempo de serviço que você 

tinha. Ele [governo] subiu o salário, mas o adicional ficou fora, ele não 

cresce, ele fica ali fixo. Você pode até aumentar o tempo de serviço que a 

tendência dele é acabar.  

 

A incorporação da progressão funcional ao vencimento, por meio da Lei 

Complementar PI n. 71/2006, ocorreu em um contexto de desvinculação desse valor ao 

vencimento, tornando possível seu congelamento, como já apresentamos na Tabela 23. Nesse 

cenário, embora a incorporação da progressão funcional por si só não represente um mal à 

política de valorização salarial, uma vez que pudemos observar, no capítulo dois, a 

importância de o vencimento coincidir com a remuneração, a desvantagem, no caso dos 

professores da rede estadual do Piauí, deve-se ao fato de que essa incorporação foi feita com 

prejuízo salarial para a categoria, pois, se a progressão representava, em 2002, 35% do valor 

do vencimento, no ano de 2016, ela somente representava 16% (Tabela 23), ou seja, já havia 

uma perda significativa do seu valor, dificultando a dispersão salarial na carreira.  
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 Mesmo extinto, em 2006, o adicional ainda consta na folha de pagamento, em 2007. 
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Do mesmo modo, a incorporação da regência ao vencimento pela Lei PI n. 6.215/2012 

foi feita com um valor nominal já desvalorizado, mas que possibilitou ao governo criar uma 

falsa ideia de que os professores ganhavam bem, tendo em vista que o estado pagava acima do 

valor do PSPN.  

Contraditoriamente, essas incorporações representaram um ganho para a categoria, 

pois houve um aumento do valor do vencimento, fazendo com que os futuros aumentos 

incidissem sobre um valor maior, assim como permitiu que tais gratificações, agora 

incorporadas, também estivesse presente no valor dos proventos recebidos pelos inativos e 

não fosse ameaçada a cada mudança de governos, como ressalta Araújo Filho (2017). 

Outra vantagem remuneratória que os professores recebem é a gratificação por 

trabalho em área de risco ou de difícil acesso, a qual deve ser concedida a todos os 

professores que trabalham em escolas que estão localizadas em áreas consideradas de risco ou 

de difícil acesso, por meio de portaria emitida pela SEDUC-PI. Essa gratificação é 

regulamentada pela Lei PI n. 71/2006, ao determinar que “gratificação de localidade especial 

é a parcela remuneratória mensal devida ao pessoal do magistério enquanto exercer função de 

magistério em estabelecimento situado em região com elevado índice de violência ou em 

localidade de zona rural de difícil acesso” (PIAUÍ, 2006, s/p). 

Como três das cinco escolas investigadas estavam classificadas como área de risco, 

pudemos perceber como os professores avaliam tal gratificação. De um modo geral, o 

discurso de insatisfação quanto ao valor recebido é feito em tom irônico, pois a gratificação se 

resume a R$ 100,00 para quem trabalha 40 horas e R$ 50,00 para aqueles que possuem 20h
82

. 

A fala da Professora 4/Escola A é representativa: “[O salário é] o piso salarial mais área de 

risco porque onde eu trabalho, por ser considerado bairro perigoso, a vida da gente vale cem 

reais, sabe? A gratificação é cem reais”. 

A esse respeito, Castro e Castro (2013, p. 9-10, grifos nossos) chamam a atenção: 

 

A gratificação de difícil acesso é paga pelo exercício do magistério em 

estabelecimento de ensino ou órgão situado em localidade inóspita, assim 

conceituada pela dificuldade de acesso, pelas más condições de vida, pela 

insalubridade ou insegurança, com o objetivo de incentivar o funcionário a 

fixar-se em determinadas regiões que reclamem tratamento diferenciado. 

Pelo Plano de 1988, correspondia a 10% sobre o vencimento básico do 

professor, mesmo que o estabelecimento ou órgão onde atuava o professor 

reunisse mais de uma das condições acima indicadas. No entanto, no Plano 

de 2006, esse percentual deixou de ser especificado, representando uma 

insegurança para quem recebe tal gratificação. 
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 Valor determinado pela lei PI n. 5.589/2006. 
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Nessa perspectiva, a Lei Complementar PI n. 71/2006, mais uma vez, recua na 

valorização salarial e profissional do professor, na medida em que, se aplicado o percentual de 

10% estabelecido, em 1988, pelo Estatuto do Magistério, o professor licenciado (Classe SL), 

no nível I, ganharia, em 2016, quase o triplo do valor dessa gratificação recebido atualmente 

(Tabela 25). A Tabela 25, ainda, permite perceber que, à exceção dos dois primeiros anos de 

vigência da Lei Complementar PI n. 71/2006, em todos os outros tem havido perdas salariais 

para os professores. Portanto, é possível concluir que, sem que haja qualquer vinculação do 

valor do adicional com o salário recebido pelos docentes, a gratificação por área de risco 

transforma-se em elemento irrisório na remuneração, não se concretizando em um incentivo 

para aqueles que trabalham em área de risco ou de difícil acesso.  

 

Tabela 25 – Comparação entre os valores do adicional por área de risco ou de difícil acesso 

determinados de acordo com o Estatuto de 1988 e a Lei n. 5.589/2006 (Professor licenciado 

40h) (2006-2016)  

Ano 
Vencimento/salário 

Valores de acordo com o 

Estatuto de 1988 

Valor de acordo com a ei 

5.589/2006 

2006 739,62 73,96 100,00 

2007 859,81 85,98 100,00 

200883 1192,15 119,21 100,00 

2009 1340,00 134,00 100,00 

2010 1515,75 151,57 100,00 

2011 1678,15 167,81 100,00 

2012 1993,39 199,33 100,00 

2013 2152,27 215,22 100,00 

2014 2331,35 233,13 100,00 

2015 2634,65 263,46 100,00 

2016 2933,95 293,39 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir das tabelas salariais disponíveis em Soares (2016) e Piauí (2015e, 2016c). 

  

Em 2012, foi determinado um teto para o recebimento do auxílio-transporte pelos 

servidores do estado do Piauí por meio do Decreto PI n. 14.911/2012, que estabeleceu 

inicialmente que “a concessão de auxílio-transporte é restrita ao servidor cuja remuneração 

não exceda a importância de R$ 1.800,00 (mil oitocentos e cinquenta reais)” (PIAUÍ, 2012b, 

p. 22). Em 2013, esse valor foi atualizado, através do Decreto n. 15.476/2013, para R$ 

3.100,00, considerando uma carga horária de 40 horas semanais. Nesse contexto, dado que o 

valor do salário dos professores vem sendo alterado pela Lei do Piso e não há registro de 

atualização do teto para recebimento do auxílio-transporte, poucos professores ainda 

conseguem receber esse elemento de salário indireto. Isso ocorre porque, “para efeito de 

                                                           
83

 A partir de 2008, consideramos para o cálculo o valor do salário já incorporado a regência e a progressão. 
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concessão de auxílio-transporte, considera-se remuneração o vencimento acrescido das 

vantagens de caráter permanente e da gratificação por condições especiais de Trabalho” 

(PIAUÍ, 2012b, p. 22).  

Se levarmos em conta o valor dos salários recebidos pelos professores que possuem 

carga horária de 40h, em 2016, após o reajuste do PSPN de 11,36%, veremos que somente 

aqueles com nível médio (classes A e B) ou licenciado no início da carreira (níveis I, II e II) 

fariam jus a esse direito de natureza indenizatória. Portanto, é possível inferir que parte 

significativa dos professores custeia seu deslocamento, diminuindo assim o valor do seu 

salário. O Gerente 1 evidencia tal realidade: 

 

O vale transporte tem um teto, se o seu vencimento chegar a R$ 3.100,00, 

você não recebe mais o vale transporte. Ou seja, você se desloca com o seu 

próprio recurso porque foi um teto que eles criaram, o Estado do Piauí 

criou, onde o servidor que recebe R$ 3.100,00 e ele pode trabalhar em 10 

escolas, mas ele vai ter que pagar do seu próprio bolso, ele não recebe o 

vale transporte. Automaticamente, ele já sai, não precisa nem informar que 

já chegou. Inclusive agora quando teve o aumento do piso nacional, nesse 

ano, a maioria dos professores chegou a R$ 3.100,00 reais no vencimento, 

então automaticamente saiu. E isso é complicado porque o professor trabalha 

em não sei quantas escolas, muitas vezes na zona norte, na zona sul, na zona 

sudeste, na zona leste e ele tem que pagar com o seu próprio recurso. (grifos 

nossos). 

 

É preciso ressaltar que o valor do auxílio-transporte recebido por alguns professores 

não custeia suas despesas mensais com deslocamento. Isso porque o valor recebido considera 

o valor diário total da despesa com transporte coletivo municipal multiplicado por vinte e dois 

dias, mas acarreta um desconto de 6% do vencimento recebido pelo servidor (PIAUÍ, 2012), 

tornando o valor insuficiente, como podemos observar nos discursos abaixo: 

 

Eu recebo um auxílio transporte ínfimo [...] O auxílio-transporte é cento e 

poucos [reais], não dá nem para pagar para vir pra cá [...] porque se for botar 

de gasolina não dá para vir o mês todo. Quando eu vinha de ônibus também 

não dá o mês todo (PROFESSOR 6/ESCOLA B). 
 

É um valor x e é descontado um valor y. Então na verdade eu recebo, assim, 

menos da metade. Aí você me pergunta: e esse valor daria pra você se 

descolocar? Não. Não daria, não dá, mas [a gente] se vira com o que tem, 

né? (PROFESSORA 9/escola C). 

 

 Soares (2016) sintetiza como vem se modificando a composição do salário do 

professor, mostrando quais elementos da carreira constam nas tabelas de pagamento, desde 

1995 (Quadro 5). 
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Quadro 5 – Itens que compõem a Carreira Docente no Piauí (1995 aos dias atuais) 

Carreira Docente no Estado do Piauí 
1995 a 2006 Adicional por tempo de serviço, progressão, regência e vencimento 

2006 a 2007 Adicional por tempo de serviço, regência e vencimento 

2008 a 2012 Regência e vencimento 

2012 em diante Vencimento 
Fonte: Soares (2016). 

 

Diante do cenário que viemos analisando neste tópico, percebemos que se constituiu 

uma política salarial pouco animadora para os professores da educação básica estadual, na 

qual se incluem os sujeitos da nossa investigação. Portanto, é evidente que, 

 

[...] ao invés de contemplar elementos voltados à melhoria das condições 

salariais dos docentes, o governo estadual terminou por subtrair direitos, os 

quais são fundamentais para a garantia de melhor remuneração docente, indo 

na contramão da luta pela valorização do magistério público no Piauí e no 

Brasil (CASTRO; CASTRO, 2013, p. 11). 
 

O resultado de todo esse movimento que envolve as novas regulamentações da carreira 

no estado e a instituição do PSPN pode ser analisado a partir da Tabela 26, em que constam 

os salários dos professores da rede estadual para diferentes classes e níveis em 2016. 

 

Tabela 26 – Vencimentos dos profissionais do magistério público da educação básica do 

estado do Piauí por Classe, Nível e Carga Horária (2016) 

Classe Nível Piso Salarial (20h) Piso Salarial (40h) 

A 

I R$ 1.237,07 R$ 2.474,14 

II R$ 1.255,48 R$ 2.510,97 

III R$ 1.273,91 R$ 2.547,82 

IV R$ 1.292,36 R$ 2.584,71 

B 

I R$ 1.310,78 R$ 2.621,56 

II R$ 1.329,22 R$ 2.658,44 

III R$ 1.347,66 R$ 2.695,31 

IV R$ 1.366,09 R$ 2.732,18 

SL 

I R$ 1.466,97 R$ 2.933,95 

II R$ 1.500,85 R$ 3.001,70 

III R$ 1.534,75 R$ 3.069,50 

IV R$ 1.568,63 R$ 3.137,27 

SE 

I R$ 1.630,21 R$ 3.260,42 

II R$ 1. 668,98 R$ 3.337,96 

III R$ 1.707,77 R$ 3.415,53 

IV R$ 1.746,54 R$ 3.493,08 

SM 

I R$ 1.817,01 R$ 3.634,01 

II R$ 1.890,98 R$ 3.781,95 

III R$ 1.964,95 R$ 3.929,91 

IV R$ 2.038,92 R$ 4.077,85 

SD 

I R$ 2.209,08 R$ 4.418,16 

II R$ 2.396,26 R$ 4.792,51 

III R$ 2.583,41 R$ 5.166,81 

IV R$ 2.770,59 R$ 5.541,18 

Fonte: Adaptada de Piauí (2016c). 
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O primeiro destaque que podemos fazer na análise da Tabela 26 diz respeito ao baixo 

salário pago pelo estado do Piauí aos professores da educação básica. Uma evidência de tal 

constatação é o fato de que a cesta básica em Teresina, em dezembro de 2016, custava R$ 

378,95 (DIEESE, 2017). Se considerarmos esse valor e utilizarmos a metodologia do DIESSE 

(2016b) para o cálculo do SMN, teremos que esse salário deveria ser, na capital piauiense, de 

R$ 3.183,56, em dezembro de 2016. Portanto, ao observarmos os valores da Tabela 26, 

percebemos que somente o professor que esteja a partir da Classe SE poderá alcançar esse 

valor mínimo necessário. Vale ressalvar que esse valor é uma estimativa feita com base no 

mínimo necessário para suprir as necessidades de uma família de quatro pessoas.  

É imprescindível, contudo, reconhecer que, no período que se estende de 2000 a 2016, 

houve um movimento de aproximação significativo do valor do salário dos professores da 

rede estadual ao valor do SMN nacional. O Gráfico 21 exemplifica essa questão, posto que é 

possível perceber que, em 2000, essa diferença era de R$ 662,68, enquanto, em 2016, era de 

R$ 922,28 para professores com formação superior, no nível I da carreira. Podemos observar, 

ainda, que, enquanto em 2000 o salário desse professor representava 34% do SMN, em 2016, 

esse percentual aumentou para 76%, indicando que houve uma valorização real. 

 

Gráfico 21 – Comparação entre o valor do salário do professor com formação 

superior (nível I) e o SMN no Brasil (2000-2016) 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Outro elemento perceptível a partir da Tabela 26 concerne à pequena diferença salarial 

entre as distintas classes e níveis que se estabeleceu a partir do achatamento da carreira, na 

primeira década de 2000. Como no Piauí não existem mais percentuais entre os níveis e as 

classes de professores desde a Lei Complementar PI n. 71/2006, realizamos os cálculos com 

base nos valores nominais estabelecidos para o salário dos professores (Tabela 26). Se 

considerarmos o valor pago ao Nível I de cada Classe, teremos que: a diferença salarial entre 

um professor licenciado e um professor com nível médio é de 18,5%; entre um professor 

licenciado e um especialista é de 11,1%; entre um especialista e um mestre é de 11,4%; e 

entre um professor mestre e um professor doutor é de 21,5%. Tratam-se, portanto de 

percentuais próximos que representam pequeno ganho salarial para o professor, em especial, 

se for levado em conta o investimento que ele faz para se qualificar. É preciso observar, 

também, que esses percentuais destoam daqueles propostos pela CNTE (2015) (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Comparação dos percentuais estabelecidos entre os níveis de formação na 

proposta da CNTE (2015) e o evidenciado no salário dos professores da educação básica da 

rede estadual do Piauí (2016)  

Formação 

Evidenciado no vencimento dos 

professores da educação básica da 

rede estadual no Piauí em 2016 

Proposta da CNTE (2015) 

Nível médio   

Licenciatura Plena Valor do Nível médio +18,5% Valor do Nível médio +50% 

Especialização Valor da Licenciatura Plena + 11,1% Valor da Licenciatura Plena + 15% 

Mestrado Valor da Licenciatura Plena + 23,8% Valor da Licenciatura Plena + 25% 

Doutorado Valor da Licenciatura Plena + 50,5% Valor da Licenciatura Plena + 35% 
Fonte: Elaboração própria com base em CNTE (2015) e Piauí (2016c). 

 

O Quadro 6 revela, portanto, que, de forma inversa ao proposto pela CNTE (2015), a 

rede estadual do Piauí, embora não determine percentuais entre os diferentes níveis de 

formação (classes), pratica a maior diferença de valores entre os dois últimos níveis de 

formação (50,5%), e não entre os dois primeiros (18,5%). Tal fato acarreta em perdas salariais 

para toda a carreira, pois, se o percentual entre o primeiro e o segundo nível de formação é 

pequeno, a ascensão na carreira já partirá de uma grande desvantagem. Além disso, a maior 

parte dos professores dessa rede estadual é composta por licenciados e licenciados com pós-

graduação lato sensu, ou seja, encontram-se enquadrados justamente nos níveis de formação 

que possuem menor percentual de progressão salarial. Esse fato é presente na amostra da 

nossa investigação e evidenciado nos dados dos questionários aplicados com os professores 

de 6º a 9º ano da rede estadual durante a Prova Brasil, em 2015. Esses questionários 

demonstram que 93% dos professores são licenciados; 69% possuem especialização; 1% tem 
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curso de mestrado; e não se registra percentual de doutores
84

. Em síntese, o estado concentra 

maior ascensão salarial nos níveis de formação que atingem um número menor de 

professores. 

Do mesmo modo, a análise da diferença dos valores nominais entre os níveis dentro de 

uma mesma classe mostra que o ganho salarial real por tempo de serviço é quase irrisório. 

Isso acontece porque os valores nominais entre um nível e outro dentro da mesma classe são 

muito próximos (Tabela 27), representando uma diminuição dos valores percentuais de forma 

gradativa em relação ao vencimento, portanto, de forma inversa ao proposto pela CNTE 

(2015). O resultado disso é que o aumento feito por mudança de nível se torna cada vez 

menos significativo no salário do professor, pois representa um percentual cada vez menor. 

 

Tabela 27 – Diferença salarial entre os níveis em cada classe de professores da educação 

básica estadual do Piauí (R$) 

Classe Diferença entre os 

níveis I e II 

Diferença entre os 

níveis II e III 

Diferença entre os 

níveis IV e V 

A R$ 36,83 R$ 36,85 R$ 36,89 

B R$ 36,88 R$ 36,87 R$ 36,87 

SL R$ 67,75 R$ 67,80 R$ 67,77 

SE R$ 77,54 R$ 77,57 R$ 77,55 

SM R$ 147,94 R$ 147,96 R$ 147,94 

SD R$ 374,35 R$ 374,30 R$ 374,37 

Fonte: Elaboração própria com base na tabela de vencimentos (PIAUÍ, 2016c). 

 

Mesmo que a valorização salarial perpasse a garantia do cumprimento da Lei do Piso, 

o que já é feito no estado do Piauí, não se pode afirmar que houve valorização salarial no 

interior da carreira, uma vez que o vencimento estabelecido para professor do nível médio 

com jornada de 40 horas semanais se aproxima muito dos valores estabelecidos para as outras 

classes, tendo maior distanciamento apenas para o título de doutorado. Além disso, não 

consideramos que haja valorização do professor por tempo de serviço, posto que o valor entre 

os níveis é muito pequeno e diverge da proposta da CNTE (2015). 

É preciso observar, ainda, que as outras políticas salariais para o magistério da 

educação básica que circundam a realidade dos professores do ensino médio estadual 

piauiense geram maior sentimento de insatisfação, o que acontece porque eles convivem e 

alguns até usufruem de mais de uma política salarial, em especial, na rede estadual do 

Maranhão e na rede municipal de Teresina.  Nessa perspectiva, destacamos que Oliveira et al. 

(2005, p. 147) constatam que há “[...] uma maior precariedade na política salarial da rede 

                                                           
84

 Dados disponíveis em: <http://www.qedu.org.br>. Acesso em: 28 abr. 2017. 
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estadual de educação, quando comparada com os salários da rede municipal da capital”. Tal 

fato foi anunciado no discurso do Professor 9/Escola C, ao afirmar: 

 

Olha, eu entrei na prefeitura o ano passado. No estado e prefeitura 

comparando, hoje, eu recebo na prefeitura a mesma coisa que eu recebo em 

dezessete anos de estado. Então, eu precisei passar por dezessete anos e eu 

recebo a mesma coisa que eu recebo na prefeitura, que eu entrei o ano 

passado.  

 

Do mesmo modo, os professores participantes da pesquisa evidenciam o 

distanciamento dos salários entre a rede estadual do Piauí e a rede estadual do Maranhão e 

sentindo-se desejosos de pertencer a essa outra rede. O Gerente 1 destaca tal situação: 

 

Nós temos uma diferença salarial bem grande entre o Piauí e o Maranhão. 

Esse ano mesmo nós perdemos muitos professores nossos para o Maranhão 

porque teve concurso do Maranhão e boa parte dos professores piauienses, 

que, modéstia parte, são bem inteligentes, passam mesmo. Aí, eles foram 

para o Maranhão e reduziram a carga horária, ficaram só com 20 horas aqui 

no estado e pegaram as 40 horas no Maranhão porque pra lá compensa. O 

valor do Maranhão de 20 horas é quase o valor do Piauí de 40 horas. Então, 

eles terminaram indo pra lá (GERENTE 1). 

 

 A insuficiência e a insatisfação dos salários têm levado os professores da rede estadual 

a realizarem diferentes movimentos em busca de uma melhor remuneração. Dois deles se 

tornaram evidentes na nossa investigação. O primeiro e mais recorrente é o acúmulo da 

atividade docente na rede estadual do Piauí e em outras redes de ensino, como, por exemplo, 

no estado do Maranhão, na Prefeitura Municipal de Teresina ou na rede privada. O segundo 

movimento é o de recorrer a outras atividades não docentes, com ou sem vínculos formais. 

 Nesse contexto, contatamos que, dos professores entrevistados, 16 exerciam outra 

atividade remunerada além da docência no estado do Piauí, sendo que seis deles acumulavam 

trabalho em mais de uma rede de ensino na educação básica, um exercia a docência no ensino 

superior, nove tinham uma atividade remunerada não docente e um deles acumulava dois 

vínculos docentes e um não docente.  

Esse quadro revela, portanto, que os baixos salários resultantes de uma política salarial 

insuficiente e da desregulamentação da carreira levam à necessidade de um acúmulo de 

trabalho. Como afirma o Professor 14/Escola D, é comum o acúmulo de vínculos: “[...] ano 

passado eu era 40h aqui e tinha um vínculo no instituto [IFPI] e era tutor a distância na UFPI, 

entendeu? Funciona assim”. 
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O discurso do Professor 8/Escola D mostra a realidade de desânimo diante da política 

salarial dos professores no Piauí: 

 

Eu mexo com eventos. Eu e a minha esposa nós temos um buffet. Então, nós 

costumamos dizer: vamos empreender porque o lado da educação tá triste. 

Então, ou você tem esse espírito empreendedor para tentar ganhar algo mais 

ou então se você depender só da educação é triste. 
 

 O espírito empreendedor destacado pelo professor 8/Escola D é coerente com a 

responsabilização do indivíduo pela composição do seu salário instituído no contexto de 

remunerações insuficientes, conforme discutido no capítulo inicial desta pesquisa, retirando a 

responsabilidade do empregador de pagar dignamente os trabalhadores. Ressaltamos, 

também, que esse discurso revela uma realidade de submissão dos trabalhadores a uma 

realidade de trabalho que desconstrói a relação salarial, como apontado por Oliveira (2013b). 

Nesse contexto, quando perguntamos aos professores quais seriam as questões que 

eles considerariam mais problemáticas para o exercício da docência no que diz respeito às 

condições de trabalho, 13 deles indicaram que seria o salário, como destaca a fala abaixo:  

 

Eu acho que termina sendo o salário, porque se eu, por exemplo, pudesse 

estar em uma escola, com certeza o meu desempenho seria melhor do que eu 

estando em duas. Como eu tenho colegas que estão em cinco, uma falou 

ontem, ou então que estão nos três turnos. Então, você se pergunta: será que 

o professor quer ganhar mais dinheiro por isso que ele tá nos três turnos? 

Não, é porque ele precisa estar nos três turnos pra poder ter uma vida mais 

tranquila. Ficar rico? Não, não tem como, entendeu? Então, termina sendo o 

salário porque o salário é que vai te proporcionar essa tranquilidade pra 

trabalhar melhor (Professor 9/Escola C). 

 

O professor 15/Escola D, então, conclui: 

 

Porque eu só vivo da mão pra boca. Eu vivo pro trabalho e pra comer. Eu 

não tenho outra coisa. Se eu comprar um livro, é peso na consciência, sabe? 

Se eu for assistir a um filme... Eita, agora eu vou ter que cortar um almoço 

um dia, vou ter que cortar alguma coisa assim. A gente não tem direito à 

diversão, a gente não tem direito a lazer, a gente não tem direito a nada. É 

muito difícil. É regrado. O professor trabalha em várias escolas pra poder ter 

um nível de vida, um padrão de vida. 

  

A síntese que se evidencia, quando tratamos dos salários dos docentes de ensino médio 

da rede estadual no Piauí, é que as novas regulamentações que impactam a política salarial 

desses sujeitos são coerentes com a adoção de aspectos das políticas neoliberais pelos 

governos, mesmo que o país e o estado vivessem em tempos de neodesenvolvimentismo. 
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Nesse caso, embora possamos indicar que houve uma valorização salarial dos professores, 

pois a remuneração tornou-se mais próxima do SMN, é essencial notar que houve perdas 

importantes nas novas regulamentações que descontroem o estatuto salarial desses 

profissionais. Isso aconteceu com base na desvinculação das vantagens remuneratórias do 

vencimento e da incorporação desses valores rebaixados, da perda do adicional por tempo de 

serviço, da desregulamentação da gratificação por área de risco e do auxílio transporte.  

Desse modo, a assertiva corresponde ao fato de que os professores da rede estadual do 

Piauí deixaram de avançar na garantia de um salário digno tanto na década de 1990 como nos 

15 primeiro anos do século XXI, na medida em que em tempos de governo neoliberal havia 

um Estatuto que possibilitava a ascensão salarial, mas que foi fortemente atingido pela 

política de congelamento dos salários, fazendo com que as vantagens remuneratórias da 

carreira fossem praticamente anuladas. Diferentemente, nos anos 2000, o ataque aos salários 

se deu por meio da desregulamentação das carreiras, levando os professores a deixarem de 

ganhar somas importantes em seus salários.   

Torna-se, portanto, necessária uma maior valorização da política salarial no estado do 

Piauí, a qual precisa caminhar no sentido de compreender que não se constitui uma educação 

de qualidade negligenciando o pagamento de melhores salários para os professores. Isso não 

se faz com políticas de pagamento baseadas na meritocracia, que, embora ainda não 

implantadas no estado, já são sinalizadas pela SEDUC-PI. Nesse sentido, deve-se superar, 

com urgência, a compreensão de que uma remuneração condigna seja aquela “[...] que 

permite o exercício das atividades da educação básica pública do Estado do Piauí, como 

ocupação principal” (PIAUÍ, 2006, p. 3) e construir o entendimento de que é preciso que o 

salário dos professores da educação básica da rede de ensino estadual piauiense seja 

suficientemente necessário para garantir condições de vida dignas a esses sujeitos e às suas 

famílias, sem que, para tanto, tenham que recorrer a outros vínculos de trabalho, tornando-se, 

portanto, ocupação única. 

Ao final deste capítulo, podemos observar que as condições de trabalho dos 

professores nas escolas de ensino médio estaduais, em Teresina, carecem de um maior 

investimento para superar desde a falta de espaços e de materiais necessários a uma prática 

pedagógica mais consequente até a falta de pequenos reparos surgidos no cotidiano escolar, 

que, em sendo secundarizados, dificultam a atividade docente. Além disso, as condições 

insuficientes de trabalho têm sobrecarregado o professor, o qual já possui uma jornada de 

intensificada pelo acúmulo de horas de trabalho em diferentes ocupações, outra problemática 

que requer uma maior atenção do poder público, uma vez que somente com melhores salários 
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os professores poderão dedicar-se exclusivamente a uma única escola. Igualmente, requer 

atenção do governo estadual a organização de uma jornada de trabalho que garanta o 

cumprimento das aulas e, ainda, tempo de estudo, planejamento e avaliação. Para tanto, é 

indispensável que haja um movimento na instituição de uma melhor carreira que possa, de 

fato, valorizar não somente a formação, mas também o trabalho do professor.  

Por conseguinte, a instituição de melhores condições de trabalho para os professores 

do ensino médio estadual, no Piauí, que envolve, dentre outros aspectos, infraestrutura, 

jornada de trabalho, carreira e salário, é parte da função do estado na garantia da oferta de 

uma educação básica de qualidade. Contudo, reconhecemos que não basta vontade política, 

embora se dependa essencialmente dela para que se supere tal problemática. Não podemos 

desconsiderar que o Piauí ainda enfrenta sérias dificuldades na garantia dos serviços básicos à 

sua população, dada a sua condição de dependência econômica em um país que ainda não foi 

capaz de superar as significativas desigualdades regionais. Sendo assim, esse estado padece 

da contínua desvantagem que o Nordeste vem sofrendo no decorrer do desenvolvimento 

brasileiro, pela, ainda, insuficiente ação do Estado e do avanço do poder do mercado, mesmo 

com ações importantes nos governos neodesenvolvimentistas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
É preciso que haja alguma coisa 

Alimentando o meu povo: 

Uma vontade 

Uma certeza 

Uma qualquer esperança. 

Torquato Neto 
 

Durante toda a feitura desta tese, nossa tarefa, como intelectuais, foi tortuosa, pois, 

enquanto analisávamos um tempo passado (2003-2015) e nele registrávamos retrocessos 

inconcebíveis em um período de governos ligados à luta da classe trabalhadora, fazendo-nos 

lembrar, mais uma vez, que as amarras do capital são intransponíveis sem a aniquilação de 

sua estrutura, temíamos (e continuamos a temer) que nossas análises, construídas com 

seriedade na interlocução com estudos de tantos pesquisadores comprometidos com a 

construção de uma educação pública de qualidade socialmente referenciada e para todos, 

fossem tomadas como críticas simplistas e acusadoras. A conjuntura mais uma vez mudou e 

passou a nos ameaçar de forma veemente em nossos direitos mais fundamentais. Contudo, a 

esperança é de que esta pesquisa seja tomada como instrumento (mesmo que singelo) para a 

construção de políticas educacionais capazes de avançar na constituição da educação como 

formação humana, sem perder o horizonte da transformação social. Que seja possível não 

somente resgatar o que já havíamos ganhado, mas que exista a possibilidade de construir mais 

e melhores condições de educação para a classe trabalhadora. 

Desse modo, finalizadas as análises aqui propostas, podemos dizer que se avançou 

muito – e pouco – na melhoria das condições de trabalho dos professores da educação básica 

brasileira e da rede estadual em Teresina, no contexto socioeconômico e político dos governos 

neodesenvolvimentistas. Isso ocorre porque o trabalho desses profissionais continua precário, 

acompanhando a dinâmica do capitalismo globalizado, que tem a precarização do trabalho 

como traço estrutural, mesmo registrando avanços, como a diminuição da desocupação, o 

aumento do emprego formal e a valorização do salário mínimo. Assim como, no Brasil, ações 

em torno das relações de trabalho e da gestão da educação básica foram limitadas, no novo 

padrão de desenvolvimento capitalista, aquelas procedidas nas condições de trabalho dos 

professores também o foram. 

Avançou-se muito quando a escola pública passou a contar com maior financiamento 

para a melhoria de sua infraestrutura, podendo registrar importantes progressos no acesso aos 

materiais básicos, aos materiais de apoio ao ensino, aos recursos que promovem condições de 

trabalho mais adequadas, além de importante melhora nas condições ambientais. Seguimos 
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um caminho propositivo quando se garantiu que o tempo de trabalho extraclasse do professor 

fosse regulamentado, forçando seu cumprimento por muitos entes federados. Avançou-se 

ainda mais quando se exigiu que estados e municípios possuíssem planos de carreira e de 

remuneração, valorizando a docência como profissão. Progrediu-se, também, ao estabelecer 

um valor abaixo do qual nenhum professor poderia ganhar, possibilitando-se, assim, a 

valorização salarial do magistério durante o período analisado. 

Contudo, avançamos pouco quando ainda é possível detectar escolas públicas de 

educação básica registrando não mais do que o mínimo de infraestrutura para seu 

funcionamento. Também, caminhamos lentamente na garantia de um trabalho menos 

intensificado para o professor, no qual seja possível uma ação sólida de planejamento e 

avaliação do processo educativo. Nesse contexto, compreendemos que pouco avançamos na 

garantia de direitos na carreira para os professores; ao contrário, contamos com inúmeros 

ataques aos planos pelos diferentes entes federados, seguindo a tendência de flexibilização das 

relações de trabalho pelo capitalismo reestruturado. Menos ainda progredimos quando se 

permite que o professor tenha que acumular diferentes vínculos empregatícios para garantir 

condição de vida digna para sua família, responsabilizando-o pela composição do seu salário 

e intensificando a exploração de sua força de trabalho. 

Nessa conjuntura, é possível afirmarmos que, na realidade particular dos professores 

do estado do Piauí, em Teresina, também se seguiu um movimento contraditório. Essa 

contradição reside no próprio desenvolvimento socioeconômico desse estado, que, localizado 

em uma das regiões mais pobres do país e com os mais baixos indicadores sociais, beneficiou-

se do novo padrão de desenvolvimento capitalista brasileiro, o neodesenvolvimentismo, mas 

não foi capaz de superar sua condição de subordinação e dependência. Isso ocorreu porque as 

ações dos governos neodesenvolvimentistas resultaram em melhorias nas condições de vida e 

de trabalho no Nordeste e no Piauí, mas não foram capazes de tirá-los da situação de 

desvantagem, mantendo as desigualdades regionais e inter-regionais. 

As condições de trabalho oferecidas nas unidades educacionais de ensino médio na 

rede estadual em Teresina não registram precarização no período analisado, mas ainda é 

possível constatar precárias condições de funcionamento, que são reveladas na permanência 

de prédios escolares antigos com reformas e ampliações insuficientes, inclusive apresentando 

problemas estruturais em alguns deles; na falta de um espaço adequado de estudo, 

planejamento e avaliação para os professores; na problemática da conservação e manutenção 

dos materiais de apoio ao ensino; na pseudoexistência de espaços para atividades didático-

pedagógicas, o que configuraria um ambiente adequado de ensino-aprendizagem, além da 
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existência de situações insalubres, como excesso de calor e de barulho em parte dessas 

unidades educacionais. Portanto, a escola continua a ser mínima, proporcionando que o 

mínimo se faça. A superação dessa realidade somente seria possível com a negação radical do 

Estado neoliberal, tornando-se capaz de construir um projeto de sociedade em que o acesso à 

educação seria universal e igualitário e, desse modo, a escola seria reconhecida como espaço 

institucional de produção e disseminação sistemática do conhecimento, voltando-se para os 

interesses da classe trabalhadora. 

A jornada de trabalho do magistério estadual na capital do Piauí segue a realidade 

nacional de acúmulo de atividades, sobrecarregando os professores e os impossibilitando de 

melhor exercer sua profissão, assim como causando prejuízos às suas condições de vida. 

Nesse contexto, destaca-se a impossibilidade de valorização concreta da hora-atividade, 

transformando-a em tempo de trabalho pouco aproveitado pela própria rede, deixando de 

proporcionar meios para que o ensino médio nesse estado saia da condição de inércia 

caracterizada por baixos resultados educacionais e se torne tempo de autointensificação da 

jornada de trabalho. Essa realidade não é estranha ao contexto de reestruturação produtiva 

que, mesmo em tempos de governos neodesenvolvimentistas, avança na existência de 

situações de acúmulo de trabalho e de novas formas de remuneração. 

A carreira do magistério estadual piauiense não proporcionou condições mais 

adequadas de trabalho para os professores. De forma inversa, esse foi o único aspecto 

avaliado em que se nota claramente um processo significativo de precarização, entre 2003 e 

2015, porque foi possível acumular perdas como: o adicional por tempo de serviço; o direito à 

redução de carga horária; a vinculação de percentuais para gratificação e progressão; além da 

limitada a valorização do tempo de serviço e da formação. Tais aspectos obscurecem os 

poucos ganhos que dizem respeito à garantia de gestão democrática e ao incentivo à 

qualificação. Segue-se, portanto, no estado do Piauí, o avanço na flexibilização das relações 

de trabalho pautadas no desmonte de direitos para a classe trabalhadora, típica da 

reestruturação produtiva baseada em políticas neoliberais.  

Nesse mesmo bojo da carreira, os salários pagos aos docentes do ensino médio 

estadual do Piauí têm pouco contribuído para a melhoria de suas condições de trabalho, pois o 

registro de ganhos nos valores da remuneração não obscurece o fato de que se deixou de 

ganhar muito com as regulamentações que modificam a composição salarial e negam aos 

professores, por exemplo, a incorporação da progressão funcional e da regência de forma 

valorizada, assim como negam o direito ao adicional por tempo de serviço e os penalizam 

com a necessidade de custearem seu próprio deslocamento para o trabalho com seus já parcos 
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salários. Os resultados desse movimento se configuram em uma realidade em que se ganhou 

pouco, mas poderia ter ganhado muito, caso não tivesse havido na primeira década de 2000 

um desmonte do estatuto salarial desses profissionais.  

Portanto, reafirma-se a tese de que as transformações socioeconômicas, políticas e 

educacionais ocorridas entre 2003 e 2015 têm repercutido de maneira significativa nas 

condições de trabalho dos professores da educação básica em todo o Brasil, apresentando 

avanços e retrocessos. Nesse contexto, o Piauí não proporcionou expressivos avanços na 

melhoria das condições de trabalho dos professores de ensino médio da rede estadual, mesmo 

que o estado tenha registrado importante ascensão socioeconômica nesse período ao 

beneficiar-se do padrão de desenvolvimento capitalista neodesenvolvimentista. 

Contraditoriamente, as condições de trabalho dos professores da rede estadual foram 

marcadas por elementos de precarização em um cenário nacional que apontava para a 

valorização do trabalho, em geral, e do trabalho docente, em particular, e por uma conjuntura 

estadual que indicava para a melhoria dos indicadores sociais e educacionais, configurando-se 

uma realidade ainda precária das condições de trabalho docente. 

Nosso desejo final, então, é o mesmo do eloquente piauiense Torquato Neto, expresso 

em seu Poema do aviso final, epígrafe dessas considerações, o de que haja algo alimentando o 

povo, que haja uma vontade, uma certeza e uma qualquer esperança na luta por uma educação 

de qualidade socialmente referenciada que não dispensa melhores condições de trabalho para 

os professores.  
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APÊNDICE A 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Centro de Educação (CE) 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) 

Curso de Doutorado 

Linha de Pesquisa: Política e Práxis Educacional 

Pesquisa: As Condições de trabalho de professores do ensino médio 

em escolas públicas estaduais da cidade de Teresina – PI 

Responsável: Adriana e Silva Sousa 

Orientador: Prof. Dr. Dante Henrique Moura 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA EXPLORATÓRIA – Gerente GRE 

 

1. Identificação do(a) Gerente Regional de Educação (GRE) 

a) Qual é a GRE em que exerce o cargo de gerente?  

b) Quanto tempo está nesse cargo?  

c) Qual a sua formação?  

 

2. Sobre a abrangência da GRE: 

a) Quais áreas/bairros da cidade são atendidas por essa GRE? 

b) Quantas escolas compõem a GRE? 

c) Como você caracterizaria as áreas/os bairros atendidos por essa GRE? 

 

3. Sobre o Ensino Médio: 

a) Quantas escolas ofertam o ensino médio nessa GRE? 

d) Quais as modalidades de oferta dessa etapa de ensino? 

e) Quantas turmas e alunos de ensino médio fazem parte dessa GRE? 

f) Quais aspectos mais importantes você destacaria na organização e no 

funcionamento do ensino médio na cidade de Teresina? 

 

4. Sobre o trabalho docente: 

a) Quantos professores compõem o ensino médio nessa GRE? 

b) Quais as formas de contratação desses professores? 

c) Como você vê as condições de trabalho dos professores, considerando aqui as 

condições das escolas, jornada de trabalho, carreira e remuneração? 
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APÊNDICE B 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Centro de Educação (CE) 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) 

Curso de Doutorado 

Linha de Pesquisa: Política e Práxis Educacional 

Pesquisa: As Condições de trabalho de professores do ensino médio 

em escolas públicas estaduais da cidade de Teresina – PI 

Responsável: Adriana e Silva Sousa 

Orientador: Prof. Dr. Dante Henrique Moura 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA EXPLORATÓRIA – Sindicalista do SINTE-PI  

 

1. Identificação: 

d) Qual função exerce no SINTE-PI?  

e) Quanto tempo está nesse cargo?  

f) Qual a sua formação?  

 

2. Sobre o trabalho docente: 

 
a) Como você avalia as condições de trabalho docente, considerando os seguintes aspectos:  

 Ambiente físico (edificação e espaço);  

 Recursos materiais (mobiliário e equipamentos);  

 Recursos pedagógicos (livros, computadores etc.). 

 

b) Como se organiza hoje a jornada de trabalho do professor do ensino médio da rede 

estadual em Teresina? Qual análise que você faz dessa jornada? 

c) Como se estabelece a política remuneratória do professor do ensino médio na rede 

estadual e qual sua avaliação? 

d) Como você analisa o Plano de Cargos Carreiras e Salários vigente? 

e) Quais são as principais lutas da categoria docente hoje na rede estadual do Piauí? 
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APÊNDICE C 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Centro de Educação (CE) 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) 

Curso de Doutorado 

Linha de Pesquisa: Política e Práxis Educacional 

Pesquisa: As Condições de trabalho de professores do ensino médio em 

escolas públicas estaduais da cidade de Teresina – PI 

Responsável: Adriana e Silva Sousa 

Orientador: Prof. Dr. Dante Henrique Moura 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Gerente GRE 

 

1. Identificação: 

a) Cargo:_______________________________________________ 

b) Tempo de exercício no cargo: ____________________________ 

 

2. Sobre as condições de trabalho do professor do ensino médio estadual no município de 

Teresina – PI: 

 

a. Condições de trabalho oferecidas nas escolas: 

 

a) De que forma você avalia a infraestrutura das escolas que oferecem o ensino 

médio, considerando os seguintes aspectos: 

 Materiais básicos (presença e qualidade das carteiras para os alunos, quadro, 

fotocopiadora etc.); 

 Materiais de apoio ao ensino (aparelho de som, biblioteca, computadores para 

alunos e professores, material didático, laboratórios, datashow etc.); 

 Recursos que promovem melhores condições de trabalho (sala de repouso para 

os servidores, armário para os professores, sala de professores etc.); 

 Condições ambientais (barulho, conservação do prédio, condições dos 

banheiros, umidade, poeira, iluminação, ventilação/climatização etc.). 

b) Ao considerar esses mesmos aspectos, quais as principais demandas de 

infraestrutura das escolas ainda não atendidas de modo satisfatório? 
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3. Jornada de trabalho: 

 

a) Como se organiza a jornada de trabalho dos professores do ensino médio estadual 

em Teresina? 

b) Qual é a carga horária destinada a atividades extraclasse (planejamento, correção 

de atividades, estudos etc.)? Ela é suficiente? Como ela é cumprida pelo professor? 

 

4. Carreira: 

 

a) Como você avalia o atual Plano de Cargos, Carreira e Vencimento (PCCV) dos 

Trabalhadores em Educação Básica do Estado do Piauí? 

b) Seria necessário fazer mudanças no PCCV? Se sim, quais seriam?  

 

5. Salário:  

 

a) Como se compõe a remuneração do professor da rede estadual do Piauí? Existem 

elementos de salários indiretos ou benefícios sociais, como auxílio transporte, 

salário família, vale alimentação ou qualquer outro? 

b) Existem programas/projetos de premiação/bonificação dos professores no Estado? 

Se sim, como eles funcionam? 

 

6. Quais são os principais desafios da GRE/SEDUC – PI para garantir condições de trabalho 

de qualidade para os professores do ensino médio na cidade de Teresina – PI?  
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APÊNDICE D 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Centro de Educação (CE) 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) 

Curso de Doutorado 

Linha de Pesquisa: Política e Práxis Educacional 

Pesquisa: As Condições de trabalho de professores do ensino médio em 

escolas públicas estaduais da cidade de Teresina – PI 

Responsável: Adriana e Silva Sousa 

Orientador: Prof. Dr. Dante Henrique Moura 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Secretário de Comunicação do SINTE-PI 

 

1. Identificação: 

a) Cargo:_______________________________________________ 

b) Tempo de exercício no cargo: ____________________________ 

 

2. Sobre as condições de trabalho do professor do ensino médio estadual no município 

de Teresina – PI: 

 

2.1 Condições de trabalho oferecidas nas escolas: 

 

a) De que forma você avalia a infraestrutura das escolas que oferecem o ensino médio, 

considerando os seguintes aspectos: 

 Materiais básicos (presença de carteiras para os alunos, quadro-negro, 

fotocopiadora etc.); 

 Materiais de apoio ao ensino (aparelho de som, biblioteca, computadores para 

alunos e professores, copiadora, material didático, laboratórios, datashow etc.); 

 Recursos que promovem melhores condições de trabalho (sala de repouso para 

os servidores, armário para os professores, sala de professores etc.); 

 Condições ambientais (barulho, conservação do prédio, condições dos banheiros, 

umidade, poeira, iluminação, ventilação/climatização etc.). 

b) Ao considerar esses mesmos aspectos, quais as principais demandas de 

infraestrutura das escolas ainda não atendidas de modo satisfatório?  
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3. Jornada de trabalho: 

 

a) Como se organiza a jornada de trabalho dos professores do ensino médio estadual 

em Teresina? 

b) Qual é a carga horária destinada a atividades extraclasse (planejamento, correção de 

atividades, estudos etc.)? Ela é suficiente? Como ela é cumprida pelo professor? 

 

4. Carreira: 

 

a) Como você avalia o atual Plano de Cargos, Carreira e Vencimento (PCCV) dos 

Trabalhadores em Educação Básica do Estado do Piauí? 

b) Seria necessário fazer mudanças no PCCV? Se sim, quais seriam?  

 

5. Salário:  

 

a) Como se compõe a remuneração do professor da rede estadual do Piauí? Existem 

elementos de salários indiretos ou benefícios sociais, como auxílio transporte, 

salário família, vale alimentação ou qualquer outro? 

b) Existem programas/projetos de premiação/bonificação dos professores no Estado? 

 

6. No que diz respeito às condições de trabalho docente (infraestrutura das escolas, jornada 

de trabalho, carreira e salário), quais são as principais reivindicações da categoria hoje? 
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APÊNDICE E 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Centro de Educação (CE) 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) 

Curso de Doutorado 

Linha de Pesquisa: Política e Práxis Educacional 

Pesquisa: As Condições de trabalho de professores do ensino médio em 

escolas públicas estaduais da cidade de Teresina – PI 

Responsável: Adriana e Silva Sousa 

Orientador: Prof. Dr. Dante Henrique Moura 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Professores  

 

1. Identificação: 

a) Cargo:_______________________________________________ 

b) Tempo de exercício no cargo: ____________________________ 

  

2. Sobre as condições de trabalho do professor do ensino médio estadual no município 

de Teresina – PI: 

2.1 Condições de trabalho na escola: 

a) De que forma você avalia a infraestrutura das escolas que oferecem o ensino médio, 

considerando os seguintes aspectos: 

 Materiais básicos (presença de carteiras para os alunos, quadro-negro, 

fotocopiadora etc.); 

 Materiais de apoio ao ensino (aparelho de som, biblioteca, computadores para 

alunos e professores, copiadora, material didático, laboratórios, datashow etc.); 

 Recursos que promovem melhores condições de trabalho (sala de repouso para 

os servidores, armário para os professores, sala de professores etc.); 

 Condições ambientais (barulho, conservação do prédio, condições dos banheiros, 

umidade, poeira, iluminação, ventilação/climatização etc.). 

b) Ao considerar esses mesmos aspectos, quais as principais demandas de 

infraestrutura das escolas ainda não atendidas de modo satisfatório? 

 

3. Jornada de trabalho: 

a) Qual(is) a(s) rede(s) de ensino em que você atua? (Especificar o tipo de vínculo 

em cada uma delas) 

b) Em quantas escolas você trabalha? 
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c) Em quais turnos você trabalha? 

d) Em quais etapas de ensino você atua? 

e) Em quantas turmas você trabalha? 

f) Qual sua carga horária semanal de trabalho (considerar a soma dos vínculos 

docentes)? 

g) Qual é a carga horária destinada a atividades extraclasse (planejamento, correção 

de atividades, estudos etc.) na rede estadual do Piauí? Ela é suficiente? Como ela é 

cumprida? 

h) Você costuma levar trabalho da escola para fazer em casa? Com que frequência? 

i) Você poderia descrever como organiza sua jornada de trabalho cotidianamente? 

 

4. Carreira: 

a) Como você avalia o atual Plano de Cargos, Carreira e Vencimento (PCCV) dos 

Trabalhadores em Educação Básica do Estado do Piauí? 

b) Seria necessário fazer mudanças no PCCV? Se sim, quais seriam?  

c) Como se dá a progressão na carreira? 

d) Você fez algum curso nos últimos 24 meses? Se sim, quais? 

e) Caso tenha participado de algum curso de formação continuada, quais foram as 

implicações para sua carreira? 

 

5. Salário:  

a) Como se compõe sua remuneração na função de professor da rede estadual do 

Piauí? Existem elementos de salários indiretos ou benefícios sociais, como auxílio 

transporte, salário família, vale alimentação ou qualquer outro? 

b) Existem programas/projetos de premiação/bonificação dos professores no Estado? 

Se sim, quais e como funcionam? 

c) Você exerce outra atividade remunerada que não seja a docência? Se sim, qual? 

 

6. Ao considerar as condições de trabalho (infraestrutura das escolas, jornada de trabalho, 

carreira e salário), quais questões você destacaria como mais problemáticas no exercício 

do seu trabalho? 
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APÊNDICE F 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Centro de Educação (CE) 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) 

Curso de Doutorado 

Linha de Pesquisa: Política e Práxis Educacional 

Pesquisa: As Condições de trabalho de professores do ensino médio em 

escolas públicas estaduais da cidade de Teresina – PI 

Responsável: Adriana e Silva Sousa 

Orientador: Prof. Dr. Dante Henrique Moura 

 

 

 
 

 

ROTEIRO – Representante da CNTE e do FNE 

1. Infraestrutura: 

Consideramos que a infraestrutura da escola ainda é um desafio à qualidade da educação 

básica pública e ao estabelecimento de melhores condições de trabalho para os 

professores, pois vai além da aquisição de equipamentos e da construção de prédios e 

perpassa a manutenção do construído e do adquirido no cotidiano escolar. Nesse sentido, 

indagamos a você: 

1.1 Os professores brasileiros, em seus diferentes espaços de participação, têm feito 

denúncias em relação à infraestrutura oferecida nas escolas públicas brasileiras? 

Se sim, quais delas têm se mostrado mais pertinentes? 

1.2 Que desafios são postos para a garantia de melhores condições de infraestrutura 

nas escolas? 

1.3 O que poderia ser considerado um padrão mínimo de infraestrutura das unidades 

educacionais? 

 

2. Jornada de Trabalho: 

A Lei do Piso do Magistério institui um terço da jornada de trabalho do professor para 

atividades extraclasse. Entendemos que tal aspecto pode ser avaliado como uma 

conquista importante da categoria docente. Entretanto, acreditamos ser valioso perguntar: 

2.1 O que essa conquista tem representado para as condições de trabalho do professor? 

2.2 Como você avalia o fato de alguns docentes “cumprirem” essa carga horária fora 

do ambiente escolar, confundindo o espaço do trabalho com o da vida privada, 

como é o caso do estado do Piauí?  

2.3 Quais seriam as principais reivindicações da categoria de professores em relação à 

jornada de trabalho no atual contexto instituído? 
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3. Carreira: 

A carreira é um aspecto importante para atrair e reter o professor em sua função. Desse 

modo, 

3.1  Como você tem percebido o movimento de aprovação dos planos de carreira em 

todo o Brasil? Podemos registrar quais avanços e quais retrocessos? 

3.2 O que o movimento de educadores, através de suas entidades sindicais e dos 

fóruns de educação, tem proposto para a constituição de uma carreira docente que 

valorize o professor? 

3.3 Em nossa pesquisa, realizada em Teresina – PI, nos deparamos com uma realidade 

de desconhecimento e certo desinteresse dos professores em relação ao plano de 

carreira. Você veria essa situação como uma realidade isolada? Que reflexões 

podemos fazer sobre essa questão?  

 

4. Salário: 

A Lei do Piso do Magistério estabelece o valor mínimo a ser pago ao professor da 

educação básica com formação de nível médio por uma jornada de trabalho de 40h, 

podendo significar um elemento importante na valorização salarial do professor. 

Contudo, alguns questionamentos merecem ser feitos, como: 

4.1 Em nome do cumprimento dessa Lei, alguns estados, a exemplo do estado do 

Piauí, incorporaram todas as gratificações existentes ao salário base, alcançando 

dessa forma o valor estabelecido. Como você analisa esse movimento? 

4.1 A realidade educacional tem mostrado que nem sempre os estados que cumprem a 

Lei do Piso do Magistério, no que se refere ao pagamento do salário, estabelecem 

uma remuneração superior aos estados que não cumprem essa lei. Que reflexões 

você poderia fazer acerca dessa questão?  

4.2 Há, em diferentes estados do país, uma tendência à implantação de políticas 

meritocráticas no pagamento dos salários. Quais têm sido as principais 

implicações dessas políticas? 

 

5. Aspectos gerais: 

As políticas educacionais têm tratado as condições de trabalho do professor de 

diferentes modos, indicando ainda um cenário contraditório que traz inúmeros 

desdobramentos para o exercício da docência. Sendo assim, gostaríamos de perceber 

seu posicionamento acerca das seguintes questões: 



296 
 

5.1 No que diz respeito às condições de trabalho, quais conquistas você pode apontar 

nas duas últimas décadas? 

 

5.2 Que aspectos são mais urgentes de serem tratados no que se refere às condições de 

trabalho do professor? 

 

5.3 As políticas educacionais em vigor apontam para a melhoria das condições de 

trabalho? 

 

5.4 O cenário educacional que se evidencia ainda é marcado pelas desigualdades 

regionais na oferta educacional e consequentemente nas condições de trabalho dos 

professores. Que políticas e ações seriam necessárias para superar essa tal 

realidade? 

 

5.5 Percebemos, durante a realização das entrevistas com os professores da rede 

estadual pública no Piauí, uma resistência desses sujeitos em falar acerca das suas 

condições de trabalho. Uma das alegações era de que a realidade estava dada, não 

havia nada de novo a acrescentar. Como você percebe esse posicionamento dos 

professores? 
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APÊNDICE G 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Centro de Educação (CE) 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) 

Curso de Doutorado 

Linha de Pesquisa: Política e Práxis Educacional 

Pesquisa: As Condições de trabalho de professores do ensino médio em 

escolas públicas estaduais da cidade de Teresina – PI 

Responsável: Adriana e Silva Sousa 

Orientador: Prof. Dr. Dante Henrique Moura 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar, como voluntário(a), da pesquisa “As condições 

de trabalho de professores do ensino médio em escolas públicas estaduais da cidade de 

Teresina – PI”, que tem como objetivo analisar as condições de trabalho de professores do 

ensino médio na rede pública estadual piauiense no município de Teresina, considerando o 

contexto de reestruturação produtiva e de reforma do Estado brasileiro a partir da década de 

1990. Essa investigação tem como pesquisadora responsável a aluna Adriana e Silva Sousa, 

do curso de Doutorado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGED/UFRN), que pode ser contatada pelo 

e-mail adrianaess.2016@gmail.com e pelo telefone (88) 99988-8899 e é orientada pelo 

professor Dr. Dante Henrique Moura.   

A participação consistirá em conceder uma entrevista que será gravada e transcrita. 

Esse estudo possui a finalidade de pesquisa acadêmica e os dados obtidos serão 

divulgados. Nesse caso, será preservado o anonimato dos participantes.  

Além disso, você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido(a) sobre os objetivos, a importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em 
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participar da pesquisa “As condições de trabalho de professores do ensino médio em escolas 

públicas estaduais da cidade de Teresina – PI” e autorizo a divulgação das informações por 

mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me 

identificar.  

Teresina – PI, ________ de ____________________ de 2017 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura 
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