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RESUMO 

A presente pesquisa busca analisar a correspondência entre as políticas de 
financiamento da educação e as políticas que anunciam a valorização dos 
profissionais da educação. Tema esse que ganha destaque a partir dos debates 
gerados no período de elaboração do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) e do Plano 
Nacional de Educação (PNE) de 2001, e intensifica-se nos debates de elaboração 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e do Plano Nacional de Educação (PNE) 
de 2014. Nesse contexto, verifica-se que a correspondência entre o financiamento 
e a valorização docente não está resolvida e que existem muitas dúvidas 
envolvendo o tema. Assim procuramos, neste estudo, responder às seguintes 
indagações: Como a carreira docente é abordada nos documentos e 
recomendações dos organismos internacionais? Como o financiamento se 
desenvolve ao longo do tempo, no campo das políticas? Como acontece o 
financiamento da educação na legislação vigente? Quais são os principais 
conceitos e concepções da valorização docente? Quais são as estratégias da 
legislação vigente para garantir a valorização docente? Como o meio acadêmico 
trata a relação do financiamento da educação com a valorização docente? Quais 
foram os avanços e retrocessos resultantes da implantação das políticas de 
financiamento? A valorização docente tem se concretizado através do 
financiamento da educação no município de Paula Freitas - PR? O objetivo central 
do trabalho é analisar em que medida as políticas públicas e as estratégias de 
financiamento educacional contribuíram no processo de valorização docente no 
município de Paula Freitas – PR. Primeiramente, procura apresentar a realidade do 
município em estudo, do qual formulamos nosso objeto de estudo. No segundo 
momento, busca identificar como a carreira docente é abordada nos documentos e 
recomendações dos organismos internacionais. Também realiza um levantamento 
bibliográfico sobre a história do financiamento da educação no Brasil, e analisa a 
legislação vigente sobre o tema. No terceiro momento apresenta os significados da 
valorização docente, seus conceitos e terminologias. Examina, também, o que as 
bases legais discorrem sobre a valorização do professor na atualidade. Por fim, 
retrata a organização da educação e aplicação dos recursos educacionais no 
município de Paula Freitas no período de 2005 a 2017, e analisa, por uma 
perspectiva sócio-histórica, a política de valorização dos profissionais da educação 
nas dimensões do financiamento. Foi possível identificar: 1) que a educação 
brasileira, por volta dos anos de 1990, sofreu mudanças a partir da reforma do 
Estado, e a concepção neoliberal invadiu a escola, que passou a ser regulada como 
mercadoria e sua gestão segue o modelo empresarial; 2) a política de fundos, 
FUNDEF (1996-2006) e FUNDEB (2007-2020), também é fruto da reforma do 
Estado e, assim, o financiamento corresponde às exigências desta reforma no 
sentido da racionalização dos gastos públicos; 3) que a relação entre financiamento 
e valorização docente é repleta de resistência e embates, e ainda há um longo 
caminho a percorrer para que o financiamento seja capaz de gerar a valorização 
docente. 

Palavras-chave: Financiamento da Educação. Valorização Docente. Plano de 
Carreira Municipal.  

 



 

 

 

ABSTRACT 

This research seeks to analyze the correspondence between education funding 
policies and policies that announce the valorization of education professionals. This 
theme that gains prominence from the debates generated in the period of 
elaboration of the Fund for the Maintenance and Development of Elementary 
Education and Valorization of the Magisterium (FUNDEF) and the National 
Education Plan (PNE) of 2001, and intensifies in the debates of preparation of the 
Fund for the Maintenance and Development of Basic Education and Valorization of 
Education Professionals (FUNDEB) and the National Education Plan (PNE) 2014. 
In this context it is verified that the correspondence between funding and teacher 
valuation is not resolved, and that there are many doubts involving the theme. So 
we seek, in this study, to answer the following questions: How the teaching career 
is addressed in the documents and recommendations of international bodies? How 
does funding develop over time in the field of policies? How does education funding 
in current legislation happen? What are the main concepts and conceptions of 
teacher appreciation? What are the strategies of current legislation to ensure 
teacher appreciation? How does the academic environment deal with the 
relationship between education funding and teacher appreciation? What have been 
the advances and setbacks resulting from the implementation of financing policies? 
Has the teacher appreciation been performed through the financing of education in 
the municipality of Paula Freitas - PR? The central objective of the work is to analyze 
to what extent public policies and educational financing strategies contributed to the 
teaching valorization process in the municipality of Paula Freitas - PR. First, it seeks 
to present the reality of municipality under study, of which we formulateour object of 
study. At the second moment, it seeks to identify how the teaching career is 
addressed in the documents and recommendations of international organizations. It 
also conducts a bibliographic survey on the history of education funding in Brazil 
and analyzes the current legislation on the subject. In the third moment it presents 
the meanings of teacher valorization, its concepts and terminologies. It also 
examines what the legal bases discuss about the appreciation of the teacher today. 
Finally, it portrays the organization of education and application of educational 
resources in the municipality of Paula Freitas from 2005 to 2017, and analyzes, from 
a socio-historical perspective, the policy of valuing education professionals in the 
dimensions of the Financing. It was possible to identify: 1) that Brazilian education, 
around the 1990s, underwent changes from state reform, and neoliberal conception 
invaded the school, which began to be regulated as merchandise and its 
management follows the business model; 2) fund policy, FUNDEF (1996-2006) and 
FUNDEB (2007-2020), is also the result of state reform and thus funding 
corresponds to the requirements of this reform for streamlining public spending; 3) 
that the relationship between funding and teacher appreciation is full of resistance 
and clashes, and there is still a long way to go so that funding is able to generate 
teacher appreciation. 
 
 
Keywords: Education Financing. Teacher Appreciation. Municipal Career Plan. 
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INTRODUÇÃO 

A temática da pesquisa que realizamos insere-se no campo da política 

educacional brasileira. A atualidade da pesquisa está relacionada às exigências 

postas pelo contexto social no qual a educação escolar tornou-se uma necessidade 

para o desenvolvimento pleno dos cidadãos e, consequentemente, torna-se 

também dever do Estado garantir sua oferta, resultando desta obrigatoriedade a 

promoção de políticas educacionais que sofrem constante tensão entre as 

demandas de mercado e as reais necessidades da população. 

Das contradições referentes à sociedade de classes, temos que considerar 

também a constante tensão entre o Público e o Privado na política brasileira. 

Decorre desta relação a interferência dos organismos internacionais, grupos 

empresariais e representantes do capital na organização do Estado, o que faz com 

que prevaleça a lógica empresarial na elaboração de políticas educacionais, 

legislação e organização da educação brasileira. 

Um dos aspectos aos que se refere a política educacional brasileira, 

também proposto pelos organismos internacionais é o que diz respeito à 

valorização dos profissionais da educação. Nosso estudo busca demonstrar em 

que medida a suposta valorização se efetiva e qual a relação dela com a política 

de financiamento da educação, tendo como objeto de estudo a organização da 

educação escolar no município de Paula Freitas, PR. 

Quando falamos em valorização docente, outros elementos entram em 

discussão, como “condições de trabalho, remuneração e carreira, formação inicial 

e continuada” (MASSON, 2016, p. 157-158). Esses elementos da valorização 

tornam-se o foco do debate a respeito da política docente pelos organismos 

internacionais, que reconhecem a precarização da condição docente em seus 

documentos e elaboram recomendações para a formulação de melhores planos de 

carreira e melhoria da remuneração dos professores. Assim o Brasil, após firmar 

compromisso com os organismos internacionais, segue suas recomendações e 

promove a reforma da educação.  

Entendemos que os elementos da valorização se materializaram na 

educação brasileira através dos recursos financeiros. Logo, a valorização aparece 
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conectada ao financiamento, mais especialmente às políticas de fundos, pois, para 

alcançar a valorização docente é necessário investimento. 

Entretanto, diante do panorama político que vivenciamos há pouco, o 

financiamento da educação fica ameaçado. Com o impeachment1 da presidente 

Dilma Rousseff, assumiu a presidência Michel Temer, que apresentou um pacote 

de medidas econômicas, dentre elas a Emenda Constitucional nº 95 (BRASIL, 

2016), que restringe os gastos nas áreas sociais por 20 anos. Este fato ameaça a 

implementação do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014 e atinge todo o 

financiamento da educação, impossibilitando o aumento de vagas e a valorização 

do magistério. De acordo com Oliveira (2016, p. 124), também “[...] põe em risco o 

piso salarial dos profissionais da educação básica e dos servidores públicos em 

geral, além de apresentar sérias ameaças às suas carreiras”. 

No panorama político atual, com a vitória de Jair Bolsonaro na última 

eleição presidencial ocorrida em 2018, o orçamento da educação sofreu novo 

ataque por meio do decreto nº 9.741, que cortou R$ 5,839 bilhões de seus recursos 

(BRASIL, 2019). Para Antonio Gonçalves (2019, p. 01), presidente do Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), este corte 

pode afetar “[...] a prestação de serviços públicos para a população. Isso permitirá 

também a intensificação do processo de mercantilização e privatização da Saúde, 

Educação e Ciência e Tecnologia”. Os direitos sociais conquistados no setor 

educacional e estabelecidos por meio da legislação brasileira são resultados de 

resistências e embates, sendo repletos de avanços e retrocessos. Destaca-se que, 

na conjuntura atual, esses direitos estão sofrendo diversos ataques. Diante deste 

cenário surge a questão: como tratar de valorização em um contexto de 

desvalorização?  

 Entendemos que a resistência deve continuar, bem como deve unir forças 

com as representações sindicais e permanecer na luta pela garantia desses 

direitos. Indicamos, ainda, a necessidade de estudar e compreender a política do 

financiamento e da valorização docente para que possamos participar dos debates 

relativos a elas, influenciando sua elaboração e cobrando sua efetivação.  

                                                 
1 Dilma Rousseff sofreu um processo de impeachment em 2016, e como resultado foi destituída do 

cargo. 



18 

 

 

 Frente ao panorama político de ameaça ao financiamento, o estudo 

delimita-se a uma realidade pontual, à cidade de Paula Freitas, a qual faz parte da 

Associação dos Municípios Sul Paranaense (Amsulpar2), que tem por objetivo a 

“[...] integração administrativa, econômica e social dos municípios de Antonio Olinto, 

Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto 

Vitória, São Mateus do Sul e União da Vitória municípios associados” (AMSULPAR, 

2018).  

 O município de Paula Freitas se destaca, pois, com base em estudo de 

Lima (2017), ocupa a penúltima posição do grupo com relação ao vencimento. 

Cabe evidenciar que o vencimento é um dos elementos que fazem parte dos 

debates a respeito da valorização docente, e é indicado por Masson (2016, p. 158) 

como “um fator decisivo para a permanência no magistério”. Com base neste 

aspecto, selecionamos o Plano de Carreira do Magistério desse município como 

objeto de estudo da presente pesquisa. Assim, optamos por analisar se os preceitos 

legais foram atendidos no Plano de Carreira do Magistério Público de Paula Freitas, 

de 2005 a 2017. 

 Indicamos que a definição do período histórico ocorreu por dois motivos: 

primeiramente pela opção de trabalharmos com dados mais recentes; segundo, 

pela dificuldade em encontrar os dados do período em que o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF) esteve em vigor, visto que já foi substituído. Porém, buscamos trazer, 

para a pesquisa, dados dos últimos dois anos do FUNDEF, a fim de fazer uma 

comparação com os dados do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e 

identificar se houve avanços em relação ao nosso objeto de estudo. 

O interesse em estudar questões que envolvem temas relacionados com a 

política educacional e a valorização docente está interligado com o aporte teórico 

que a trajetória acadêmica na Licenciatura em Pedagogia, pela Universidade 

Estadual do Paraná, propiciou, sob o tema Desvalorização da Classe Docente no 

Brasil, e do curso de especialização em Metodologia do Ensino de Filosofia e 

Sociologia, sob o tema Precarização do Trabalho Docente. Ainda, caminha em uma 

                                                 
2 Maiores informações em: <http://amsulpar.com.br/>.  

http://amsulpar.com.br/
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perspectiva que mescla conhecimentos da atuação profissional na Educação 

Infantil, que inicia na docência na pré-escola e passa pelo período de atuação como 

gestora de Centro Municipal de Educação Infantil.  

Essas vivências profissionais permitiram identificar, por meio de conversas 

com professores e com alguns membros do Conselho Municipal do FUNDEB, que 

pouco se sabe a respeito da política de financiamento da educação e sua relação 

com a valorização dos profissionais da educação. Essas experiências, no conjunto, 

possibilitaram a construção de algumas reflexões críticas, formuladas diante do 

conflito entre a desvalorização social do professor, a precariedade das condições 

de trabalho dos docentes e o discurso abordado na legislação vigente sobre a 

valorização docente.  

 Nessa direção, o objetivo central do trabalho é analisar em que medida as 

políticas públicas e as estratégias de financiamento educacional contribuíram no 

processo de valorização dos profissionais da educação no município de Paula 

Freitas – PR. A intenção foi confrontar os referenciais teóricos, as políticas, as 

proposições legais e o plano de carreira atual para identificar se o FUNDEB 

proporcionou ou não a valorização do trabalho docente no referido município.  

 Nessa perspectiva, é relevante a realização de estudos que tratem da 

construção das políticas educacionais referentes à valorização docente, 

particularmente a constituição dos planos de carreira dos profissionais da 

Educação, pois se constitui em um dos elementos fundamentais para alcançar a 

melhoria na qualidade da educação no país, bem como um dos principais 

instrumentos de efetivação da valorização docente.  

 Embora esteja assegurada a valorização docente por meio de um conjunto 

de normas e leis, observamos, no entanto que, na realidade, a implantação das leis 

encontra diversos obstáculos e a valorização nem sempre se concretiza. Diante 

desse contexto, a questão central deste estudo pode ser transcrita da seguinte 

maneira: como as políticas educacionais e as estratégias de financiamento 

educacional influenciam no processo de valorização do trabalho docente no 

município de Paula Freitas?  

Para nortear a pesquisa, levantamos as seguintes questões 

problematizadoras: como a carreira docente é abordada nos documentos e 

recomendações dos organismos internacionais? Como o financiamento se 
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desenvolve ao longo do tempo, no campo das políticas? Como acontece o 

financiamento da educação na legislação vigente? Quais são os principais 

conceitos e concepções da valorização docente? Quais são as estratégias da 

legislação vigente para garantir a valorização docente? Como o meio acadêmico 

trata a relação do financiamento da educação com a valorização docente? Como 

ocorreu o processo de elaboração do plano de carreira atual do município de Paula 

Freitas-PR? Quais foram os avanços e retrocessos resultantes da implantação das 

políticas de financiamento? Como acontece o financiamento da educação e sua 

operacionalização no município de Paula Freitas-PR? A valorização docente tem 

se concretizado através do financiamento da educação no município de Paula 

Freitas –PR? 

  Para responder a estas questões, propôs-se uma investigação de fontes 

bibliográficas e documentais, respaldadas no método materialismo histórico e 

dialético. Optou-se por este método porque buscamos compreender a realidade a 

partir da totalidade. Para Kosik (2002, p. 44), “[...] acumular todos os fatos não 

significa conhecer a realidade; todos os fatos (reunidos em um conjunto) não 

constituem, ainda, a totalidade. Os fatos são conhecimentos da realidade se são 

compreendidos como fatos de um todo dialético [...]”. 

Autores como Amaral (2012), Davies (1999; 2008), Ednir e Bassi (2009), 

Monlevade (1997, 2008), entre outros, foram utilizados para compreendermos a 

estrutura do financiamento da educação. Para compreender os significados da 

valorização docente, foram utilizados autores como Masson (2016), Novoa (1991), 

Cirilo (2012), entre outros.  

Realizaram-se consultas de leis e documentos originados nas três esferas 

de governo, ligados à área do financiamento educacional e à valorização do 

trabalho docente, tais como a Constituição Federal do Brasil (CF) de 1988; a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996; o FUNDEF, o PNE de 

2001; o FUNDEB, a Lei n° 11.738 de 2008, que regulamenta o Piso Salarial 

Profissional Nacional (PSPN), PNE de 2014, bem como o Plano Estadual de 

Educação (PEE) do Paraná, no qual está inserido o município de Paula Freitas, 

foco específico de nosso estudo e seu referido Plano Municipal de Educação 

(PME). Também como fonte de estudos foram utilizados dados estatísticos 

extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos cadernos 
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municipais do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), dos Sistemas de informações sobre orçamentos públicos em 

educação (SIOPE) disponíveis no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE). 

Por conseguinte, a identificação e análise de documentos (leis, resoluções, 

decretos, pareceres, plano de carreira, estatutos) possibilitam observar como a 

temática foi concretizada na legislação educacional e as diferentes concepções que 

admite. Assim, nesse processo de análise dos documentos pretendeu-se, além da 

descrição dos documentos, desvelar o que está implícito em tais materiais, no que 

diz respeito à política educacional executada. 

Tivemos acesso a algumas informações por meio de dados disponíveis 

tanto no site3 do Portal de Transparência do Município de Paula Freitas-PR, como 

utilizando dados fornecidos por e-mail e através de visitas realizadas à Prefeitura 

Municipal, à Secretaria de Educação e à Câmara Municipal de Vereadores. O 

período de aquisição dos documentos4 para a análise foi longo, devido à grande 

quantidade e diversidade de informações, documentos e dados necessários para 

pesquisa. Também foi marcado por diversas visitas às instituições citadas, seja 

para esclarecimento de dúvidas, seja para obter outros dados que se fizeram 

necessários para análise.  

O estudo foi dividido em quatro capítulos, nos quais estão detalhados mais 

especificamente alguns objetivos. O primeiro capítulo retrata o perfil do município, 

sua estrutura e organização educacional. Buscamos primeiramente configurar a 

realidade do município por meio de uma contextualização social, econômica e 

educacional, utilizando dados referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal - IDHM, Produto Interno Bruto (PIB) per capita disponível no site do IBGE, 

e Índice FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM). Depois, apresentamos questões como a 

história do município, localização demográfica, população, quantidade de escolas, 

de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), de alunos, de professores e 

de funcionários.  

                                                 
3 Para maiores informações indicamos o site disponível em <http://paulafreitas.pr.gov.br/site/>.  
4 Os documentos e e-mails de contato e resposta encontram-se nos apêndices. 

http://paulafreitas.pr.gov.br/site/
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O segundo capítulo identifica como a carreira docente é abordada nos 

documentos e recomendações de organismos internacionais. Pontuamos as 

principais conferências e fóruns mundiais, bem como sua visão e suas prioridades 

no setor educacional. 

 Realizamos também uma retrospectiva histórica do financiamento da 

educação pública no Brasil, e fazemos uma reflexão sobre as dimensões históricas, 

políticas e ideológicas que desencadearam as mudanças nesse setor, identificando 

como eixo central os momentos em que os recursos financeiros passaram a ser 

definidos pela Constituição Federal.  

No terceiro tópico do capítulo analisamos a legislação vigente do 

financiamento da educação desencadeada a partir da Constituição Federal de 

1988. Para tanto, examinamos o processo de implantação, desenvolvimento e o 

contexto em que se inserem, bem como fazemos um esforço para compreender 

como se efetivam essas políticas de financiamento.   

O terceiro capítulo apresenta os significados da valorização docente. Inicia 

discutindo os conceitos e as diversas terminologias a respeito do termo valorização 

identificados no levantamento dos dispositivos legais, os quais demonstram falta 

de consenso na interpretação do termo. Apresentamos um levantamento da 

produção acadêmica considerando as Teses e Dissertações dos últimos dois anos, 

utilizando os descritores: Financiamento da educação; Valorização docente; Plano 

de carreira municipal. Encontramos três trabalhos de dissertação que analisam a 

realidade dos municípios e seu retorno financeiro do FUNDEB. São eles: 

Valorização do trabalho docente no plano de cargos e carreira de Uberlândia: a 

perspectiva dos profissionais da rede municipal de ensino, da autora Mariane 

Gomes Pereira (2017); Políticas de financiamento da educação básica: a 

valorização dos profissionais do magistério na rede municipal de ensino de São 

Mateus/ES, da autora Zenilza Aparecida Barros Pauli (2017); e Política de 

valorização dos profissionais da educação: dimensões do financiamento da 

educação básica no município de Céu Azul no Paraná (2009 - 2016), da autora 

Daiana Cristina Luhm (2017). Esses trabalhos apresentam uma característica em 

comum: todos recebem um retorno financeiro maior do que contribuem para a 

formação do FUNDEB. Assim, tornam-se necessários estudos que possam avaliar 

a eficácia do FUNDEB em municípios que apresentam um retorno inferior ao valor 
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destinado para formação do fundo. Nesse sentido, evidenciamos a relevância de 

nosso trabalho, pois o município em estudo apresenta esta característica5. 

Examinamos também o que as bases legais discorrem sobre a valorização do 

professor na atualidade, nas quais observamos que os pilares da valorização são: 

carreira, salário e formação.  

No quarto capítulo discutimos a elaboração do plano de carreira atual, 

aprovado em 2014 por meio da Lei Municipal nº 1.335, e apresentamos os 

principais aspectos que estruturam a carreira docente, presentes no referido plano. 

Após, tratamos do financiamento da educação e sua operacionalização no 

município de Paula Freitas-PR, considerando os elementos da valorização docente. 

Para o levantamento dos dados referentes ao orçamento da educação do 

município, recorremos ao departamento de contabilidade da prefeitura de Paula 

Freitas-PR, à Secretaria do Tesouro Nacional – Siconfi, e predominantemente ao 

SIOPE, onde se encontram disponíveis para acesso público dados detalhados de 

receitas e despesas em educação. Depois, examinamos como ocorre a fiscalização 

dos recursos do FUNDEB a partir da Lei Municipal nº 890/2007, que criou o 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social (CACS) e as Atas das 

reuniões do referido conselho.  

Finalizamos o capítulo com a análise do Plano de Carreira do município de 

Paula Freitas-PR. Como o instrumento de valorização docente que selecionamos 

para objeto de estudo foi o Plano de Carreira, é necessário indicar que nossa 

análise sustenta-se em cinco requisitos apresentados por Masson (2017) como 

essenciais para a atratividade e a permanência na carreira do magistério: 1. 

Remuneração proporcional à formação com equiparação às demais profissões de 

formação equivalente; 2. Ascensão na carreira de acordo com o tempo de serviço 

e titulação; 3. Alcance do topo da carreira como uma possibilidade para todos, não 

restrito à maioria; 4. Progressão horizontal com interstícios não muitos longos; 5. 

Valorização do professor de acordo com sua titulação desde o início da carreira; 6. 

Dispersão salarial; e 7. Consideração do vencimento em relação ao custo de vida 

regional. Entretanto, como as questões que envolvem a regulação da profissão nos 

planos de carreira são muitas e nosso propósito é discutir os aspectos centrais da 

                                                 
5 Os valores são demonstrados na tabela 27. 
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valorização do trabalho docente, selecionamos os cinco primeiros requisitos para 

orientar nossa análise. 

Em suma, o enfoque na valorização do trabalho docente e as análises 

realizadas apontam que, de fato, uma nação se faz com educação pública de 

qualidade e valorização dos seus profissionais, e nosso maior desejo é que nosso 

estudo aguce reflexões mais críticas e abrangentes sobre a educação no Brasil.  
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CAPÍTULO 1 - A CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA EDUCACIONAL DO 

MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS – PARANÁ 

Neste primeiro capítulo nos propusemos a apresentar a educação no 

município de Paula Freitas-PR, com base na exposição de dados que configuram 

a sua realidade, como os indicadores sociais, econômicos e educacionais. 

Descrevemos também a estrutura educacional e sua organização. O levantamento 

desses dados é fundamental para compreender a situação educacional do 

município, visto que em seu conjunto podem interferir na temática valorização do 

trabalho docente. 

Nesta direção, apresentamos os indicadores sociais, econômicos e 

educacionais do município estudado, Paula Freitas–PR, por entender que existe 

conexão entre esses aspectos e a importância de englobar o todo para 

compreender as particularidades. Desta forma, ao nos referirmos à estrutura 

educacional, abrangemos sobre como tal educação está organizada.  Para a 

caracterização da estrutura educacional percorremos um caminho que inicia com a 

história do município, localização demográfica, população, quantidade de escolas, 

de CMEIs, de alunos, de professores e de funcionários.  

O estudo delimita-se à cidade de Paula Freitas, situada no Estado do 

Paraná, com um recorte temporal de 2005 a 2017. No entanto, sobre alguns dados 

conseguimos informações a respeito de alguns anos somente, e em outros 

trazemos informações além do recorte temporal. O nosso estudo aplica-se 

especificamente à rede de ensino municipal, suas escolas e CMEIs. Porém, em 

alguns dados, apresentamos também informações a respeito da situação da 

educação na rede estadual de ensino, por entender que é necessário compreender 

a totalidade da educação em um mesmo território. 

Este capítulo inicia com a contextualização do município de Paula Freitas. 

Assim, apresentamos uma exposição da história do município, localização 

demográfica e composição da população. Finalizamos este primeiro tópico 

realizando um levantamento dos indicadores sociais e econômicos, que são 

compostos por dados do IDHM, PIB per capita e IFDM. Para esta tarefa foram 

utilizados dados do IPARDES do município, do IBGE e do índice FIRJAN. 
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Em um segundo momento, caracterizamos o perfil da estrutura educacional 

e como se encontra organizada esta educação. Trouxemos dados de como se 

encontra a estrutura administrativa da secretaria de educação, da estrutura física 

das escolas, os índices educacionais, quantidade de escolas, CMEIs e suas 

localizações, a quantidade de professores e funcionários, a quantidade das 

matrículas totais da Educação Básica, especificando as matrículas do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais e da Educação Infantil.  

Por fim, trazemos a organização da Educação Especial, da Educação para 

Jovens e Adultos (EJA) e da educação integral para, assim, compreendermos a 

situação educacional do município. A análise da estrutura da educação de Paula 

Freitas-PR foi realizada através de dois dispositivos legais, o PME (2015) e o Plano 

de Carreira de 2014. 

1.1 INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS 

Paula Freitas faz parte do Estado do Paraná. Localizada na microrregião 

de União da Vitória, mesorregião Sudeste Paranaense, região geográfica do 

Paraná Sudeste Paranaense, possui área de 420,3 km², população de 5.434 

habitantes segundo o censo de 2010, e em 2018 a estimativa foi 

de 5.837 habitantes (IBGE 2018). Esses dados revelam que se trata de um 

município de porte populacional pequeno e que não tem se desenvolvido, pois a 

estimativa de crescimento de 2010 para 2018 foi de apenas 403 habitantes. O 

município apresenta estrutura fundiária com predomínio de minifúndios e o setor da 

agricultura é a base da economia. Apresenta uma significativa produção de 

melancia e ao se destacar na produção desta fruta, Paula Freitas é conhecida como 

a Capital da Melancia (MARTINS, 2010). 
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Figura 1 - Mapa - Município de Paula Freitas no mapa do estado do Paraná 

 

                

        Fonte: IPARDES (2018). 

 

Figura 2 - Mapa - Extensão do município de Paula Freitas e seus limites com outros 
municípios 

 

            Fonte: IPARDES (2016). 
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Figura 3 - Mapa - Município de Paula Freitas e suas localidades 

 

 

Fonte: Plano Municipal de Educação (PAULA FREITAS, 2015a) 

 

O município surgiu no final do século XIX, com Formação Administrativa 

em divisões territoriais decretadas pelo Governo do Estado. O povoamento do 

município contou com um aliado, o rio Iguaçu, atraindo inicialmente indígenas da 

família Caingangue, que “[...] acabaram afugentados pelas expedições de 

imigrantes que estavam chegando a região, essas expedições tiveram início no 

século XVII e XVIII, através do rio Iguaçu, rio que era comparado a uma “estrada” 

que anda [...]” (PAULA FREITAS, 2015a, p. 17). Na sequência, com a descoberta 

do vau6, desenvolveu-se na região o tropeirismo. Esses tropeiros em viagem 

pernoitavam nas fazendas locais e muitos acabavam fixando moradia. O rio Iguaçu 

também contribuiu com o povoamento através da navegação comercial, assim 

como no desenvolvimento das principais atividades econômicas da região, que 

eram a extração da erva-mate, a exploração de madeira e a pecuária. No retorno 

                                                 
6 Vau: Lugar no rio ou no mar, cuja profundidade permite que se atravesse a pé ou em um cavalo; 

Ponto de passagem no rio. Lugar raso (PRIBERAM ON-LINE). 
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os vapores traziam produtos alimentícios que não se produzia na região (MARTINS, 

2010).  

Com o desenvolvimento da região surgiram novas atividades econômicas, 

como “serrarias, casas de comércio, barbaquás7, ferrarias, tafonas8, moinhos e 

monjolos” (PAULA FREITAS, 2015a, p. 17). 

A base étnica da colonização do município foi constituída por grupos de 

afrodescendentes, caboclos e imigrantes alemães, poloneses, ucranianos e 

italianos. Esses imigrantes chegaram ao Paraná no período de 1880 a 1900 em 

busca de terras férteis, trazendo características próprias de cultivo agrícola, 

pecuária e cultural, possibilitando à localidade desenvolvimento que resultou em 

seu crescimento político-administrativo. Quanto à cor/raça, predomina a cor branca 

em 4.306 da população; seguida da parda, com 1.020; preta, 79; e amarela 29 

(IPARDES, 2018), como pode ser observado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1 - População censitária segundo cor/raça, 2010 

 
          Fonte: Plano Municipal de Educação (PAULA FREITAS, 2015a) e IPARDES (2018). 
 

                                                 
7 s. m. || (Bras., Sul) espécie de caniçada ou forno de bambus para a secagem da erva-mate; carijo; 

jirau. || -, adj. (Bras., Sul) diz-se da erva-mate preparada nesta caniçada. F. tupi-guarani (AULETE 
ON-LINE). 

8 O mesmo que atafona: pequeno engenho para produção artesanal da farinha de mandioca 
(AULETE ON-LINE).  
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Em 1963 foi criado oficialmente o município de Paula Freitas, pela lei 

estadual n.º 4788, de 29 de novembro de 1963, e instalado em 08 de dezembro de 

1964, desmembrado de União da Vitória (IBGE, 2018). O município de Paula 

Freitas inicialmente era conhecido por distrito de Carazinho. Em 1938 esta 

nomenclatura foi alterada por meio de decreto-lei estadual, e recebeu o novo nome, 

distrito de Estácios, pois havia muitas famílias com este sobrenome, inclusive o 

cidadão Manoel Estácio de Paula, que foi o primeiro habitante da região, 

emprestando seu nome ao porto fluvial que ali se instalou. Assim, a região ficou 

conhecida por distrito de Estácios até a chegada da estrada de ferro, quando 

passou a se chamar Paula Freitas, devido à construção de uma Estação Ferroviária 

denominada Paula Freitas, em homenagem ao engenheiro Antônio de Paula 

Freitas, que a projetou (MARTINS, 2010). 

Alguns indicadores socioeconômicos colocam o município em destaque 

negativo no ranking nacional e estadual. Dentre eles, destaca-se o índice Gini9 da 

renda domiciliar per capita, que aumentou de 0,5102, medido em 1991, para 

0,5809, em 2000, e para 0,6096, em 2010, indicando aumento na desigualdade da 

distribuição de renda entre a população. Isto pode ser visualizado através do mapa 

na página seguinte, com base no PIB per capita do município. 

 

  

                                                 
9 O Índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado 

grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos (IPEA, 2004). 
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Figura 4 - Mapa - PIB per capita do município de Paula Freitas 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

O IDHM10 atinge média de 0.717; o IDHM-Longevidade é de 0,847; o IDHM-

Renda é 0,699 e o IDHM-Educação é 0,622. Os índices de Desempenho Municipal 

(IPDM) do Ipardes, medido em 2010, atinge média 0,6707. Os IPDM específicos 

são: IPDM-Emprego-Renda é igual a 0,4635, IPDM-Educação é de 0,7830 e IPDM-

Saúde é igual a 0,7655. O índice FIRJAN11 de Desenvolvimento Municipal – IFDM, 

em 2011 era de 0,7345, em 2012 subiu para 0,7501, e em 2013 atingiu 0,7588. Em 

seu conjunto, tais índices colocam Paula Freitas em 108º lugar no ranking 

paranaense e em 949º lugar entre os municípios no ranking nacional no ano de 

2013 (IPARDES, 2013). O índice FIRJAN classifica os municípios em quatro níveis: 

alto (0,1-0,8), moderado (0,8-0,6), regular (0,6-0,4), e baixo (0,4-0): o município de 

Paula Freitas é considerado de nível moderado. Apesar desta classificação 

                                                 
10 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de 

indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e 
renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento 
humano (PNUD ON-LINE). 

11 IFDM: O IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – é um estudo do Sistema FIRJAN 
que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil 
municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego & renda, Educação e Saúde. Criado em 
2008, ele é feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos 
ministérios do Trabalho, Educação e Saúde (FIRJAN ON-LINE). 
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considerada positiva, o Instituto IPARDES lançou, em 2000, um diagnóstico 

socioeconômico do território União da Vitória – Estado do Paraná, no qual o 

município de Paula Freitas e Cruz Machado são destacados como os municípios 

que mostraram maior desigualdade de renda (IPARDES, 2000).  

Em 2013 divulgou-se que a região sul do Paraná, da qual o munícipio de 

Paula Freitas faz parte, “foi taxada como região da fome, devido sua estagnação 

econômica e o fim do ‘ciclo da madeira’ na região” (NUNES, 2013).  

Assim, a base econômica do município passou a ser agrária. Uma das 

possíveis causas para o baixo desenvolvimento da região é seu tardio processo de 

integração a outras áreas mais dinâmicas do Estado, em função da quase total 

escassez de vias de comunicação. 

Na sequência do texto, caracterizamos o perfil da estrutura educacional e 

como se encontra organizada esta educação no município em estudo. 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE 
PAULA FREITAS – PR 

Para a caracterização do perfil da estrutura educacional apresentamos os 

dados de como se encontra a estrutura administrativa da Secretaria de Educação, 

da estrutura física das escolas, os índices educacionais, quantidade de escolas, 

CMEIs e suas localizações, a quantidade de professores e funcionários, e a 

quantidade das matrículas totais da Educação Básica, especificando as matrículas 

do Ensino Fundamental Anos Iniciais e da Educação Infantil. Trazemos também a 

organização da Educação Especial, da EJA e da educação integral para, assim, 

compreendermos a situação educacional do município.  

 A Secretaria Municipal de Educação do município de Paula Freitas é 

responsável por três escolas e por três centros de atendimento à Educação Infantil. 

Esse departamento atende em prédio próprio, no centro da cidade, com uma 

infraestrutura adequada às necessidades e possui amplas instalações.  

 Quanto a sua estrutura administrativa, é composta pelos seguintes 

departamentos: Pedagógico, Transporte Escolar, Alimentação Escolar, 

Documentação Escolar, Cultura e esporte. 

 A educação de Paula Freitas-PR sofreu alterações motivadas pelas Leis nº 

11.114 de 16 de maio de 2005 e nº 11.274 de 06 de fevereiro de 2006. As referidas 
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leis regulamentam a reorganização do Ensino Fundamental para nove anos de 

duração, com ingresso obrigatório das crianças aos seis anos de idade, e 

determinaram que a implantação desse nível de ensino deveria ocorrer até 2010 

(BRASIL, 2005b; 2006a). Desta forma, o sistema municipal de ensino de Paula 

Freitas realizou a reorganização do Ensino Fundamental em 2008, passando a 

atender as crianças dessa faixa etária.  

 A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos demanda uma 

proposta pedagógica própria para ser aplicada em cada escola (BRASIL, 2008), 

bem como um currículo que contemple as especificidades que requer o ensino de 

nove anos. Assim, a Resolução nº7/2010 estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos e registra no artigo 9º que:  

 
O currículo do Ensino Fundamental é entendido, nesta Resolução, como 
constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do 
conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular 
vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente 
acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes 
(BRASIL, 2010). 

 

Nesta direção, segue o PME (2015) de Paula Freitas, afirmando que  
 
Entendemos que o construtivismo na educação poderá ser a forma teórica 
que reúna as várias tendências atuais do pensamento educacional. Não 
queremos uma escola que consiste em fazer, repetir, recitar, aprender, 
ensinar o que já está pronto e sim uma escola de fazer agir, operar, criar, 
construir e aprender a partir da realidade vivida por alunos e professores, 
isto é, pela sociedade. A educação deve ser um processo de construção 
de conhecimento do qual ocorrem, em condição de complementariedade 
alunos e professores, problemas sociais atuais e o conhecimento já 
construído (PAULA FREITAS, 2015a, p. 31-32). 
 

 Segundo dados de 2018, no município, para otimizar a infraestrutura, 

optou-se por concentrar a demanda de Educação Infantil em cinco instituições de 

ensino, todas pertencentes à rede pública municipal. Cabe destacar que o 

município não possui escolas nem centros de atendimento infantil privados, 

contando exclusivamente com instituições públicas. 

 No que diz respeito à demanda, o município de Paula Freitas possui 1.169 

habitantes em idade escolar no nível da Educação Básica regular, correspondendo 

a 20,05% da população. Na etapa da Educação Infantil, a fase creche, de zero a 

três anos, há 1,15%; e na pré-escola, na faixa de quatro e cinco anos, 2,15%. Nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, de seis a dez anos, 6,9%; entre onze a 
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quatorze anos 6,3%; e no Ensino Médio, a faixa etária de quinze a dezessete anos 

corresponde a 3,02% (PAULA FREITAS, 2015a, p. 22). 

 A Educação Infantil em Paula Freitas, na fase creche, é ofertada em três 

CMEIs, dois localizados na zona urbana e um na zona rural. No ano de 2016 

ocorreu uma reorganização, e o CMEI Ruth Jensen de Lara, que atendia crianças 

de 0 a 6 anos, passou a atender crianças de 0 a 3 anos; o CMEI Neuza Behety 

Franco ficou responsável pelo atendimento de crianças de 3 a 6 anos; e no CMEI 

Juliana Aparecida Bueno são atendidas crianças de 0 a 6 anos. 

 A tabela 1 mostra a denominação dos CMEIs, localização e matrículas, 

respectivamente. 

 

Tabela 1 – Unidades escolares que atendem a fase creche em Paula Freitas (2018) 

Unidade Escolar Localização Matrícul

as 

CMEI Ruth Jensen de Lara          Bairro Centro     40 

CMEI Juliana Aparecida Bueno           Zona Rural     48 

CMEI Neuza Behety Franco           Bairro Centro     30 

Fonte: SME - Secretaria Municipal de Educação de Paula Freitas. 

   

 A Educação Infantil em Paula Freitas, na fase pré-escola, é ofertada em 

dois (2) CMEIs e duas (2) escolas municipais localizadas nas zonas urbana e rural. 

A tabela 2, na página seguinte, mostra a denominação das escolas, localização e 

oferta de vagas na pré-escola I e II, respectivamente. 
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Tabela 2 – Unidades escolares que atendem fase pré-escola em Paula Freitas 

(2017) 

Unidade Escolar Localização Matrícul

as 

CMEI Juliana Aparecida Bueno                Zona Rural     47 

CMEI Neuza Behety Franco                Bairro Centro     62 

Escola Barão do Rio Branco                 Zona Rural     16 

Fonte: SME - Secretaria Municipal de Educação de Paula Freitas. 

 

  A tabela 3 mostra a denominação das Escolas, localização e matrículas, 

respectivamente. 

 

Tabela 3 – Unidades escolares que atendem o Ensino Fundamental em Paula 

Freitas (2017) 

Unidade Escolar Localização Matrícula

s 

Escola Rural Municipal Barão do Rio Branco  Zona Rural  79 

Escola Municipal Mauro de Oliveira Cavallin  Bairro Centro  211 

Escola Municipal Professor Paulo Ider Hermann  Bairro Centro  84 

Fonte: SME - Secretaria Municipal de Educação de Paula Freitas. 

 

A Escola Rural Municipal Barão do Rio Branco está localizada na zona rural 

e recebe alunos provenientes de uma comunidade 100% agrícola, fato que, 

segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) de 2016, a caracteriza como uma 

escola do campo. O PME (PAULA FREITAS, 2015a) refere-se à educação12 no 

campo como muito importante e necessária para o município. E destaca que, 

 
Devido ao município de Paula Freitas ser um Município agrícola temos a 
necessidade de dar atenção à escola do campo, devemos ter um currículo, 
concepções de alfabetização e avaliação, devemos saber a realidade do 

                                                 
12 Na década de 1990, a rede municipal de ensino de Paula Freitas era composta por escolas 
multisseriadas 100% rurais, em um total de 14 escolas distribuídas nas principais localidades do 
município. Após a aprovação da LDB 9.394/96, que objetiva a implementação da municipalização 
e universalização do ensino básico, ocorreu uma reorganização do sistema de ensino de Paula 
Freitas, e as escolas rurais foram fechadas e nucleadas. Assim, os alunos das escolas desativadas 
passaram a ser atendidos em centros maiores. 
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nosso povo do campo, valorizar os seus saberes e realizar a integração 
cultural, política e social dessa comunidade, preparando nossos jovens 
para que permaneçam no campo (PAULA FREITAS, 2015a, p. 36). 

 

O PME (PAULA FREITAS, 2015a) considera fundamental a oferta e 

também o financiamento da educação do campo no país, pois para que a educação 

do campo no município de Paula Freitas seja de qualidade, faz-se necessário 

ampliar o investimento para que os seguintes aspectos possam ser melhorados: 

“transporte, manter e ampliar a infra-estrutura [sic] das escolas, equipamentos 

tecnológicos, material didático, acervo bibliográfico, formação continuada” (PAULA 

FREITAS, 2015a, p. 38). O documento da Conferência Nacional de Educação - 

CONAE (BRASIL, 2010, p. 137) vai além, e propõe que se deve “[...] criar política 

de incentivo para os/as Professores/as que atuam no campo, para evitar a 

rotatividade e, com isso, garantir um processo educativo sem interrupções e de 

qualidade”. 

Sobre a educação integral, o PME (PAULA FREITAS, 2015a) menciona 

que é uma medida que contribui com a redução do fracasso escolar. Assim, 

compreende que a escola em tempo integral é capaz de melhorar a qualidade de 

vida do aluno, visto que através de “[...] uma rotina planejada, proporciona 

enriquecimento do currículo, mais sociabilidade, responsabilidade e autonomia, 

onde a criança tem oportunidade de vivenciar atividades agradáveis em um 

ambiente educativo e seguro” (PAULA FREITAS, 2015a, p. 38).  

Porém, o sistema municipal de ensino de Paula Freitas não possui nenhum 

programa ou projeto próprio que ofereça educação integral. Portanto, a educação 

integral no município acontece por meio do Programa mais alfabetização, ofertado 

pelo MEC.  

 Em relação à educação especial, o município é responsável pela sala de 

recursos e pela sala de apoio, conforme especifica a tabela da página seguinte. 
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Tabela 4 – Organização do atendimento especializado 

Escola Total de 

docentes 

Sala de 

Apoio 

Sala de 

Recursos 

Total de 

Alunos 

atendidos 

Mauro de Oliveira Cavallin        02       01          01       50 

Professor Paulo Ider Hermann        02       01          01       25 

Escola Barão Do Rio Branco        01*        01          01       15 

* atende as   duas demandas. 
Fonte: Elaborado pela autora por meio de dados do Plano municipal de educação (PAULA 
FREITAS, 2015a). 
 

 O encaminhamento dos alunos para as salas de recursos ocorre após 

avaliação com a psicóloga escolar, que emite um parecer. O atendimento desses 

alunos acontece uma vez por semana, e é realizado por professores que possuem 

o curso de educação especial ou pós-graduação em educação especial (PAULA 

FREITAS, 2015a, p. 45). A tabela abaixo apresenta o número de alunos que 

frequentavam as salas de recurso na rede municipal de ensino de 2009 a 2017. 

 

Tabela 5 – Unidades escolares que possuem salas de recurso e quantidade de 
alunos em Paula Freitas de 2009 a 2017  
 

ESCOLAS MUNICIPAIS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Escola Barão do Rio 

Branco 

  04   00   05   16   04   06   0   0   0 

Escola Prof. 

Paulo Ider Hermann 

  06   12   06   17   04   06   12   8   10 

Escola Mauro de  

Oliveira Cavallin 

  10   10   13   08   07   08   08   11   09 

Total   20   22   24   41   15   20   20    19   19 

Fonte: Plano municipal de educação (PAULA FREITAS, 2015a). 

  
 Cabe destacar que, de 2012 a 2017, o número de alunos que frequentavam 

as salas de recursos na rede municipal de ensino decresceu, devido à Instrução N° 

016/201113 – SEED/SUED, a qual estabelece os critérios para o atendimento 

educacional especializado em sala de recursos multifuncional tipo I, na Educação 

Básica. Desta forma, a demanda existente foi reavaliada, observados os critérios 

                                                 
13 Disponível em: http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/Instrucao162011.pdf 

http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/Instrucao162011.pdf
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previstos no item 3, e os alunos que não atendiam a esses critérios foram 

desligados da sala de recursos. 

 Além das salas de recurso e salas de apoio, o atendimento especializado 

estende-se ao atendimento com profissionais específicos, que auxiliam e 

acompanham os alunos que apresentam dificuldades, como fonoaudióloga, 

psicóloga e psicóloga escolar.  

 Quanto à estrutura física das instituições de ensino no município, verifica-

se que todas possuem a infraestrutura básica, como água, esgoto, energia elétrica 

e coleta de lixo. As dificuldades maiores estão na questão de acessibilidade, sala 

dos professores, bibliotecas, laboratório de informática e quadras de esportes, pois 

não contemplam todas as instituições. Apenas a Escola Mauro de Oliveira Cavallin, 

localizada na área urbana, possui laboratório de informática com doze 

computadores. Mas recentemente, o município aderiu ao Programa de Inovação 

Educação Conectada do Ministério da Educação (MEC), instituído pelo decreto 

9.204, de 23 de novembro de 2017 que objetiva “[...] apoiar a universalização do 

acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias 

digitais na Educação Básica (BRASIL, 2017). 

 Com relação à merenda escolar, o PME (PAULA FREITAS, 2015a, p. 39) 

descreve como “[...] de boa qualidade, com frutas, legumes e verduras, onde 

grande parte é adquirido com recursos municipais, estimulando os alunos a uma 

alimentação saudável”. O cardápio das escolas e CMEIs é elaborado por uma 

nutricionista. 

 Sobre o quadro educacional do município considerado nesta pesquisa, com 

os dados demonstrados na tabela abaixo. 

  

Tabela 6 – Matrículas da Educação Básica em Paula Freitas 

Matrículas na Creche 108 

Matrículas na Pré-escola 122 

Matrículas no Ensino Fundamental 352 

Total de Matrículas 582 

Fonte: Elaborado pela autora por meio de dados do IPARDES (2017).  
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 No que concerne às taxas de escolarização na Educação Básica municipal, 

os dados evidenciam a ampliação no atendimento da população em idade escolar 

em todas as etapas de ensino, como informa o gráfico a seguir. 

 
Gráfico 2 - Taxa de escolarização na Educação Básica do município de Paula 
Freitas-PR (2009-2013) 

 

              Fonte: Plano Municipal de Educação (PAULA FREITAS, 2015a). 

 
Apesar te ter ocorrido um aumento no atendimento da população em idade 

escolar em todas as etapas de ensino, os gráficos a seguir indicam que, nos anos 

iniciais, o munícipio está bem próximo da universalização desta etapa, mas na 

educação infantil há um longo caminho a percorrer até atingir a meta do PNE/2014, 

que propõe 100% para as crianças de quatro a cinco anos, e no mínimo 50% para 

as crianças de zero a três anos.  
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Gráfico 3 - Taxa de escolarização da educação infantil do município de Paula 
Freitas-PR (2013) 

 

               Fonte: Plano Municipal de Educação (PAULA FREITAS, 2015a). 

 
Gráfico 4 - Taxa de escolarização dos anos iniciais do município de Paula 
Freitas-PR (2013 

 

              Fonte: Plano Municipal de Educação (PAULA FREITAS, 2015a). 

 

Cabe destacar que, em 2015, o munícipio prestava atendimento a 66% das 

crianças de quatro a cinco anos, e comprometeu-se, no plano municipal de 

educação, a atingir os 100% (PAULA FREITAS, 2015a, p. 26). 

Em relação à composição do quadro de docentes em atuação nos CMEIs 

e escolas, temos os dados da tabela a seguir. 

34,25%

65,75%

Estão na Escola Não estão na Escola

99,75%

0,25%

Estão na Escola Não estão na Escola
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Tabela 7 – Funções docentes, segundo a etapa em Paula Freitas 

Creche Pré-escola Ensino 

Fundamental 

Total 

8 8 54 70 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do IPARDES (2017). 

 
No que concerne à situação funcional, destaca-se que são todos 

professores efetivos. Os docentes que atuam na Educação Infantil são 

denominados educadores infantis, com carga horária de 40 horas. Os docentes que 

atuam no Ensino Fundamental são denominados professores, com carga horária 

de 20 horas. O município não possui professor regente contratado, somente 

professores regentes efetivos.   

O conjunto de auxiliares dos professores é composto por estagiários, que 

são estudantes da área de educação e Ensino Médio. Cerca de quarenta (40) 

estudantes são contratados para atuar como auxiliares de turma e monitorar as 

linhas de ônibus (PAULA FREITAS, 2015a). 

Referente à formação dos oitenta e dois professores efetivos, um possui 

mestrado, vinte e nove possuem graduação em Pedagogia ou outra Licenciatura e 

pós-graduação, quarenta e seis possuem graduação ou estão cursando, e os 

demais possuem somente o Magistério.  

Além dos docentes, o quadro para atender a rede de ensino municipal é 

composto por diretores, coordenadores, secretários, auxiliares de serviços gerais e 

cozinheira, como apresenta a tabela da página seguinte. 
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Tabela 8 – Funções da rede municipal de ensino, quantidade e formação (2015) 

 Ensino 
Fundamental 
Completo ou 
incompleto 

Ensino 
Médio 

Completo ou 
incompleto 

Magistério 
Completo ou 

cursando 

Graduação 
Completo ou 

cursando 

Pós 
Graduação 

Completo ou 
cursando 

 

Mestrado 
ou 

Doutorado 

Total 

Professores   06 46 29 01 82 

Professor 
Contratado 

       

Professor 
Substituto 

       

Professor 
Afastado 

Trat. médico 

     

01 

  

01 

Estagiárias  18 09 17   44 

Documenta- 
dora 

Escolar 

 01     01 

Gestor   02 04 04  04 

Auxiliares 
De Serviços 

Gerais e 
Cozinheira 

 

07 

 

19 

    26 

Total Geral       158 

Fonte: Plano Municipal de Educação (PAULA FREITAS, 2015a). 

 
Quanto à taxa de analfabetos no município, em menos de 10 anos diminuiu 

mais da metade, sendo considerado um resultado positivo, em se tratando de um 

município de porte pequeno (PAULA FREITAS, 2015a). Em 2010, o percentual de 

analfabetos era de 4,99%, o que corresponde a uma quantidade de 207 pessoas, 

conforme o gráfico na página seguinte. 
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Gráfico 5 – População alfabetizada e analfabeta acima de 15 anos do município, 
1991/2000/2010 

 

Fonte: Elaborado pela autora por meio de dados do Deepask14 e Atlas de Desenvolvimento Humano 
do Brasil15. 

 

A tabela abaixo apresenta a porcentagem de analfabetos em cada faixa 

etária em 2010. 

 

Tabela 9 – Taxa de analfabetismo segundo faixa etária - 2010 

FAIXA ETÁRIA (anos) TAXA  

De 15 ou mais  5,25 

De 15 a 19 1,21 

De 20 a 24 1,69 

De 25 a 29 1,26 

De 30 a 39 3,61 

De 40 a 49 3,77 

De 50 e mais 11,18 

Fonte: Plano Municipal de Educação (PAULA FREITAS, 2015a). 

 

                                                 
14 Plataforma de dados abertos que confronta dados públicos oficiais. Mais informações em: http:// 

www.deepask.com.  
15 Plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 5.565 

municípios brasileiros, 27 Unidades da Federação (UF), 21 Regiões Metropolitanas (RM) e 3 
Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) e suas respectivas Unidades de Desenvolvimento 
Humano (UDH). Mais informações em: http:// 
atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/paula%20freitas_pr.  
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A taxa de analfabetismo encontra-se predominantemente na população 

rural e no sexo feminino, como apresentam os gráficos a seguir. 

 

Gráfico 6 – Taxas de analfabetismo da população de 15 a 24 anos do município 
por tipo de domicílio, 1991/2000/2010 

 

Fonte: Elaborado pela autora por meio de dados do Deepask (2019).  

 

Gráfico 7 – Taxas de analfabetismo da população acima de 15 anos do município 
por sexo, 1991/2000/2010 

 

Fonte: Elaborado pela autora por meio de dados do Deepask (2019). 
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Segundo o PME (PAULA FREITAS, 2015a), em 2015, a taxa de 

analfabetismo em Paula Freitas era de 5,25%, o que reforça a importância da 

modalidade EJA. O município de Paula Freitas oferta a EJA fase I, que compreende 

os anos iniciais do Ensino Fundamental, a EJA fase II e EJA Ensino Médio ficam a 

cargo do núcleo de educação de União da Vitória. Em 2013, havia sete turmas 

atendendo a quarenta e dois alunos. Já em 2017 a demanda caiu, e esteve em 

funcionamento apenas uma turma com sete alunos. As professoras que atuam na 

EJA são do quadro do magistério municipal, com formação em nível superior 

(PAULA FREITAS, 2015ª, p. 53-54). 

Quanto ao assunto educação, meio ambiente e saúde, o PME (PAULA 

FREITAS, 2015a) informa que o município realiza um trabalho voltado para a 

conscientização dos alunos através de práticas de ensino que oportunizam a 

atuarem na proteção e melhoria do meio ambiente, buscando aplicar os 

conhecimentos a sua realidade local. Assim, o aluno percebe que pode colaborar 

e exercer sua cidadania (PAULA FREITAS, 2015ª, p. 55). 

Para fortalecer as ações da escola, o município iniciou a criação do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente e estabeleceu parceria com o Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP), que é responsável pela Área de Proteção Ambiental 

Serra da Esperança (APA), a qual abrange o município de Paula Freitas. A APA 

tem como finalidade integrar as comunidades locais com a natureza e, assim, 

promove ações nos municípios que abrange. Um dos membros do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente de Paula Freitas faz parte da diretoria da APA, e o 

PME (PAULA FREITAS, 2015a) destaca que esta parceria, futuramente, poderá 

beneficiar o município. Outra parceria que auxilia na questão ambiental é o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o qual promove palestras, projetos e o 

concurso Agrinho. Por meio deles os alunos receberam, “nos últimos anos uma boa 

orientação sobre Saúde, Educação e Meio Ambiente” (PAULA FREITAS, 2015a, p. 

62). 

A Secretaria Municipal de Educação divulga, no site oficial da prefeitura de 

Paula Freitas, que um dos seus objetivos é: “Elaborar, executar, coordenar e 

manter programas e projetos complementares educacionais com vistas ao 

desenvolvimento integral do aluno” (Secretaria Municipal de Educação, 2019).  
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Seguem no quadro abaixo algumas parcerias realizadas com a Secretaria 

Municipal de Educação de Paula Freitas-PR e seus projetos em andamento junto 

a programas suplementares.  

 

 Quadro 1 – Programas e projetos Secretaria de Educação de Paula Freitas-PR 

• Formação Continuada: Anos Iniciais, Educação Infantil, Capacitação para as 
Merendeiras; 
• PAR; 
• Projeto Agrinho, Provinha Brasil, Livro Didático (PLD), Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Violência (PROER, Olimpíada de Língua 
Portuguesa e Matemática; Projeto coleta de papeis em parceria com a  
SEPAC; 
• Feira Municipal do Livro, Festival Estudantil da Canção, Projeto Alimentação 
Saudável, Projeto Saúde Bucal (Palestras e acompanhamento); 
• Uniforme Escolar; 
• Doces de Páscoa / Natal; 
• Semana da Criança; 
• Material Escolar; 
• Material de Limpeza; 
• Kits para Professores; 
• Projeto de Leitura Revivendo Nossa História; 
• Avaliação Nutricional; 
• Kits de higiene bucal para serem usados na escola e em casa. 

Fonte: Elaborado pela autora por meio de dados do Portal da Prefeitura de Paula Freitas.  

 
 
 No tocante aos órgãos colegiados de controle social e de gestão 

democrática, foram estabelecidos no município: os Conselhos Escolares, com a Lei 

nº 1.398 de 12/07/2016, que institui a implantação dos Conselhos Escolares em 

todos os estabelecimentos de ensino mantidos pelo poder público municipal, 

conforme orientação da LDB; Conselho Municipal de Educação com a Lei nº 

245/85, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 

com a Lei nº 890 de 11/04/07 e o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, com 

a Lei nº 1096 de 17/08/2010. 

Segundo o INEP, as taxas de repetência e de evasão dos alunos brasileiros 

são bastante elevadas. No município de Paula Freitas, os indicadores taxa de 

rendimento educacional e taxa de distorção idade-série encontram-se mais 

elevadas nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, etapas que são 

de responsabilidade do poder Estadual, conforme as tabelas a seguir. 

 



47 

 

 

Tabela 10 –Taxa de rendimento educacional nos Ensinos Fundamental e Médio – 
2017 

TIPO DE ENSINO APROVAÇÃO (%) REPROVAÇÃO (%) ABANDONO (%) 

Fundamental  93,6 6,4 - 

Anos iniciais (1º a 5º ano) 96,5 3,5 - 

Anos finais 6º a 9º ano)  

Médio 

90.5 

87,3 

9,5 

9,8 

- 

2,9 

Fonte: Plano Municipal de Educação (PAULA FREITAS, 2015a). 

 

Tabela 11 – Taxa de distorção idade série nos ensinos fundamental e médio - 2017 

TIPO DE ENSINO TAXA (%) 

Fundamental  8,1 

Anos iniciais (1º a 5º ano) 2,3 

Anos finais 6º a 9º ano)  

Médio 

14,1 

13,9 

Fonte: Plano Municipal de Educação (PAULA FREITAS, 2015a). 

 
Segundo o PME (PAULA FREITAS, 2015a), a Secretaria Municipal de 

Educação tem destinado recursos financeiros para ampliação e reforma da 

estrutura física das escolas, bem como aquisição de livros e materiais pedagógicos. 

Através destes investimentos, busca ampliar a qualidade da educação, fato que 

resulta na elevação anual dos índices de aprovação nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, que são de responsabilidade do município (PAULA FREITAS, 2015ª, 

p. 37). A tabela abaixo evidencia esses dados. 

 

Tabela 12 – Indicadores de aprovação, reprovação e abandono (2007 a 2016) 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Aprovação 94,2 95,6 94,5 95,3 97,8 96,09 97,00 96,9 94,68 96,72 

Reprovação 5,0 4,1 5,0 4,7 2,2 3,9 2,0 3.1 5,32 3,28 

Abandono 0,8 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Aprovação 85,7 86,6 89,6 87,6 88,7 89,1 88,8 88,6 93,75 91,0 

Reprovação 10,7 9,4 8,1 9,3 11,3 10,9 11,2 11,4 6,25 8,97 

Abandono 3,6 4,0 2,3 2,8 1,0 1,0 0,86 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Plano Municipal de Educação (PAULA FREITAS, 2015a). 
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Os índices de reprovação são tratados com atenção pela Secretaria 

Municipal de Educação e pelas instituições educacionais, as quais, a partir de 

ações conjuntas, visam a diminuir tais índices. Entretanto, o PME (PAULA 

FREITAS, 2015a, p. 41) destaca que ainda “há necessidade da Secretaria 

Municipal de Educação (SMED) proceder investigações específicas sobre as 

causas”. 

A qualidade da educação no Brasil é mensurada pelo polêmico Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB16). As tabelas a seguir mostram os 

resultados obtidos pelas instituições da rede básica de ensino do município de 

Paula Freitas em 2017 e a meta a ser alcançada em 2021. 

 
Tabela 13 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - 2017 

TIPO DE ENSINO MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL  PÚBLICA 

Fundamental      

Anos iniciais (5º ano) 6,0 -  6,0 

Anos finais (9º ano)  

Médio 

- 

 

5,4 

4,1 

- 

- 

5,4 

4,1 

Fonte: Plano Municipal de Educação (PAULA FREITAS, 2015a). 

 

Tabela 14 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – Meta 
projetada - 2021 

TIPO DE ENSINO MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL  PÚBLICA 

Fundamental      

Anos iniciais (5º ano) 6,5 -  6,5 

Anos finais (9º ano)  

Médio 

- 

 

5,8 

4,5 

- 

- 

5,8 

4,5 

Fonte: Plano Municipal de Educação (PAULA FREITAS, 2015a). 

 

O município de Paula Freitas apresentou índice superior às metas 

estabelecidas para 2017 nos anos iniciais, anos finais e Ensino Médio, e a 

                                                 
16 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só 

indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: 
o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. Ele é calculado a partir dos dados 
sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas 
avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da 
federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. Mais informações no portal do 
MEC: <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes?id=180>.  

http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
http://portal.inep.gov.br/saeb
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-anresc
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes?id=180
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proximidade dos índices projetados para 2021 indicam que a meta seguirá sendo 

atingida. 

Apesar de a educação no município atingir a meta do IDEB, o PME destaca 

um conjunto de ações que devem ser efetivadas para que a educação seja 

considerada de qualidade, iniciando pela formação continuada para os professores, 

contratação de professores habilitados para as aulas de Educação Física e Arte, 

contratação por meio de concurso público de auxiliar administrativo para as escolas 

e suporte pedagógico nas escolas. Outra ação fundamental para que haja uma 

educação de qualidade é a reestruturação do plano de careira, e para esta tarefa 

destaca-se como essencial a participação dos professores (PAULA FREITAS, 

2105, p. 38). As demais ações são:  

 
[...] ampliação e reestruturação das escolas por meio da instalação de 
salas de aula, quadras poliesportivas cobertas, laboratórios de ciências, 
Laboratórios de informática, brinquedotecas, bibliotecas, parque infantil, 
auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros, salas de arte, salas de contra 
turno, salas multiuso, e outros [...] (PAULA FREITAS, 2015a, p. 38). 
 

O PME de 2015 indica alguns desafios que o município deve superar: 

 
 Construir mais salas de aula para atender a demanda, principalmente a 

de 4 anos que está chegando aos centros; 

 Reformas imediatas nas estruturas física dos centros; 

 Um plano de carreira único para a Educação Infantil e Ensino Fundamental 
(reformulação do já em vigência); 

 Um calendário Escolar em que as datas com feriados e recessos sejam 
definidas e seguidas também pela Educação Infantil; 

 Necessidade de determinar o número de alunos por turma para um melhor 
desempenho do professor junto ao aluno, segundo lei das Diretrizes e 
Bases da Educação Infantil (artigo 25 LDB – Lei municipal 534/98) 
(PAULA FREITAS, 2015a, p. 27). 

 
 O município de Paula Freitas, juntamente com todo o Brasil, está inserido 

em um contexto capitalista de globalização econômica, e sofre influência externa, 

inclusive em seu sistema de ensino. Neste sentido, o próximo capítulo busca 

identificar como a carreira docente é abordada nos documentos e recomendações 

de organismos internacionais inscritos na óptica capitalista. 
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CAPÍTULO 2 - DESDOBRAMENTOS DA POLÍTICA INTERVENCIONISTA NA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

No capítulo anterior vimos, por meio da caracterização do município de 

Paula Freitas-PR, que se trata de um município de pequeno porte em seus 

aspectos populacionais, econômicos e educacionais. Quanto à estrutura física das 

escolas, destaca-se que todas possuem a infraestrutura básica, mas ainda há 

necessidade de melhorias e ampliações nas instituições. No que se refere ao 

atendimento da população em idade escolar, nos anos iniciais o município está bem 

próximo da universalização desta etapa, mas na Educação Infantil o desafio é 

grande. Com relação ao quadro funcional, destaca-se que todos os professores são 

efetivos e possuem a formação mínima.   

Após compreendermos a situação educacional do município em estudo, do 

qual extraímos nosso objeto de pesquisa, buscamos, neste capítulo, identificar 

como a carreira docente é abordada nos documentos e recomendações de 

organismos internacionais e compreender a operacionalização do financiamento, 

de sua implantação até a legislação vigente, a fim de identificar como a legislação 

do financiamento interfere na valorização da carreira docente. 

O tema do financiamento da educação brasileira tem frequentado diversas 

discussões acadêmicas na atualidade, à medida que toda política pública no setor 

educacional necessita de recursos para que possa ser implantada. Portanto, é 

motivo de análise a compreensão do financiamento para efetivação da valorização 

docente, especialmente para atingir as metas do PNE 2014, Lei nº 13.005, de 25 

de junho de 2014, ou seja, garantir, no prazo de dois anos plano de Carreira para 

os profissionais da Educação Básica pública utilizando como base o PSPN 

(BRASIL, 2014). 

A partir dos anos 1990, busca-se executar as reformas educativas 

decorrentes da interferência dos organismos internacionais que refletem nas 

políticas de financiamento com a implementação do FUNDEF, que tem como foco 

apenas o Ensino Fundamental e, na sequência, com a implementação do FUNDEB, 

que ampliou a abrangência de financiamento a todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica.  
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Assim, apontamos algumas problematizações específicas quanto à 

temática: como a carreira docente é abordada nos documentos e recomendações 

dos organismos internacionais?  Como o financiamento se desenvolve ao longo do 

tempo, no campo das políticas? Como acontece o financiamento da educação na 

legislação vigente?  

Com base em nossas problematizações, iniciamos este capítulo pontuando 

como a carreira docente é abordada nos documentos e recomendações de 

organismos internacionais. Desta forma, examinamos as principais conferências e 

fóruns mundiais, iniciando pelo documento Recomendación relativa a la situación 

del personal docente (UNESCO, 1966), seguido da Declaração do México 

(UNESCO, 1979), da Conferência Mundial de Educação para Todos de Jomtien 

(UNESCO, 1990), da declaração de Dakar (2000), da Declaração de Cochabamba 

(2001) e da Declaração de Incheon (2015). Finalizamos com a análise do Banco 

Mundial, e dentre seus documentos destacamos o pacote de reformas educativas 

proposto pelo Banco aos países em desenvolvimento. O referido pacote é descrito 

no Relatório de 1995, do Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), chamado de Prioridades e estratégias para educação. 

Com essas considerações, adentramos a trajetória histórica do 

financiamento da educação brasileira. Vieira e Vidal (2015, p. 19) identificam três 

momentos distintos, definidos pelos autores como as “três gerações ou tipos de 

políticas de financiamento”. São elas:  

 
A primeira geração de tais políticas refere-se a um período de indefinição 
de recursos, no qual os agentes e fontes de recursos não são claramente 
identificados. Essa fase começa com a vinda dos jesuítas para o Brasil e 
se prolonga até o final dos anos 20, início dos 30 do século 20. A segunda 
geração corresponde às iniciativas de vinculação de recursos expressas 
em dispositivos das constituições brasileiras, processo que tem início com 
a Carta Magna de 1934 e que é objeto de avanços e retrocessos na 
legislação posterior sobre a matéria. A terceira geração de políticas 
começa em meados da década de 90 do século 20, quando se cria um 
fundo específico para o financiamento do ensino fundamental – o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef), inaugurando uma geração que tem 
sido denominada de políticas de fundos (VIEIRA; VIDAL, 2015, p. 19). 
 

Na seção 2.2, realizamos a análise da primeira e segunda geração, por 

meio de uma retrospectiva para refletir como o financiamento se desenvolve ao 

longo do tempo, no campo das políticas, e apresentamos um quadro descritivo da 

legislação referente ao financiamento da educação. 
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Após, concluímos as análises referentes à segunda geração e nos 

detemos, especificamente, em discutir a terceira geração. Assim, analisam-se as 

políticas públicas empreendidas no Brasil para o financiamento da educação 

pública, desencadeadas a partir da CF de 1988, que proporcionaram um legado de 

textos de importância capital para a educação brasileira, quais sejam: o salário 

educação, a LDB e o FUNDEF de 1996, o PNE de 2001 e, mais tarde, o FUNDEB 

de 2006 e o PNE de 2014. 

Assim, nesse processo de análise dos documentos, pretendeu-se, além da 

descrição, desvelar o que está implícito em tais materiais, no que diz respeito à 

política educacional executada. Shiroma, Campos e Garcia (2005, p. 439, grifos 

dos autores) concluem que  

 
O estudo aprofundado sobre que conceitos e argumentos são 
privilegiados e quais os intencionalmente “desprezados” nos aproxima da 
lógica ou racionalidade que sustenta os documentos. Essa tarefa exige 
um olhar investigativo sobre os textos oficiais – legislação, relatório, 
documento – para ler o que dizem, mas também para captar o que “não 
dizem”.  

 

Pontuamos, após esta reflexão, que a engenharia do financiamento na 

Educação Básica é muito complexa em alguns pontos, e que isso é planejado para 

que um público reduzido tenha interesse pelo tema. Assim, as pesquisas que 

buscam compreender o financiamento da educação em sua totalidade expressam 

sua relevância. 

2.1 A REPERCUSSÃO DA INFLUÊNCIA DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS 
NA CARREIRA DOCENTE  

A priori, os estudos críticos que buscam estabelecer as atribuições da 

educação e o dever da escola, vinculando-os aos condicionamentos exigidos pela 

economia e a formação da força de trabalho para o mercado, multiplicaram-se nas 

últimas décadas. Entretanto, Enguita (1989) esclarece que essa perspectiva nem 

sempre existiu, visto que passou a se definir com maior clareza a partir do 

desenvolvimento das formas de produção capitalistas. Nesse prisma, Saviani 

(2015) explica que o modo de produção capitalista surgiu a partir das 

transformações que ocorreram na sociedade feudal, em que os artesãos, ao 

aprimorarem sua técnica, geraram a produção de excedentes, ampliando, dessa 
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forma, as trocas e transformando as feiras de trocas de eventuais para definitivas. 

Marx (1974, p. 279-281, grifos do autor) afirma que: 

 
Originariamente, o comércio é o pressuposto da transformação da 
produção agrícola feudal, das guildas e da produção camponesa caseira, 
numa produção capitalista. Desenvolve o produto em mercadoria, criando, 
de um lado, um mercado, de outro, novos equivalentes de mercadoria, 
além de trazer novos materiais para a produção e abrir com isso novos 
modos de produção; esses, desde o início, se baseiam no comércio, 
porque produzem para um mercado ou dependem de elementos da 
produção que provêm do mercado mundial. [...] o comerciante domina a 
produção e o capital comercial domina a indústria do artesanato e a 
indústria camponesa caseira, posta por ele em funcionamento. Os ofícios 
são seus subalternos". No processo histórico, "a produção se transforma 
em produção capitalista". 

 

Nesse processo, visualiza-se a origem da sociedade de classes, na qual os 

capitalistas constituem-se como classe dominante por serem proprietários dos 

meios de produção, enquanto os trabalhadores, chamados por Marx de proletários, 

constituem a classe dominada. Os trabalhadores livres, donos somente de sua 

força de trabalho, estabelecem uma relação de troca com os proprietários dos 

meios de produção e realizam a venda de sua força de trabalho e, assim, passam 

a operar os meios de produção dos capitalistas que, ao comprarem a força de 

trabalho, apropriam-se ao máximo do que a força de trabalho pode gerar (SAVIANI, 

2015, p. 160).  

Consequentemente, ao se destacar o desenvolvimento do modo capitalista 

de produção, a partir da Revolução Industrial, quando ocorre a transferência de 

funções manuais para as máquinas, constata-se que houve uma ruptura na 

predominância do trabalho artesanal, distintivo da cooperação simples, e foi 

inserida na manufatura a divisão técnica do trabalho, que submete ainda mais o 

trabalho ao capital. 

 
Mas a proliferação da indústria iria exigir um novo tipo de trabalhador. Já 
não bastaria que fosse piedoso e resignado, embora isto continuasse 
sendo conveniente e necessário. A partir de agora, devia aceitar trabalhar 
para o outro e fazê-lo nas condições que este outro lhe impusesse. Se os 
meios para dobrar os adultos iam ser a fome, o internato ou a força, a 
infância (aos adultos das gerações seguintes) oferecia a vantagem de 
poder ser modelada desde o princípio de acordo com as necessidades da 
nova ordem capitalista e industrial, com as novas relações de produção e 
os novos processos de trabalho (ENGUITA, 1989, p. 113). 

 
Com o fortalecimento da grande indústria no século XVIII, aconteceu a 

inclusão total do trabalho ao capital, e os novos processos e relações de produção 
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exigiam uma transformação da educação no sentido de consolidar novos 

comportamentos necessários ao modo de produção capitalista. Assim, ocorreu um 

ajuste, que desloca a função da escola de educação religiosa para a disciplina 

material, e a instituição escolar passa a consolidar, desde a infância, os hábitos, 

padrões de conduta e características de personalidade apropriadas para a indústria 

(SAVIANI, 2015, p. 167). 

No curso dessa análise, ao investigar a ligação sobre as relações sociais 

de trabalho e as relações sociais de educação no capitalismo, buscamos atentar 

para a conexão entre as políticas públicas educacionais destinadas ao 

financiamento da educação, sua influência no processo de valorização do trabalho 

docente e sua relação com as orientações dos documentos dos organismos 

internacionais. 

Para elucidar esta problemática, recorremos à orientação de Karl Marx, 

quando afirma que a investigação precisa “[...] apoderar-se da matéria, em seus 

pormenores, de analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir 

a conexão íntima que há entre elas. Só depois de concluído esse trabalho é que se 

pode descrever, adequadamente o movimento real” (MARX, 2003, p. 28).  

Ao pensarmos em financiamento da educação e valorização docente, 

reportamo-nos a um grupo maior, no qual estas estão inseridas, o grupo das 

políticas sociais. Compreendemos que as políticas sociais brasileiras devem ser 

entendidas com referência ao Estado, pelo fato de que estas políticas são 

regulamentadas pelo Estado, e no rol destas políticas, consequentemente, a 

política de financiamento e de valorização docente. 

No tocante ao Estado, Marx e Engels (2002, p. 74) colocam que, “[...] sendo 

o Estado, portanto, a forma pela qual os indivíduos de uma classe dominante fazem 

valer seus interesses comuns e na qual se resume toda a sociedade civil de uma 

época”. Em outro momento, Marx (2005, p. 42) define o Estado da seguinte forma: 

“[...] o executivo no Estado moderno não é nada senão um comitê para gerir os 

negócios comuns de toda a classe burguesa”. Esta leitura revela que o Estado 

possui uma profunda natureza de classe, e se caracteriza em um instrumento 

fundamental da reprodução do capital.  

Segundo Marx e Engels (2002, p. 96), “[...] toda classe que aspira à 

dominação […], deve conquistar primeiro o poder político, para apresentar seu 
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interesse como interesse geral”. Neste ponto é relevante a contribuição de Höfling 

(2001, p. 32): “[...] é impossível pensar o Estado fora de um projeto político e de 

uma teoria social para a sociedade como um todo”. Em outras palavras, o Estado 

constitui-se em um espaço de disputa que regulamenta as políticas, e estas sofrem 

influências do grupo da sociedade que o comanda e segundo sua concepção de 

sociedade. 

Dessa forma, Rocha (2011), com base na tese marxiana do Estado, afirma 

que  

 
[...] o mesmo vem de dentro da sociedade para cumprir uma função que 
ela demanda: conter, corrigir os antagonismos para a manutenção do 
funcionamento do sistema. Assim, o Estado tem caráter corretivo, porém 
não resolutivo, sendo, por isso, eficiente para o capital e ineficiente para o 
trabalho. Ele é, portanto, um elemento coercitivo necessário ao 
funcionamento do capital (ROCHA, 2011, p. 8). 

 

Partimos para a realidade do Brasil, o qual, segundo o 1º artigo da 

Constituição Federal de 1988, se constitui em um Estado Democrático de Direito 

que almeja uma sociedade livre, justa, solidária capaz de acabar com a pobreza e 

reduzir as desigualdades sociais (BRASIL, 1988). Porém, o Brasil está inserido em 

um contexto capitalista, e caminha em sintonia com as propostas que vão ao 

encontro da expansão das políticas mais convenientes aos interesses 

economicistas do capital. Essas propostas provêm da interferência dos organismos 

internacionais que, através de documentos orientadores, interferem na educação 

brasileira. Logo, as formulações das políticas educacionais sofrem um 

redirecionamento, com o propósito de alinhar o país às prioridades acertadas na 

esfera internacional, assim como para atender a acordos neoliberais.  

Dessa forma, torna-se pertinente a análise de fontes documentais, como 

recomendações e pareceres, sistematizados pelos organismos internacionais, visto 

que permitem identificar alguns sinais da concepção ideológica defendida por esses 

documentos. Para Gramsci (2001, p. 77, grifo do autor), 

 
Um estudo de como se organiza de fato a estrutura ideológica de uma 
classe dominante: isto é, a organização material voltada para manter, 
defender e desenvolver a “frente” teórica ou ideológica. A parte mais 
considerável e mais dinâmica dessa frente é o setor editorial em geral: 
editoras (que têm um programa implícito e explícito e se apoiam numa 
determinada corrente), jornais políticos, revistas de todo tipo, científicas, 
literárias, filológicas, de divulgação, etc., periódicos diversos até os 
boletins paroquiais.  
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No tocante à carreira docente, objeto desta investigação, Thomazini e 

Jacomini (2019, p. 119) relatam que, dentre o grande volume de documentos 

provenientes das reuniões intergovernamentais realizadas pelos organismos 

internacionais, é em 1966 que surge a primeira recomendação referente à “situação 

do pessoal docente”, descrita no documento intitulado Recomendación relativa a la 

situación del personal docente. Este documento decorre de uma conferência 

intergovernamental promovida pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em parceria com a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), e constitui-se em uma recomendação que, de 

acordo com Thomazini e Jacomini (2019, p. 119), “serve como norte para a 

construção dos direitos e deveres dos professores”. Cabe destacar que a 

construção dos direitos e deveres dos professores consolida-se por meio do plano 

de carreira. Neste sentido, Lima (2017, p. 14) relata que, no referido documento, 

 
[...] destaca-se o reconhecimento da necessidade de que os profissionais 
da educação tenham plano de carreira. O texto contempla um conjunto de 
orientações que deveriam ser consideradas pelos países no processo de 
elaboração dos planos de carreira do setor público e importância da 
participação dos professores na formulação das políticas educacionais; 
destinação de recursos para o financiamento da educação; formação 
inicial atrativa com estímulo de bolsa de estudos; garantia da formação 
continuada.  
 

Thomazini e Jacomini (2019) abordam a valorização da profissão docente 

com base em uma análise das recomendações de organismos internacionais para 

a construção da carreira docente. Informam que, em 1979, com a declaração do 

México, teve início o movimento voltado para o acompanhamento das políticas 

educacionais da América Latina e Caribe, e citam outros documentos que merecem 

destaque, como 

 
[...] o Projeto Regional de Educação para a América Latina e o Caribe 
(Prelac); assim como as declarações de Jomtien, Dakar; do Programa 
para Reforma Educacional na América Latina (Preal); além de algumas 
recomendações do Banco Mundial e da Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (Cepal) (THOMAZINI; JACOMINI, 2019, p. 
119). 
 

Sobre a declaração do México, Comar (2015) explica que foi a primeira 

reunião para elaborar o Projeto Principal para Educação (PPE), e este se efetivou 

através de reuniões e conferências do Comitê Regional Intergovernamental do 

Projeto Principal da Educação na América Latina e Caribe, denominado de 
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Promedlac. Thomazini e Jacomini (2019) destacam que foi a partir do programa do 

Promedlac que ocorreu o reconhecimento da precarização da condição docente 

nos documentos internacionais, e afirmam que, “[...] no entanto, o foco de ação para 

a mudança educacional deu-se em outras frentes: na formação continuada, na 

descentralização de ensino, na gestão educacional e na responsabilização dos 

diversos atores” (THOMAZINI; JACOMINI, 2019, p. 122). Cabe salientar que 

apenas no Promedlac V, em 1993, é que a questão da carreira docente foi citada. 

O documento aprovado na Conferência Mundial de Educação para Todos, 

realizada na década de 1990 em Jomtien, na Tailândia intitulado Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos, para Gomide (2011, p. 4580), “[...] é 

considerado um marco histórico para a política educacional dos países da América 

Latina, haja vista a disseminação de um conjunto de reformas educacionais, 

pautadas no lema ‘Educação para Todos’”. No setor educativo, o documento propôs 

amplas reformas, que compreenderam a política, a legislação, o financiamento, o 

currículo, o planejamento e a gestão educacional, buscando ajustar a educação 

dos países periféricos à sociedade globalizada (GOMIDE, 2011). Sobre a questão 

da carreira docente, Camargo e Jacomini (2011, p. 139) destacam o artigo 33, que 

reconhece “a importância da carreira e da remuneração docente para a implantação 

de uma educação de qualidade”. 

A Declaração de Dakar, de 2000, em seu documento final, foi mais sucinta, 

“[...] apenas ofereceu indicações superficiais e não mencionou a necessidade de 

planos de carreira ou de remuneração” (THOMAZINI; JACOMINI, 2019, p. 122). 

Nesse mesmo sentido, Camargo e Jacomini (2011, p. 139) explicam que a 

Declaração de Dakar recomenda, “de modo genérico, melhorar o status, a 

autoestima e o profissionalismo dos professores”. 

Em 2001 foi assinada a Declaração de Cochabamba e, de acordo com 

Noma e Suzuki (2006, p. 11), este documento indica que “[...] a preparação e a 

disposição do docente para ensinar continuou como fator chave e urgente para as 

próximas décadas”. As autoras destacam, ainda, que o documento propõe uma 

série de ações visando a proporcionar, ao professor, condições dignas de trabalho 

e de desenvolvimento pessoal. Entre elas estão “remuneração adequada; 

desenvolvimento profissional e aprendizagem permanente; avaliação de seu 
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desempenho e responsabilidade pelos resultados do aprendizado” (NOMA; 

SUZUKI, 2006, p. 11). 

As declarações internacionais dividem-se nas respectivas agendas 1990-

2000 e 2000-2015. Segundo Akkari (2017, p. 941), estas agendas “estavam 

centradas principalmente nos países do Sul e, especialmente, na educação básica”. 

Já a agenda 2015-2030, estabelecida através da declaração de Incheon17, de maio 

2015, redireciona seu foco e estabelece, de acordo com o autor, uma agenda 

internacional comum entre os países do Norte e Sul.  

Para Akkari (2017), o documento defende a necessidade de ampliação da 

qualidade da educação e melhores resultados de aprendizagem e, para que isso 

ocorra, se faz necessário o 

 
[...] fortalecimento dos recursos, dos processos e da avaliação dos 
resultados, bem como da implantação de mecanismos para medir o 
progresso. Professores e educadores precisam ter autonomia para agir, 
ser recrutado adequadamente, receber formação e qualificações 
profissionais satisfatórias. Os sistemas de educação precisam ser geridos 
de forma eficaz e eficiente, e dotados de recursos suficientes. Uma 
educação de qualidade promove a criatividade e conhecimentos, 
assegura a aquisição de competências básicas em leitura, escrita e 
cálculo, assim como habilidades analíticas e de resolução de problemas, 
e outras habilidades cognitivas, interpessoais e sociais de alto nível 
(AKKARI, 2017, p. 945) 
 

A declaração de Incheon traz uma lista de recomendações para que se 

alcance uma educação de qualidade, entre as quais podemos observar duas que 

estão atreladas aos pontos que buscamos analisar neste trabalho, que são: 

primeira, o financiamento da educação através do fortalecimento dos recursos; e 

segunda, a valorização dos professores, onde se “[...] enfatiza os professores como 

profissionais bem formados, remunerados e apoiados na sua função de educação 

e de formação” (AKKARI, 2017, p. 954). 

Há de se ressaltar, ainda, no documento citado, a aquisição de 

competências básicas em leitura, escrita e cálculo, conteúdos que adquirem 

materialidade no contexto brasileiro através do documento da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), a qual busca padronizar o currículo objetivando o bom 

                                                 
17 Em 2015, em Incheon, na Coreia do Sul, entre 19 e 22 de maio, foi realizado o Fórum Mundial de 

Educação, organizado pela UNESCO. O evento teve a participação de mais de 130 ministros de 
Educação dos países membros e representantes de organizações da sociedade civil (Cardim, 
2015). Disponível em: https://www.belasartes.br/diretodareitoria/artigos/forum-mundial-da-
educacao-2015-declaracao-de-incheon. Acesso em: 10 de fevereiro de 2019. 

https://www.belasartes.br/diretodareitoria/artigos/forum-mundial-da-educacao-2015-declaracao-de-incheon
https://www.belasartes.br/diretodareitoria/artigos/forum-mundial-da-educacao-2015-declaracao-de-incheon
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desempenho nos testes em larga escala. Questão que reflete negativamente na 

figura do professor, que é, consequentemente, responsabilizado pelos resultados. 

Em resumo, Akkari (2017, p. 953), citando Paulo Freire, afirma que “obter boas 

notas em testes nacionais e internacionais [...] pode ser considerado o auge de uma 

educação bancária”. 

Os documentos do Banco Mundial direcionam suas recomendações para 

mudanças das políticas educacionais a partir da lógica econômica e de 

responsabilização dos docentes por resultados. Dentre seus documentos, 

destacamos o pacote de reformas educativas proposto aos países em 

desenvolvimento. O referido pacote é descrito no Relatório18 de 1995 do BIRD, 

chamado Prioridades e estratégias para educação, e constitui-se em uma 

recomendação aos governos para os quais empresta dinheiro. Esse documento 

expressa a visão do Banco Mundial, ao considerar o investimento em educação 

como a melhor maneira de promover o crescimento econômico e a redução da 

pobreza (CORRAGIO, 1996, p. 100). 

Segundo Torres (1996), nesse documento, a educação passou a ser 

analisada a partir de normas específicas de mercado, e a escola é comparada a 

uma empresa. A autora coloca, ainda, que as propostas do BIRD para a educação 

são elaboradas exclusivamente por economistas, dentro da lógica e da análise 

econômica. Assim, a relação custo-benefício e a taxa de retorno são consideradas 

as categorias centrais, com base nas quais se define o trabalho educativo, as 

prioridades de investimento, os rendimentos e a própria qualidade (TORRES, 

1996). Nessa perspectiva, o ensino “[...] resume-se a um conjunto de insumos 

(inputs) que intervêm na caixa preta da sala de aula – o professor sendo mais um 

insumo – e a aprendizagem é vista como o resultado previsível da presença (e 

eventual combinação) desses insumos” (TORRES, 1996, p. 140). 

No tocante à carreira e à remuneração docente, Altmann (2002, p. 80) 

informa que o Relatório de 1995 do BIRD cita uma lista dos fatores determinantes 

de um aprendizado efetivo em ordem de prioridade, onde o fator experiência do 

professor e salário do professor ocupam as últimas colocações. Em outras 

palavras, na visão do BIRD, carreira e remuneração docente não são prioridades 

                                                 
18 Para maiores informações sobre o relatório de 1995 do BIRD, chamado Prioridades e estratégias 

para educação, consultar Torres (1996). 
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na qualidade da educação. A autora coloca, ainda, que o documento recomenda 

investir  

 
[...] prioritariamente no aumento do tempo de instrução, na oferta de livros 
didáticos (os quais são vistos como a expressão operativa do currículo e 
cuja produção e distribuição deve ser deixada ao setor privado) e no 
melhoramento do conhecimento dos professores (privilegiando a 
formação em serviço em detrimento da formação inicial) (ALTMANN, 
2002, p. 80). 
 

Em conformidade com a citação acima, Coraggio (1996, p. 101) relata que 

“o Banco sabe que é preciso capacitar o corpo docente, mas mediante programas 

paliativos em serviço (se possível a distância), porque não é eficiente investir mais 

na sua formação prévia”. Os demais documentos citados anteriormente apontam 

para a relevância da formação inicial e continuada para o alcance do ensino de 

qualidade. Contudo, na interpretação de Carvalho e Wonsik (2015, p. 381), apesar 

deste reconhecimento da formação docente, “[...] o que tem ocorrido, em razão da 

intensificação das exigências e da ausência de uma política consistente de 

formação, é a responsabilização individual pelo aprimoramento profissional.”  

Com relação ao Relatório de 1995 do BIRD, é pertinente destacar outros 

elementos, como a descentralização, a participação dos pais e da sociedade nos 

assuntos escolares, onde é estimulada a participação econômica, ampliação da 

privatização, principalmente no Ensino Superior, e a racionalização dos gastos. 

Este último elemento relaciona-se diretamente à qualidade da educação. Segundo 

Oliveira (2016, p. 10), “[...] a qualidade da educação é entendida no documento pelo 

nível de eficiência do gasto público, efetivado por meio da gestão educacional”. 

Nos documentos desenvolvidos pelos diversos organismos internacionais, 

existe um consenso quanto à baixa remuneração dos professores e o baixo status 

da profissão nos países da América Latina e Caribe. Diante desse quadro, os 

documentos trazem recomendações para a formulação de melhores planos de 

carreira e a melhoria da remuneração dos professores. Entretanto, essas 

recomendações não são prioridades. Pode-se, em conclusão, reafirmar que 

ofereceram apenas indicações superficiais e de modo genérico.  

Quanto ao avanço da qualidade da educação, fica evidente que a formação 

do professor concorre com livros didáticos e aumento no tempo de instrução. O que 

se privilegia é a formação em serviço e programas paliativos, de preferência a 

distância. As demais orientações apontam para a avaliação por desempenho, 
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descentralização, contribuição econômica dos pais e da sociedade, racionalização 

dos gastos e responsabilidade pelos resultados do aprendizado medidos através 

das avaliações em larga escala.    

Ao lado dessa discussão sobre as orientações advindas dos organismos 

internacionais para a carreira docente, podemos perceber que estas orientações se 

estendem a toda reforma da educação brasileira. Carvalho e Wonsik (2015) 

informam que as convergências entre as orientações internacionais e as políticas 

educacionais brasileiras que promoveram a reforma da educação podem ser 

identificadas em diversos dispositivos legais, como  

 
[...] a Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/1996; a Lei nº 
9.424/1996 sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério; a Lei nº 1194/2007 sobre o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação e a Lei nº 10.172/2001 sobre 
o Plano Nacional de Educação (CARVALHO; WONSIK, 2015, p. 378). 
 

A seguir, apresentamos a síntese do histórico do financiamento da 

educação pública no Brasil e analisamos sua legislação vigente, com vista a 

compreender a estrutura do financiamento da educação e sua relação com a 

valorização docente. 

2.2 FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL: APONTAMENTOS 
SOBRE A REGULAMENTAÇÃO/ DESREGULAMENTAÇÃO ESTATAL 

A fim de compreender, no primeiro momento, o financiamento da educação 

pública brasileira, fizemos uma retrospectiva para refletir como o financiamento se 

desenvolve ao longo do tempo, no campo das políticas. Como eixo central, 

identificamos os momentos em que os recursos financeiros passaram a ser 

definidos pela Constituição Federal.  

A educação escolar pública brasileira teve diversas regulamentações de 

1549 até a atualidade. Como buscamos conhecer o real, baseamos nossa análise 

na compreensão da história que, para Marx, pressupõe conhecer a historicidade, e 

não sua forma simplesmente presente. Em A ideologia alemã, Marx e Engels 

destacam: 

 
Essa concepção da história consiste, portanto, em desenvolver o processo 
real de produção e partir da produção material da vida imediata e em 
conceber a forma de intercâmbio conectada a esse modo de produção e 
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por ele engendrada, quer dizer, a sociedade civil em seus diferentes 
estágios, como o fundamento de toda história (MARX; ENGELS, 2007, p. 
42). 
 

Ao considerar o financiamento da educação pública em nosso país, 

observamos as grandes transformações sofridas ao longo da história educacional. 

Transformações que, desde o período colonial, evidenciam o conflito de interesses 

com manobras políticas e manipulação de decisões, sempre subordinando os 

interesses coletivos aos interesses do capital e perpetuando a exclusão social, ao 

regulamentar leis que beneficiavam as classes dirigentes.  

A educação no Brasil tem origem em 1549, quando o Rei de Portugal confia 

aos jesuítas, os quais eram religiosos pertencentes à ordem denominada 

Companhia de Jesus, a missão de fundar o primeiro colégio no Brasil. Para isso, 

contavam com duas fontes de recursos: “[...] o Rei dava à Companhia um dote 

inicial suficiente para sua construção e equipamento e, como reforço de custeio e 

possibilidade de expansão, lhe doava terras e a faculdade de nelas investir e delas 

tirar proveito” (MONLEVADE, 1997, p. 52). 

No quadro a seguir apresentamos a síntese do histórico do financiamento 

da educação pública no Brasil, a fim de situarmos historicamente seu surgimento e 

sua evolução.  

 

Quadro 2 – Retrospectiva histórica das políticas de financiamento da educação 
pública no Brasil: Período/Forma de Financiamento e Apontamentos 

 

PERIODO 

 

FORMA DE 

FINANCIAMENTO 

 

APONTAMENTOS 

Colônia 
(1549 a 
1759) 

Imposto chamado 
Quinto19, 
proveniente da 
Coroa 

Monopólio da educação pelos Jesuítas. Educação para 
poucos. 

Colônia 
(1772) 

Imposto subsídio 
literário e dízimo 

A educação acontecia por meio das Aulas régias. Toda 
população contribuía para que alguns poucos tivessem o 
privilégio de estudar. Ocorre a desresponsabilização do 
Poder Central.  

Império 
(1834) 

Impostos sobre o 
consumo de 
mercadorias 

Através do Ato Adicional de 1834, o Governo Federal 
transferiu para as províncias o compromisso de criar e 
financiar as escolas públicas. Novamente, a maioria da 
população foi excluída. 

  Continua na página seguinte 

                                                 
19 O quinto é um tributo devido à coroa, de 20% sobre as riquezas adquiridas, que incidia sobre os 

produtos, como ouro, diamantes, couro (ARQUIVO COLONIAL E A HISTÓRIA LUSO-
BRASILEIRA). Mais informações em: http://historiacolonial.arquivonacional.gov.br. 

http://historiacolonial.arquivonacional.gov.br/


63 

 

 

  Continuação da página anterior 

República 
(1891) 

Impostos sobre o 
consumo de 
mercadorias 

A Constituição Federal de 1891 foi praticamente omissa em 
relação ao direito à educação, preocupando-se tão somente 
com o caráter laico do ensino.  

República 
(1930) 
 

Imposto sobre a 
Circulação de 
Mercadorias 
(ICMS) 

Cresce a demanda por educação e o ICMS torna-se uma 
das principais fontes de financiamento da educação, sendo 
empregado na construção de escolas e na remuneração dos 
professores. Neste período, salienta-se que os prédios das 
escolas públicas eram ainda soberbos e os salários dos 
professores compensadores. Fato que sofreu alteração 
devido à rápida multiplicação das escolas e dos professores. 
Assim, teve como efeitos a redução dos salários dos 
professores e a baixa qualidade nas construções dos 
prédios escolares. 

República 
(1934) 
 

Percentual da 
vinculação de 
impostos 

A Constituição Federal de 1934 apresentou um diferencial, 
estabelecendo, pela primeira vez, um percentual de 
vinculação de impostos à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino (MDE): 10% da União, 20% dos 
Estados e 10% dos Municípios. 

República 
(1937) 
 

Percentual da 
vinculação de 
impostos 

A Constituição Federal de 1937 aboliu a vinculação dos 
impostos federais. 

República 
(1946) 
 

Percentual da 
vinculação de 
impostos  

A Constituição Federal de 1946 propôs uma solução por um 
caminho duplo, solicitando aos municípios que investissem 
20% de sua arrecadação em educação, e por meio de dois 
Fundos, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o 
Fundo de Participação dos Estados (FPE), que redistribuem 
o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos 
industrializados. 

República 
(1961) 
 

Percentual da 
vinculação de 
impostos 
 

LDB de 1961 aumentou o percentual da União para 12%, e 
estabeleceu os fundos nacionais do Ensino Primário, 
Segundo Grau e Ensino Superior. Ocorreu o crescimento do 
setor privado, pois no texto da LDB estabeleceu auxílio 
financeiro aos privatistas por meio de recursos da União 
para a concessão de bolsas a educandos e subvenções ao 
setor.  

República 
(1964) 
 

Percentual da 
vinculação de 
impostos 
 

A Legislação Educacional Brasileira sofreu reformulação em 
concordância com os interesses internacionais, e através de 
acordos entre o Brasil e os Estados Unidos, conhecidos 
como Acordos MEC-USAID. Na política educacional pós 
1964, ocorreu a tendência de privilegiar as camadas de 
renda mais elevadas, contribuindo para a exclusão das 
classes populares. Assim, o Estado isentou-se de financiar 
a educação pública, os recursos estavam reservados para 
o capital privado, repassando as verbas para escolas 
particulares. Criou-se outro dispositivo constitucional, que 
deu um novo rumo ao financiamento da educação: a 
contribuição social do salário-educação, instituído pela Lei 
nº 4.440, de 27 de outubro de 1964, e reestruturado pelo 
Decreto-lei nº 1.422, de 23 de outubro de 1975. 

República 
(1967) 
 

Vinculação de 
recursos para a 
educação foi 
extinta 

Em 1967, durante o período do governo militar, surgiu uma 
contradição: as cidades brasileiras viviam momento de 
crescente urbanização, e consequente expansão das 
matrículas escolares; além disso, entrava em vigor a Lei 
5.692, que previa a ampliação da escolaridade obrigatória 
de quatro para oito anos. Nesse contexto foi promulgada a 
Constituição Federal, na qual a vinculação de recursos para 
a educação foi extinta.  

Continua na página seguinte 
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  Continuação da página anterior 

República 
(1968 a 
1971) 
 

Percentual da 
vinculação de 
impostos 
 

Reforma em todos os níveis de ensino, no 1º e 2º graus com 
a LDBEN 5692/1971, e no Ensino Superior com a Lei nº. 
5540/1968. Essa reforma total da educação visava uma 
formação técnica mais ajustada ao plano 
desenvolvimentista e econômico brasileiro, em consonância 
com a política norte-americana para o país A educação 
voltou a receber uma modesta contribuição através da 
Emenda Constitucional (EC) nº. 1, de 1969, a vinculação 
obrigatória de 20% retornou somente para os municípios e 
as demais esferas administrativas ficaram isentadas de 
contribuir. 

República 
(1983) 
 

Percentual da 
vinculação de 
impostos 
 

Com o regime militar encaminhando-se para o fim e 
iniciando um novo período chamado de abertura política, é 
aprovada a Emenda Constitucional nº. 24, em 01/12/1983, 
na qual a vinculação de recursos volta a ser atribuição das 
três esferas administrativas, e estabeleceu os seguintes 
percentuais de aplicação mínima obrigatórios em educação: 
União (13%), Estados e Distrito Federal (25%) e Municípios 
(25%).  

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Monlevade (1997, 2007), Silva (2002) Pinto 
(2000), Germano (1990), BRASIL (1961), Franzon (2015), Pinto e Adrião (2006). 
 

Como podemos observar no quadro acima, o financiamento da educação 

é repleto de avanços e retrocessos. A vinculação de verbas para a educação 

pública brasileira nem sempre esteve presente na legislação brasileira, ela aparece 

e desaparece de acordo com o regime político adotado em cada período, e sofre 

reformulação em concordância com as orientações dos documentos dos 

organismos internacionais. 

Após alguns apontamentos sobre a trajetória histórica do financiamento da 

educação pública no Brasil, a seguir apresentamos uma análise mais detalhada 

sobre a Legislação vigente a respeito do financiamento da educação pública. 

2.3 DESDOBRAMENTOS DA POLÍTICA INTERVENCIONISTA NA EDUCAÇÃO: 
LEGISLAÇÃO VIGENTE DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

Adentramos a legislação vigente a respeito do financiamento da educação 

pública, principiando pela Lei Maior, a CF de 1988. Também conhecida como 

Constituição Cidadã, teve uma mudança mínima no quesito financiamento, ao 

ampliar a vinculação de recursos para a educação somente da União de 13% para 

18%, conservando o percentual de 25% para os Estados e Municípios (art. 212) 

(BRASIL, 1988). Monlevade (1997, p. 60) salienta que, “em alguns casos, 

aumentaram as percentagens em suas Constituições e Leis Orgânicas, sempre por 

pressão popular ou dos sindicatos de professores”. 
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Amaral (2012, p. 21) afirma que, no Brasil, o financiamento da educação 

ocorre por meio de uma tripla vinculação de seus recursos, que são: “impostos, 

salário-educação e percentual do PIB”. Iniciamos nossa análise pelo salário-

educação, que foi instituído pela Lei nº 4.440, de 1964 (BRASIL, 1964), período em 

que iniciava, no Brasil, a ditadura civil-militar. Período este que ficou marcado pela 

repressão, retirada da liberdade e pela falta de democracia. A ditadura é uma forma 

de governo ou regime político oposto à democracia. Germano (1990, p. 13), explica 

como ocorreu a ditadura no Brasil: “o poder político era super concentrado ao nível 

estatal e quem manipulava o poder era um pequeno grupo de pessoas, civis e 

militares, que possuíam funções estratégicas de autoridade e tomavam decisões 

sem consultar a maioria”. 

Sobre a política educacional20 pós 1964, Germano (1990, p. 24) afirma que 

ela “contribuiu para a exclusão social das classes populares e favoreceu o topo da 

pirâmide social”. Também afirma que, nesse contexto, a política educacional é 

compreendida como um conjunto de medidas estabelecidas pela sociedade 

política, e se refere ao ensino objetivando a reprodução da força de trabalho e dos 

intelectuais, a regulação dos requisitos educacionais e a inculcação da ideologia 

dominante. Portanto, a política educacional é, de certa forma, uma intervenção do 

Estado com o objetivo de assegurar a dominação política existente, a manutenção 

do processo de acumulação do capital, também diminuir os focos de tensão e de 

conflitos na busca da obtenção da hegemonia (GERMANO, 1990).  

A escola era compreendida como um espaço para formar o trabalhador 

para se enquadrar em um sistema econômico e social cruel, onde o ser humano-

histórico, que necessita de uma formação integral, a quem se deve oportunizar o 

aprendizado da cultura socialmente produzida, era esquecido. Melchior (1987) 

constata que foi nesse cenário político que o financiamento da educação teve que 

sobreviver, em meio ao caos de contradições e ausência de legitimidade, onde 

prevalecia o crescimento da tecnocracia, apropriando-se do poder de decisão, que 

era responsabilidade dos políticos. 

Como é sabido, o financiamento depende do bom andamento do sistema 

econômico, bem como de valores bem definidos e vontade política legítima, que 

                                                 
20 Para maiores informações sobre a política educacional pós 64, consultar Germano (1990). 
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são itens fundamentais para que o sistema econômico tenha capacidade de 

financiar a execução, a fim de solucionar problemas. Com base nesse solo 

histórico, Melchior (1987, p. 05) afirma:  

 
[...] por não termos valores claros e vontade política derivada do universo 
político, e sim do universo tecnoburocrático, assistimos nestes 21 anos a 
uma reativação do sistema econômico que não beneficiou o sistema social 
e, neste, incluída a Educação. 
 

A partir dessa compreensão, Melchior (1987) indica que se faz necessária 

uma reorientação do sistema de aplicação de medidas políticas e econômicas para 

que no setor do financiamento educacional, sejam colocadas em práticas medidas 

eficientes.  

Na CF de 1988, no parágrafo 5º do art. 212, é reafirmada a contribuição do 

salário-educação21 “como fonte adicional de financiamento social à contribuição 

social do salário-educação, recolhida pelas empresas” (BRASIL,1988). Fonte 

direcionada apenas ao Ensino Fundamental que, em 2006, teve o direcionamento 

alterado por meio da Emenda Constitucional nº 53, na qual os recursos do salário-

educação passaram a ser aplicados a todos os níveis da Educação Básica pública. 

Melchior (1987) explica que o salário-educação foi elaborado com o intuito 

de combater o analfabetismo no Brasil, e identifica-se no Decreto n°. 55.551, de 

12/01/65, que regulamentou a Lei n° 4.440, cujo objetivo era “suplementar os 

recursos públicos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino primário 

comum” (BRASIL,1964).  

Com a Lei n°5.692/71 estabeleceu-se uma polêmica, pois a política 

administrativa adotada nos sistemas escolares era a da descentralização, descrita 

na lei com as seguintes providências: “[...] visarão à progressiva passagem para a 

responsabilidade municipal de encargo e serviços de educação, especialmente de 

1º grau, que pela sua natureza possam ser realizados mais satisfatoriamente pelas 

administrações locais” (BRASIL, 1971).  

Nesse viés, Melchior (1987, p. 17) chama a atenção para essa polêmica, 

pois apesar da recomendação, nenhum tributo novo foi estabelecido para que se 

pudesse colocar em prática a descentralização. O repasse de uma parte da 

arrecadação do salário-educação para os municípios seria uma boa alternativa, 

                                                 
21 Para maiores informações sobre salário educação, consultar Melchior (1987). 
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mas que estava longe de ser efetivada. Dessa forma, ocorria uma discriminação de 

rendas públicas, onde somente os Estados eram contemplados e os municípios 

sem condições não poderiam contribuir para a eliminação do analfabetismo.  

Foram necessários mais de dez anos para que os municípios fossem 

incluídos na divisão dos recursos do salário-educação, a qual foi estabelecida 

legalmente pelo Decreto n º 88.374, de 07 de junho de 1983, ficando definido que 

seria destinado “no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) para apoiar programas 

municipais ou intermunicipais de desenvolvimento do ensino de 1º grau” (BRASIL, 

1983). Ainda que esse percentual seja muito pequeno, até mesmo insignificante 

perante o tamanho do desafio educacional a cargo dos municípios, foi o primeiro 

passo na luta para ampliar os recursos municipais. 

A esse respeito, cabe lembrar Melchior (1987), que se posiciona favorável 

à distribuição dos recursos do salário-educação também aos municípios, visto que 

os recursos se constituem em mecanismo fortalecedor do processo de 

descentralização. Porém, indica: “[...] o ideal seria a distribuição de uma parcela 

para o município arrecadador e outra para a União redistribuir aos municípios mais 

carentes dos Estados e regiões mais pobres” (MELCHIOR, 1987, p. 34). Entretanto, 

esse ideal ficou apenas no mundo das ideias, como afirmam Marx e Engels (2007), 

na realidade, tornou-se um instrumento que colocou barreiras para o combate ao 

analfabetismo, que se aglomera nos municípios mais pobres. 

O Decreto 91.781/85 (BRASIL, 1985) foi ainda mais audacioso, ao instituir 

que os municípios somente receberiam os recursos provenientes do salário-

educação se aprovassem a Lei do Estatuto do Magistério Municipal até dezembro 

de 1986. Essa medida se constituiu em uma forma inovadora de proteger a carreira 

e o salário dos docentes. 

 Com relação à folha de contribuições, observam-se algumas contradições 

destacadas por Melchior (1987, p. 29): “[...] porque elimina as parcelas dos salários 

que ultrapassem a 20 salários mínimos, não expressando a real capacidade 

contributiva das empresas”. Para identificar essa capacidade, dever-se-ia utilizar 

como base de cálculo a renda líquida da empresa; entretanto, essa base não é 

utilizada. Em decorrência desse fato, o sistema, baseado na folha de contribuição, 

acaba por lesar as empresas que contam com grande número de funcionários, que 

são as chamadas empresas de mão de obra intensiva. Uma das características 
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dessas empresas que chama a atenção é que, geralmente, não possuem 

tecnologia muito sofisticada, pagam salários muito baixos e apresentam baixas 

taxas de rentabilidade. Esse sistema acaba por beneficiar as empresas que 

possuem um nível mais elevado de tecnologia, empregam processos 

automatizados na produção e detêm elevadas taxas de rentabilidade. De modo 

geral, essas empresas possuem um quadro reduzido de funcionários que são bem 

remunerados. Assim, essas empresas acabam sendo beneficiadas, visto que o teto 

é de 20 salários mínimos; logo, são isentas de contribuir com o salário-educação.  

Vivemos em uma sociedade de classes, onde o Estado, segundo Marx e 

Engels (2007, p. 48), é, em sua essência, um instrumento de dominação. Assim, 

nos aproximamos do que Lessa e Tonet (2008, p. 56) definem como Estado: “[...] é 

a organização da classe dominante em poder político. Tal poder apenas pode existir 

apoiando-se em um conjunto de instrumentos repressivos (exército, polícia, 

sistema penitenciário, funcionalismo público, leis etc.”. No caso do salário-

educação, o instrumento repressivo é uma lei que, ao invés de proteger as 

pequenas e médias empresas, privilegia as grandes e ricas. Episódio muito 

corriqueiro, considerando o sistema capitalista de produção, pois, como afirma Ianni 

(1981, p. 65): “não se pode dar a uma classe sem tirar de outra”. 

 Nessa direção, Melchior (1987) evidencia a necessidade de superar esse 

modelo de recolhimento fundamentado na folha de contribuições, pois, como já 

relatamos, esse mecanismo atua de forma penalizadora para as empresas que 

detêm grande número de postos de trabalho. Desse modo, é possível perceber o 

desenvolvimento da contradição de classes no capitalismo, como se constata na 

passagem a seguir: 

 
Quando se sabe que a maior parte da força de trabalho ativa no país está 
empregada em pequenas e médias empresas, podemos aquilatar como o 
sistema de contribuições auxilia o aumento das desigualdades 
econômicas, beneficiando as grandes empresas que tendem a se 
concentrar nos Estados mais ricos e desenvolvidos do país. Do ponto de 
vista do sistema tributário, este mecanismo de recolhimento das 
contribuições acaba contribuindo para a regressividade, para a 
concentração de riquezas, beneficiando os grandes grupos nacionais e, 
principalmente, as empresas multinacionais que tendem a deter 
tecnologias mais sofisticadas (MELCHIOR, 1987, p. 30). 

 

Hoje, o salário-educação é um importante tributo utilizado para financiar as 

políticas públicas de Educação Básica, mais especificamente destinado ao 
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financiamento de programas, projetos e ações voltados à Educação Básica pública. 

Seu cálculo é feito “com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o 

total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados 

empregados” (BRASIL,1996). 

A partir dos anos 1990, busca-se executar as reformas educativas 

decorrentes da interferência dos organismos internacionais que, através de 

documentos orientadores, interferem na educação brasileira. Para cumprir esta 

tarefa, tais organismos utilizam-se de instrumentos legais, como a LDB 

(9394/1996), a Lei do FUNDEF e a Lei do FUNDEB. Complementando, Saviani 

(2007) relata que a década de 1990 ficou marcada pela racionalidade financeira, 

caracterizada como a principal  

 
[...] via de realização de uma política educacional cujo vetor é o ajuste aos 
desígnios da globalização através da redução dos gastos públicos e 
diminuição do Estado, visando a tornar o país atraente ao fluxo do capital 
financeiro internacional (SAVIANI, 2007, p. 177). 
 

Oliveira (2016), em estudo sobre o Banco Mundial, analisou um dos seus 

documentos orientadores das políticas educacionais brasileiras a partir da década 

de 1990, intitulado Prioridades y estratégias para la educación. A autora constata 

que, no quesito financiamento, o documento evidencia “[...] que a escola deve ser 

autônoma, na questão financeira de forma a gerenciar os gastos públicos de 

maneira eficiente e eficaz, como nos traz o texto da LDB Lei nº 9.394/1996” 

(OLIVEIRA, 2016, p. 11). 

A LDB n° 9.394, aprovada em 20 de dezembro de 1996, em seu art. 69, 

ratifica a vinculação de recursos para a educação estabelecida pela Constituição 

de 1988, para as três esferas de poder:  

 
A União aplicará, anualmente, nunca menos que dezoito, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta 
nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de 
impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 1996).   
 

Vejamos a seguir o que o FUNDEF e o FUNDEB trazem sobre a estrutura 

do financiamento da educação e a responsabilidade de cada ente federativo em 

financiá-la. 
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2.3.1 DO FUNDEF AO FUNDEB 

 

Para compreendermos o FUNDEB, nosso foco central, faz-se necessário 

aprofundarmos nosso conhecimento minimamente na análise do FUNDEF, seu 

antecessor histórico.  Dessa forma, partimos da objetividade concreta do existente, 

e buscamos o conhecimento científico e filosófico na sua apreensão histórica, pois, 

segundo Marx e Engels (2007), a história é a síntese de tudo, é a expressão 

concreta das relações econômicas e sociais. Em relação à questão do 

conhecimento, partiremos das contribuições de Lessa e Tonet (2008, p. 50), que 

explicam: 

 
A consciência deve refletir a realidade para ser capaz de produzir um 
conhecimento adequado. Por isso, ao investigar a realidade, é da máxima 
importância que a consciência possa construir uma ideia que reflita o real 
do modo mais fiel possível. [...] O reflexo jamais poderá ser um reflexo 
fotográfico, mecânico, da realidade. Ele é sempre uma construção da 
consciência, uma atividade dela. Tal atividade é a apropriação das 
propriedades da realidade segundo as necessidades e objetivos do 
momento. E, como essas necessidades e objetivos surgem ao longo da 
história, todo reflexo do real é historicamente condicionado. 
 

E ainda: 
 
O real é um processo histórico. Uma realidade e uma consciência, ambas 
em movimento, não podem jamais resultar em um conhecimento absoluto, 
fixo, imutável. Por isso a reflexão da realidade pela consciência é um 
constante processo de aproximação das ideias em relação à realidade em 

permanente evolução (LESSA; TONET, 2008, p. 51). 

 

Com essa compreensão, vejamos o contexto que antecede a criação do 

FUNDEF. Em 1988, o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) da CF determinou que o poder público, envolvendo as três esferas de 

governo, tinha por incumbência, por um espaço de tempo de dez anos, iniciando 

em 1989, destinar 50% dos recursos gerados pela vinculação em duas metas: a 

primeira: universalização do Ensino Fundamental, e a segunda, erradicação do 

analfabetismo. O restante deveria ser investido em outros serviços educacionais 

(BRASIL, 1988). 

Todavia, chegando ao fim do prazo definido pelo artigo 60, ainda havia um 

longo caminho para chegar às metas pretendidas. A esse propósito, Ednir e Bassi 

(2009, p. 96) ajudam a identificar o motivo central desse fracasso: “a União não 
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aplicou sua parcela de recursos”. Dito de outro modo, o nível que é o detentor da 

maior parte da arrecadação não cumpriu seu papel. 

Inicia-se a década de 1990, e qual é o cenário que contemplamos? 

Segundo Ednir e Bassi (2009), existiam milhares de crianças em idade escolar fora 

da escola, uma gigantesca diferença no gasto por aluno entre os Estados, fato que 

culmina refletindo na remuneração dos professores. Os municípios, em sua 

maioria, gastavam ainda menos que os Estados com seus alunos. E se 

considerarmos os municípios do Nordeste, a situação é ainda mais caótica, com 

salários dos docentes bem inferiores, se comparados aos das regiões Sul e 

Sudeste. 

Em meio a esses acontecimentos, foi criado o FUNDEF, no governo 

Fernando Henrique Cardoso, em 1996, para iniciar em 1997 e durar até 2006, 

instituído pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Como objetivos cardeais, 

conforme aponta Silva (2002, p. 173), a lei apresentava “[...] a descentralização do 

ensino com eficiência e controle, a transparência na prestação de contas, 

valorização do magistério, redimensionamento e novas formas de alocação de 

verbas nos estados e municípios”. Porém, esta lei não incorporou qualquer avanço 

no sentido de garantir o financiamento da Educação Infantil.  

No cenário do governo de Fernando Henrique Cardoso, assistimos ao 

projeto neoliberal ser intensificado. De acordo com Saviani (1997), as políticas 

implantadas naquele período foram planejadas para ajustar o Brasil à economia do 

mercado globalizado, com a justificativa de que era necessário privilegiar a 

produtividade, uma vez que o modelo social se encontrava ultrapassado.  

No tocante à política educacional aplicada pelo projeto neoliberal, Dalarosa 

(2001, p. 214) destaca que “[...] a estrutura política e econômica acaba por 

determinar a superestrutura da qual a educação é parte integrante”. Assim, o autor 

salienta que, devido a essa relação, as alterações que ocorrem na esfera 

econômica e política acabam sendo refletidas em alterações na educação. Nesse 

panorama, 

 
[...] a política educacional resulta assim do movimento contraditório entre 
as necessidades da burguesia nacional e internacional de manterem a 
hegemonia do poder que se dá, hoje, pelas políticas neoliberais no 
contexto da globalização. Políticas essas, alheias às necessidades 
básicas da população brasileira que carece de um sistema educacional 
autônomo (DALAROSA, 2001, p. 215). 
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As reformas educacionais que ocorreram a partir de 1990 apresentam um 

caráter excludente, devido aos ajustes neoliberais e aos monopólios tecnológicos 

e científicos. Observando os princípios da política neoliberal, vemos que possuem 

como base os conceitos de produtividade, eficácia, excelência e eficiência, que são 

importados das teorias econômicas e administrativas para as pedagógicas e 

incorporados à gestão da escola pública. Nesse sentido, a educação tem o objetivo 

de “fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à maquinaria produtiva em 

expansão do sistema capitalista, mas também gerar e transmitir um quadro de 

valores que legitima os interesses dominantes” (SADER, 2008, p. 15). 

Daquela década em diante, a legislação volta-se para a defesa do direito 

de todos à educação. Porém, o objetivo não era realmente de uma educação de 

qualidade, as intenções ocultas por detrás deste discurso almejavam um “[...] 

sucesso do processo de abertura econômica, de consolidação da 

internacionalização da economia, do processo de flexibilização e 

desregulamentação institucional, de privatização e dinamização de controles 

estatais e privados” (XAVIER; DEITOS, 2006, p. 73). De acordo com Fernandes e 

Fernandes (2014, p. 908),  

 
Tais alterações se processaram com vistas à redução da intervenção do 
Estado na economia, o que provocou também processos de restrições aos 
direitos sociais, materializados por meio da política social de forma geral 
e da política educacional em particular. 
 

Após identificar os condicionantes econômicos e políticos que 

influenciaram o projeto e a política educacional, examinaremos as quatro virtudes 

apontadas por Monlevade (2007, p. 37) a respeito do FUNDEF: 

 
a)  Subvinculação de 60% dos impostos estaduais e municipais para o 

ensino fundamental e, com as receitas de seus principais tributos, 
formação de um fundo estadual a ser redistribuído entre a rede 
estadual e as redes municipais, de acordo com o respectivo número 
de matrículas; 

b)  Reserva de 60% dos impostos vinculados à MDE nos Estados e 
Municípios à remuneração dos professores em exercício; 

c)  Complementação da União aos Fundef estaduais no caso de seu 
custo médio por aluno não alcançar um valor mínimo nacional [...] 

d)  Constituição de uma conta específica para formação do Fundef em 
cada governo estadual e em cada município, com a respectiva 
movimentação aberta a controle de um conselho social. 
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Essas virtudes configuram-se nos pontos positivos relacionados ao 

FUNDEF. Nessa abordagem, Monlevade (2007, p. 37) destaca, ainda, que 

ocorreram conquistas no quesito salário, particularmente nos Estados e Municípios 

onde o valor era extremamente baixo. Também, a criação da conta específica 

contribuiu para reduzir os desvios de recursos para o pagamento dos professores. 

Davies22 (1999, p. 03) discorre sobre esse cenário, apontando algumas 

prováveis implicações do FUNDEF, como “a ínfima participação do governo federal 

no financiamento do Fundef e a diminuição da sua responsabilidade financeira 

constitucional com o ensino fundamental”. Essa situação agrava-se ainda mais por 

meio da Emenda Constitucional (EC) 14, que alterou o Art. 60 do ADCT da CF de 

1988, reduzindo de 50% para 30% do percentual da sua receita vinculada à 

educação. 

 O FUNDEF estabelecia, ainda, um valor mínimo por aluno, que era fixado 

nacionalmente pelo presidente da República. Com base no parágrafo 1º do art. 6º 

da Lei 9.424/96, o cálculo “[...] nunca será inferior à razão entre a previsão da 

receita total para o Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, 

acrescida do total estimado de novas matrículas” (BRASIL, 1996).  

 Nessa abordagem, conforme a Legislação, a União será responsável por 

complementar os fundos estaduais que, porventura, não atinjam o valor mínimo por 

aluno. Porém, a prioridade com o Ensino Fundamental, anunciada pelo governo 

federal, estaciona ao nível do discurso, pois, nas ações, a realidade concreta é bem 

contraditória. A União não desejava cumprir sua função de complementar os fundos 

estaduais e, para isso, estipulou desde o primeiro ano um valor mínimo por aluno, 

sempre menor do que o calculado a partir da fórmula estipulada na lei do FUNDEF 

(EDNIR; BASSI 2009). Monlevade (2007, p. 51) também considera nítida a retirada 

da União da cena do financiamento, fato constatado “[...] pelo congelamento do 

valor mínimo por aluno e consequente redução da complementação financeira aos 

fundos estaduais”. A esse respeito, Davies (1999, p. 7) complementa, evidenciando 

a “ilegalidade” dessa manobra da União, em não cumprir o que estabelece a lei do 

FUNDEF. 

                                                 
22 Nicholas Davies analisa especificamente o caso do FUNDEF e do FUNDEB. 
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 Foi nesse momento que surgiu a bola de neve. De acordo com Ednir e 

Bassi (2009, p. 103), “[...] a União não complementou os fundos como deveria, o 

que conservou baixo o valor por aluno e manteve a desigualdade entre os Estados”. 

Destaca-se, ainda, que a complementação da União gerava em torno de 1% a 3% 

do montante dos fundos estaduais. Assim, o valor mínimo por aluno sempre foi tão 

baixo que poucos eram os Estados que recebiam a complementação da União e, 

consequentemente, o tão esperado desenvolvimento do Ensino Fundamental não 

se efetivava. E a bola de neve torna-se tão gigantesca que, 

 
Ao final da vigência do Fundef, a União acumulava uma dívida superior a 
25 bilhões de reais com os fundos estaduais e com o ensino fundamental 
das regiões mais pobres do país. Tudo indica que ela não será quitada, 
mesmo depois de a Campanha Nacional pelo Direito pela Educação ter 
entrado com uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) contra o governo federal no Supremo Tribunal Federal em maio 
de 2005 (EDNIR; BASSI, 2009, p.103). 
 

Outra implicação do FUNDEF identificada por Davies (1999, p. 03) é “[...] o 

incentivo à superlotação das salas de aula pelos governos, por causa do critério de 

redistribuição de recursos do FUNDEF, com base em número de matrículas no 

ensino fundamental regular”. Ainda em sua análise, Davies (1999, p. 14), 

acrescenta que “[...] a ânsia de muitos governantes em abocanhar uma maior fatia 

do FUNDEF os têm levado a operar o milagre da multiplicação das matrículas”, 

ocorrendo, dessa forma, uma evolução das matrículas bem acima da média dos 

anos anteriores. Essa evolução, muitas vezes, é fictícia, ou melhor, é falsa, com a 

intenção de ganhar recursos extras do FUNDEF, fato que foi constatado pelo 

próprio ministro da educação Paulo Renato de Souza, que identificou “153 mil 

matrículas irregulares em cinco estados” (O GLOBO, 1999). Devido a esses 

acontecimentos, é necessário ter cuidado com a propaganda federal, que divulga 

o FUNDEF como um grande sucesso responsável pela ampliação das matrículas 

do Ensino Fundamental, pois, como evidencia Davies (1999, p. 15), “matrículas não 

são sinônimo de alunos de carne e osso”. Cabe destacar, segundo Davies (1999, 

p. 15, grifo do autor), outro risco do FUNDEF que poderá intensificar a maléfica 

prática das autoridades, que 

 
[...] tenderão a “racionalizar” os recursos humanos e físicos disponíveis 
com o objetivo de conseguir novas matrículas no ensino fundamental, 
superlotando as salas de aula, que é uma forma de as autoridades 
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receberem recursos adicionais do Fundef, sem gastar um centavo a mais 
em professores e pessoal de apoio e em novas salas e instalações. 
 

Compreendemos que essa prática das autoridades tem como consequência 

a precarização do trabalho docente.  

O debate em torno do FUNDEF apresenta muitas questões polêmicas. 

Contudo, para sintetizar esta breve análise, é pertinente abordar duas questões, o 

enfraquecimento dos outros níveis e modalidades de ensino e o conselho social de 

acompanhamento do fundo. Sobre o enfraquecimento dos outros níveis e 

modalidades de ensino, Davies (1999, p. 17) relata que, “[...] como só as matrículas 

no ensino fundamental regular valem para a obtenção de recursos do FUNDEF, as 

autoridades tenderão a privilegiar tais matrículas e deixar de lado as dos demais 

níveis de ensino”.  

Monlevade (2007, p. 38) amplia essa discussão, afirmando que, “para os 

críticos, o pior defeito do FUNDEF é sua limitação ou focalização no ensino regular”, 

pois, dessa forma, se tornou uma barreira para a ampliação do atendimento das 

redes públicas. E a Educação Infantil, que já não era priorizada com o FUNDEF, 

sofre ainda mais. Fato este comprovado pela avaliação da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime), em 16 de março de 1999, que 

informou que ocorreu uma redução da oferta de vagas na Educação Infantil devido 

ao FUNDEF (UNDIME, 1999). 

No que tange o conselho social de acompanhamento do fundo, a lei que 

criou o FUNDEF estabelece a constituição de conselhos responsáveis pelo 

“acompanhamento e o controle social sobre a repartição, a transferência e a 

aplicação dos recursos do Fundo” (BRASIL, 1996), nas esferas federal, estadual e 

municipal. Entretanto, Davies (1999, p. 27) relata que “o conselho é mais estatal do 

que social”, pois, em sua composição, há mais representantes do Estado do que 

da sociedade. Com essa composição, os conselhos estarão mais propensos a 

representar os interesses dos governantes do que realizar o acompanhamento e 

controle sobre a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo. 

 Diante desses fatos, Davies (1999) indica três vantagens dos 

representantes do Estado sobre os representantes da sociedade. A primeira está 

relacionada à remuneração, visto que os representantes do Estado realizarão o 

acompanhamento durante o expediente de trabalho; logo, mesmo não recebendo 
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uma remuneração extra pela sua atuação no conselho, são funcionários do poder 

estatal. Já os representantes da sociedade trabalharão por boa vontade, sem 

remuneração alguma. A próxima vantagem é a disponibilidade de horário, visto que 

os representantes do estado, como já destacado, realizarão o acompanhamento 

durante o expediente de trabalho, e os representantes da sociedade que trabalham 

em regime de oito horas não são dispensados para cumprir sua função. Assim, 

terão sua participação reduzida devido à falta de disponibilidade de tempo, abrindo 

uma brecha ainda maior para que os representantes do estado assumam o controle 

das atividades do conselho. A última vantagem refere-se à capacitação técnica para 

análise da documentação contábil. Davies (1999, p. 30) explica que, 

 
Para se compreender um orçamento ou balancete, é preciso uma 
formação mínima para decifrar as rubricas, que, vistas cruamente, pouco 
esclarecem sobre a receita e aplicação dos recursos. Se os 
representantes sociais (que geralmente são leigos no assunto) não 
receberem uma formação adequada para esta análise, tenderão a se 
submeter à apreciação feita pelos representantes estatais, normalmente 
mais preparados tecnicamente (até para deturpar a interpretação dos 
dados orçamentários), que [...] farão prevalecer sua leitura dos números. 

 

 Nessa perspectiva, Monlevade (2007, p. 39) conclui que a falta de 

representatividade da sociedade civil organizada, somando-se ao despreparo 

técnico dos conselheiros para monitoramento das contas, mais a experiência dos 

representantes do Estado em dirigir os conselhos, “acabou comprometendo a 

transparência financeira e o objetivo dessa forma de controle”. 

 Após dez anos de FUNDEF, algumas lições foram aprendidas, entre elas 

podemos destacar que, sem ampliar os recursos destinados à educação, a 

esperada qualidade não será alcançada. O FUNDEF não recebe recursos novos, 

assim, o que acontece na realidade é uma redistribuição entre Estados e 

municípios, pois o mecanismo desta redistribuição é calculado com base no número 

de matrículas do Ensino Fundamental. A partir desse mecanismo, temos como 

efeito a retirada de recursos de alguns Estados e municípios, e o envio para outros, 

a fim de padronizar o valor aplicado por estudante. Nessa perspectiva, à medida 

que uns ganham, outros perdem, e o que acontece é apenas a “redistribuição da 

miséria existente” (DAVIES, 1999, p. 31). Significa que a promessa do FUNDEF de 

desenvolver o ensino fundamental e valorizar o magistério fica apenas a nível de 

discurso. 
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Outra lição que gerou muita polêmica foi a priorização do Ensino 

Fundamental em detrimento às outras etapas e modalidades de ensino. Essa 

medida é baseada na orientação dos organismos internacionais para priorizar o 

Ensino Fundamental, fato que apresentou um obstáculo para o crescimento das 

demais etapas e modalidades, prejudicando sua oferta.  

 No tocante à Educação Infantil, Ednir e Bassi (2009, p.101) relatam que 

“[...] a maioria das crianças que não puderam frequentar, em virtude das 

insuficientes vagas oferecidas, [...] não tiveram garantidas as condições básicas de 

desenvolvimento psicossocial que lhes facilitaria a aprendizagem no ensino 

fundamental”. 

 Em síntese, Davies (1999) explica que o FUNDEF não é a solução dos 

problemas educacionais, e que a crítica ao FUNDEF não quer dizer que se 

concordava com o modelo de financiamento anterior, marcado pela desigualdade. 

Contudo, “[...] isso não justifica a defesa do Fundef pois ele apenas atenua de modo 

temporário e fragmentário essa desigualdade” (DAVIES, 1999, p. 32). Embora não 

se possa negar que o FUNDEF tenha ocasionado melhorias para algumas redes 

estaduais e especialmente municipais de Ensino Fundamental, ele não foi a 

solução para a educação pública como um todo e, assim, ao se esgotar o FUNDEF, 

cria-se o FUNDEB. 

 Antes de discutir os diversos aspectos do FUNDEB, buscando 

compreendê-lo, cabe registrar o momento político em que foi proposto. De acordo 

com Ednir e Bassi (2009), ao se constatar que o FUNDEF não foi capaz de 

solucionar a situação das profundas desigualdades regionais e nem reverter o 

quadro dos baixos padrões salariais do magistério, em 1999, a bancada do Partido 

dos Trabalhadores (PT) no Congresso Nacional propôs, por meio de EC, uma 

opção ao FUNDEF, o FUNDEB. Então, destaca-se o discurso salvacionista, 

apresentado pelo governo, no qual novamente entra em cena o discurso de que o 

FUNDEB seria a solução para a educação, pois seus defensores afirmavam que, 

através desse fundo, almejava-se solucionar os defeitos identificados no FUNDEF.  

 Esse período ficou marcado pela pressão para incluir na lei do FUNDEB 

temas fundamentais, e para a União arcar com seu compromisso de ampliar sua 

contribuição. Assim, até a sua regulamentação, a proposta do FUNDEB passou por 

diversas modificações, devido à grande mobilização social, objetivando uma 
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educação de qualidade. Entre as conquistas dessa mobilização podemos destacar 

a inclusão das creches, a permanência do termo Custo-Aluno-Qualidade e a 

definição do piso salarial profissional nacional inseridas à proposta do FUNDEB. 

Porém, Ednir e Bassi (2009, p. 111) argumentam que as conquistas poderiam ser 

maiores, mas com o curto período de tramitação, o governo impediu, 

contraditoriamente, o processo democrático e reduziu oportunidade de participação 

da sociedade. 

O ponto nevrálgico das discussões a respeito do FUNDEB continua sendo 

os recursos, sobre o qual Ednir e Bassi (2009, p. 107) mencionam que “[...] ficou 

evidente que o FUNDEB só poderá alterar o panorama da educação com a 

introdução de recursos financeiros substanciais provenientes do governo”. No 

entanto, nota-se uma contradição, pois, no setor econômico do governo federal, 

permanece em vigor o modelo de ajuste e contenção fiscal, mecanismo este 

utilizado “[...] pelas reformas iniciadas no período em que o país esteve conduzido 

por um governo de clara orientação neoliberal apesar da mudança política no plano 

federal, a partir do governo do presidente Lula” (OLIVEIRA, 2015, p. 635).  A 

persistência desse modelo que se posiciona contrário à ampliação de investimento 

nas áreas sociais está relacionada, segundo Dalarosa (2001), com o 

redimensionamento do Estado no contexto da economia globalizante, na qual a 

burguesia pressiona o Estado a se tornar Estado mínimo para as políticas sociais, 

e máximo para a proteção de seus interesses. O mesmo autor explica que isto é 

uma forma de proteção da burguesia para se manter no poder. 

 
Assim como no passado a burguesia necessitou combater o poder 
monárquico, ela procura combater o Estado por dois motivos básicos: 
porque exige do Estado aplicação cada vez menor de recursos para as 
políticas sociais e pelo fato de que as classes populares estão tomando 
gradativamente o poder, fazendo-se representar no Estado. Deste modo, 
se antes a burguesia necessitava ampliar o Estado para garantir seu 
domínio, hoje procura minimizá-lo para continuar dominando 
(DALAROSA, 2001, p. 202). 
 

 Nesse cenário político, em 2006, através da EC n°53 e a partir da 

regulamentação da Lei no 11.494 de 2007, o FUNDEF é substituído pelo FUNDEB, 

com vigência até 2020, e a Educação Infantil passou a fazer parte da distribuição dos 

recursos desse fundo. Saviani (2007) afirma que a alteração que mais se destaca 

na implantação do FUNDEB é que esse fundo passou a abranger todas as etapas 
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e modalidades que constituem a Educação Básica, caracterizando-se em um ponto 

positivo. 

 Quanto à carreira docente, destacamos que o FUNDEB interfere nos 

seguintes aspectos: vincula, segundo o artigo 22, “[...] pelo menos 60% (sessenta 

por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos devem ser destinados ao 

pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica 

em efetivo exercício na rede pública” (BRASIL, 2007).  O artigo 40 dessa lei 

estabelece que os Estados, Distrito Federal e Municípios devem implementar os 

planos de carreira que assegurem remuneração e qualidade de ensino. E ainda fixa 

o prazo até 31 de agosto de 2007 para a criação da lei do piso salarial profissional 

nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica (BRASIL, 

2007).  Contudo, este prazo não foi cumprido, e após diversos embates, foi 

aprovado pela Lei nº 11.738, em 16 de julho de 2008. No próximo capítulo, 

realizamos uma análise mais detalhada a fim de compreender como se chegou à 

lei do PSPN. 

 O FUNDEB segue o mesmo molde do FUNDEF, mantendo-se como conta 

única de impostos estaduais e federais pertencentes constitucionalmente ao 

governo estadual e municipal. Ainda conta com a complementação federal para os 

Estados que não atingirem os valores mínimos por aluno, estabelecido pelo poder 

executivo. O quadro abaixo mostra como é composto definitivamente o FUNDEB. 

 

Quadro 3 – Composição do FUNDEB porcentagem e suas fontes 

20% do Fundo de Participação dos Estados (FPE) 

20% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 

20% do IPI – Exp. 

20% do ICMS 

20% do IPVA 

20% do ITCD 

20% do ITR 

Fonte: Organizado pela autora com dados de Brasil (2007).  
 

Por conseguinte, Ednir e Bassi (2009, p. 109) também analisam a 

composição do FUNDEB e destacam que a ampliação dos recursos para a 

educação ainda não é devidamente avaliada pelo FUNDEB, pois “[...] aumentam-

se em 20 milhões os recursos, mas, em compensação, o número de alunos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.494-2007?OpenDocument
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atendidos aumenta também: são 18 milhões a mais”.  Isso demonstra que ocorreu 

a ampliação de recursos com relação ao FUNDEF; porém, ainda é uma fragilidade 

a ser superada, visto que o FUNDEB traz poucos recursos novos para o sistema 

educacional como um todo.  

Desse modo, o valor anual mínimo por aluno do FUNDEB é calculado 

somando os recursos depositados nos fundos estaduais, acrescidos da 

complementação financeira da União e dividido pelo total das matrículas da 

Educação Básica recenseadas na rede pública de ensino.  

  Quanto ao potencial de recursos, destaca-se a articulação entre o padrão 

de qualidade no processo ensino-aprendizagem e o cálculo do custo mínimo por 

aluno. Esse cálculo, que já está previsto desde a LDB, segue no texto da lei que 

regulamenta o FUNDEF e permanece no texto da lei do FUNDEB. No entanto, 

Davies (2008, p. 44) destaca que, após tantos anos de aprovação das referidas 

leis, essa medida ainda não “[...] foi regulamentada nem implementada, ficando, 

pois, sobretudo no plano da retórica vazia”. Um exemplo dessa retórica vazia está 

explícito na comparação realizada por Ednir e Bassi (2009, p. 83) a respeito da 

disparidade entre o que o governo possibilita e o que é, de fato, necessário para 

garantir uma educação de qualidade. Os autores comparam “os valores finais 

propostos pelo CAQ (atualizado para 2007) e os disponibilizados pelo FUNDEB, 

em 2007” (EDNIR; BASSI, 2009, p. 83), considerando a Educação Infantil, temos 

para creche o valor do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) de R$5.553,00, e do FUNDEB 

de R$757,00, com uma diferença de R$4.796,00;  para o Pré, o valor do CAQ de 

R$2.402,00, e do FUNDEB de R$852,00, com uma diferença de R$1.550,00; para 

o Ensino Fundamental inicial, o valor do CAQ de R$2.317,00 e do FUNDEB de 

R$946,00, com uma diferença de R$1.371,00 (EDNIR; BASSI, 2009). 

 De acordo com estes dados, constata-se que o FUNDEB não leva em 

consideração, na composição de seu cálculo, os insumos mínimos que garantam 

um padrão mínimo de qualidade, como estipula o cálculo do CAQ23. Portanto, 

embora um dos objetivos do FUNDEB seja promover uma educação de qualidade, 

ele não aplica os recursos necessários.  

                                                 
23 O CAQ é o padrão de qualidade que se aproxima dos custos dos países mais desenvolvidos em 

termos educacionais. 
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Desta forma, no capítulo VII das Disposições Transitórias, preveem-se os 

valores mínimos de complementação da União em R$ 2 bilhões em 2007, R$ 3 

bilhões em 2008, R$ 4,5 bilhões em 2009, e 10% do total a partir de 2010 (BRASIL, 

2007). Apesar dessa complementação ser superior em comparação à 

complementação para o FUNDEF, vale lembrar de acordo com Davies (2008, p. 

47), que “[...] se o governo (tanto FHC quanto Lula) tivesse cumprido a lei do Fundef 

[...], a complementação teria sido de vários bilhões anuais, como denunciado pelo 

TCU”.  Na mesma obra, Davis (2008, p. 48) afirma que 

 
[...] os valores não são significativos em termos nacionais e da capacidade 
financeira da União. No primeiro ano, por exemplo, a complementação de 
R$2 bilhões representará menos de 5% da receita total do Fundeb (R$48 
bilhões), sendo as 95% restantes contribuições dos estados, Distrito 
Federal e municípios. Mesmo no quarto ano, a previsão de 10% do 
Fundeb continuará sendo muito pouco tendo em vista a maior participação 
(cerca de 60%) do governo federal na receita tributária nacional (União, 
estados, Distrito Federal e municípios). 
 

Em resumidas contas, observamos que há uma evolução na legislação. 

Entretanto, para que se cumpra esta lei, são necessários mecanismos legais para 

que ocorra uma fiscalização eficiente, bem como a participação e cobrança da 

sociedade. Um mecanismo importante que já estava contemplado na lei do 

FUNDEF era o CACS, e na lei do FUNDEB buscou-se aprimorar esse mecanismo.  

No que se refere à composição, destaca-se que o número de 

representantes nos CACS foi ampliado nas três esferas do governo. Porém, esta 

ampliação não refletiu o aumento do potencial democrático desses conselhos. 

Iniciando pelo fato de se analisar sua composição, constata-se que são mais 

estatais do que sociais, apesar do nome indicar o contrário. São compostos por um 

número maior de representantes do Estado do que da sociedade. Sobre a 

composição do Conselho Federal, Davies (2008, p. 57) analisa que 

 
Terá no mínimo 14 membros, seis do Executivo federal, dois de entidades 
supostamente representativas dos governos estaduais e municipais (o 
Consed e a Undime), um representando um órgão com forte viés estatal 
(o CNE), um da CNTE, dois de pais de alunos da educação básica pública 
e dois estudantes da educação básica pública. Ou seja, do total de 14, 
apenas cinco supostamente representariam a sociedade. Como é um 
número mínimo, nada impede que o governo federal amplie o número para 
ter maior controle sobre o Conselho Federal, como fez no caso do Fundef, 
através do decreto n.2.264, de 27/6/1997. 
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Esse episódio repete-se na composição dos conselhos estaduais, onde 

mais uma vez temos um número maior de representantes do Estado. Dos 12 

representantes totais, o poder executivo estadual conta com três, os poderes 

executivos municipais com dois, a Undime com um e o Conselho Estadual de 

Educação com um, sendo apenas cinco representantes não estatais: dois pais de 

alunos, dois estudantes e um da seccional da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE).  

Apenas no nível municipal os conselhos adquirem um caráter mais social, 

ficando sua composição da seguinte maneira: dois representantes do poder 

executivo municipal, um professor, um diretor, dois pais de alunos, um servidor 

técnico-administrativo e dois estudantes, totalizando nove membros. Nesse nível, 

temos outra novidade que não fazia parte do FUNDEF, no município em que houver 

Conselho Municipal de Educação e Conselho Tutelar, indica-se um membro de 

cada conselho para compor o CACS. 

A maneira de nomeação dos representantes dos pais e estudantes deve 

acontecer por meio de processo seletivo. A dos professores e dos servidores deve 

ser organizada pelos sindicatos dessas categorias.  Dessa forma, assinala para a 

legitimidade e autonomia de representação. Porém, essa medida não é infalível, 

pois se em determinada localidade a sociedade civil não for organizada e atenta 

para fiscalizar, a medida pode ser manipulada pelos gestores públicos, como 

esclarece Davies (2008). 

 
Tendo em vista a predominância do clientelismo e do fisiologismo nas 
relações entre governantes e entidades supostamente representativas da 
sociedade, nada garante que os representantes de tais entidades não 
sejam também escolhidos ou fortemente influenciados pelo prefeito ou 
secretário municipal de Educação, dando apenas uma fachada social para 
um conselho que tenderia a refletir os interesses dos governantes 
(DAVIES, 2008, p. 59). 

 

 A avaliação que se pode fazer é a de que os Conselhos do FUNDEB 

seguem a mesma lógica contraditória dos conselhos do FUNDEF, por 

apresentarem uma composição mais estatal do que social e, assim, com poucas 

chances de cumprirem realmente suas funções de acompanhamento e controle 

social. 

Não obstante, essas atribuições tornam a participação dos representantes 

sociais ainda mais complexa, devido à falta de tempo disponível. Como já apontado 
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anteriormente, os representantes estatais realizarão estas tarefas em horário de 

trabalho, mas isso não acontece com os representantes sociais que, muitas vezes, 

subordinam-se aos representantes do poder público, abrindo mão de sua 

participação por não disporem de tempo livre.  

 Em resumo, os conselhos possuem formalmente maior potencial para o 

controle social sobre o Estado. Todavia, apesar de serem nomeados como 

Conselhos de Acompanhamento e Controle Social, apresentam uma composição 

que beneficia os representantes do governo e, ao mesmo tempo limita a 

participação dos conselheiros sociais, como explicado anteriormente. Esses fatores 

explicam, segundo Davies (2008, p. 66), o porquê de o funcionamento efetivo dos 

conselhos “provavelmente deixar bastante a desejar”. 

Para finalizar a análise da legislação vigente a respeito do financiamento 

da educação pública, examinamos a seguir o que o PNE de 2001 e o PNE de 2014 

propõem com relação ao financiamento da educação. Assim, buscamos verificar os 

possíveis avanços, os limites e perspectivas dos referidos planos. 

 

2.3.2 AINDA O FINANCIAMENTO EM ANÁLISE: O PNE DE 2001 E O PNE DE 
2014 

 

 Retornamos ao texto da LDB de 1996, que institui a contar da data de sua 

publicação a Década da Educação, e a União ficou incumbida de elaborar o PNE. 

Visando a atender esta determinação, a LDB instituiu, no artigo 87º parágrafo 1°, 

que 

[...] a União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, 
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, 
com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos (BRASIL, 1996). 

O texto da LDB/96 informa que o PNE de 2001 é mais um documento que 

segue as orientações dos organismos internacionais. Nesse sentido, cabe registrar 

que o Projeto de Lei nº 4.155/98 foi redigido durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso, período em que ocorreu a expansão do projeto neoliberal, e deu 

origem ao Plano Nacional de Educação através da Lei 10.172 (BRASIL, 2001). 

Porém, Neves (2008, p. 68) informa que sua elaboração foi marcada pela 
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“resistência de uma parcela dos segmentos progressistas e socialistas do campo 

educacional”. Como exemplo, temos a Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (Anped), que “fundamentou críticas à proposta, visto que 

[...] havia um demasiado repasse de responsabilidades para as esferas municipais 

e estaduais, diminuindo o papel da União” (MELO; MOURA, 2017, p. 5). Mas 

apesar da resistência,  

 
[...] o governo Fernando Henrique Cardoso, consolidando sua hegemonia 
política, obteve amplo consenso para implementar sua política social, 
aprovando um Plano Nacional de Educação – PNE que se contrapôs ao 
Plano Nacional elaborado pelos educadores reunidos naquele fórum e 
assegurou por, pelo menos, dez anos a continuidade das diretrizes e 
metas para a educação escolar sob a ótica do capital (NEVES, 2008, p. 
68). 
 

Então, em 09 de janeiro, por meio da Lei nº 10.172, foi aprovado o PNE de 

2001. Sua estrutura possui seis partes, mas nos detemos na quinta parte, que trata 

do financiamento e gestão, que se subdivide em diagnóstico, diretrizes, objetivos e 

metas. No tópico diagnóstico, o texto identifica graves distorções e, para corrigir 

esta situação, apresenta como solução o FUNDEF que, nesse documento, 

apresenta-se atrelado à remuneração docente, que é um dos elementos que fazem 

parte da valorização docente (BRASIL, 2001). No PNE-2001 estipula-se um prazo 

de dez anos para que se atinja um investimento de 7% do PIB em educação, 

contando com todas as esferas federativas para sua efetivação.  

Ao analisar sinteticamente o conteúdo do PNE-2001, identificamos alguns 

pontos de convergência com as orientações advindas dos organismos 

internacionais, como o financiamento e a gestão relacionados como itens 

indissolúveis, onde a gestão tem por objetivo aumentar a racionalidade e 

produtividade e ser eficaz. Outro ponto é o estímulo para colocar em prática a 

descentralização da gestão nas dimensões pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira. 

Em uma breve avaliação desse conteúdo, podemos perceber que, em 

relação ao diagnóstico, ele conseguiu identificar com clareza as necessidades que 

precisam ser atendidas. Porém, esta clareza não se estende às diretrizes, objetivos 

e metas, como evidencia Saviani (2007, p. 254):  

 
[...] o enunciado das diretrizes tende a ficar num nível de abstração e de 
generalidade não dando margem, também, a maiores controvérsias. As 
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divergências vão se manifestar mais especificamente no que se refere aos 
objetivos e metas, em especial àquelas que se relacionam, direta ou 
indiretamente, ao problema do financiamento. Mesmo nesse caso, boa 
parte das metas também são incontroversas por obviedade ou por 
ambiguidade. 
 

 O financiamento, segundo Saviani (2007, p. 255, grifo do autor), possui 

papel central no PNE-2001, pois, “apesar de haver uma área específica 

denominada de ‘financiamento e gestão’, o impacto financeiro manifesta-se em 

todos os aspectos contemplados no Plano”.  

 Porém, de acordo com Saviani (2007), no texto da Lei nº 10.172 de 2001, 

que aprova o PNE, nove metas foram vetadas, as quais predominantemente 

referem-se ao financiamento. Assim, o autor constata que, ao vetar as metas do 

financiamento, “o objetivo do governo era evitar qualquer possibilidade de 

ampliação dos recursos da União investidos na educação” (SAVIANI, 2007, p. 259). 

Nesta perspectiva, o deputado Ivan Valente afirma que o governo vetou “tudo o que 

o aproximava de um plano, dotando-o do principal meio – verbas – para viabilizar 

as diretrizes e metas propostas” (VALENTE, 2001, p. 125). 

 Portanto, com base na análise dos autores citados, é possível afirmar que 

o governo não deseja que a União amplie a destinação de seus recursos para a 

educação e que, sem verbas suficientes, as metas do plano não serão atingidas.  

 Encerrando-se a vigência do PNE 2001-2010, abriu-se um período de 

debate até a aprovação do novo plano, que aconteceu em 25 de junho de 2014, 

através da Lei nº 13.005. Referindo-se ao financiamento, o PNE/2014 apresenta a 

meta 20 e suas 12 estratégias, em que se almeja a ampliação do investimento 

público em educação, visando a atingir 7% do PIB até o quinto ano de vigência do 

plano e 10% até o final, em 2024. Cabe lembrar que ampliação do percentual do 

PIB a ser investido em educação já era uma demanda dos educadores desde o 

PNE anterior, e assim se constitui em um avanço do PNE atual. De acordo com 

Dourado (2014, p. 241-242), 

 
[...] uma das questões fundantes no PNE diz respeito ao financiamento da 
educação cujo avanço se deve à mobilização da sociedade por um PNE 
pra valer envolvendo muitas entidades pela ampliação dos recursos. Isso 
já era objeto de discussão na tramitação do plano anterior, quando a 
sociedade brasileira, no final dos anos 2000, já defendia 10% do PIB para 
a educação nacional. 
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 O financiamento foi alvo de disputas e o principal embate refere-se à 

questão da destinação dos recursos, como informa Moura (2014, p. 361) 

 
 [...] durante o trâmite do PL do PNE, principalmente sobre a que público 
os recursos se destinariam - se à educação pública, segundo a visão da 
educação como direito igualitário sob a responsabilidade do Estado ou 
também à iniciativa privada, para os que defendem o livre mercado 
educacional (e que, contraditoriamente, disputam acesso a fundos 
públicos para garantir a lucratividade dos negócios). Nessa disputa 
ganhou o projeto do capital e a luta histórica pela ampliação do 
financiamento da educação pública foi mitigada, pois a Lei do PNE permite 
a utilização pela iniciativa privada dos 10% do PIB no Prouni (§ 4o do Art. 
5º) e no Pronatec [...]. 
 

Para Sabia e Alaniz (2015, p. 55-56), esta questão “[...] envolve outra luta 

histórica dos educadores de que os recursos públicos sejam transferidos 

exclusivamente para o setor público e não para a iniciativa privada”, e 

complementam afirmando que a ampliação do percentual do PIB foi  

 
[...] ofuscado pelo fato de ter entrado no computo dos recursos, aqueles 
que serão transferidos para instituições privadas por meio de programas 
como o Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), o 
Universidade para Todos (ProUni), o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), o Ciência sem Fronteiras e na 
educação infantil, por meio de creches conveniadas (SABIA; ALANIZ, 
2015, p. 56). 

              

             Ainda sobre a transferência de recursos públicos para empresas privadas, 

destacamos o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec) que foi instituído pela Lei n° 12.513/2011. A presidente Dilma Rousseff, 

buscando dar continuidade as ações do governo Lula, instituiu o Pronatec visando 

à ampliação da oferta de cursos de educação profissional e tecnológica (BRASIL, 

2011). Para Lima (2012, p. 8), por meio do Pronatec “[...] o governo brasileiro 

continua a impor o projeto do capital na formação profissional de nível técnico” além 

de fechar “o ciclo da privatização, precarização e aligeiramento da formação técnica 

de nível médio” (LIMA, 2012, p.11).   E complementa afirmando que: 

 
o PRONATEC é muito mais do que a adaptação do PROUNI (Programa 
Universidade Para Todos, que transfere recursos públicos para 
instituições privadas, através de Bolsas) para o ensino técnico.[...] O 
Pronatec é a materialização das recomendações da UNESCO de que os 
governos da América Latina deveriam utilizar o modelo do Sistema “S” 
para a formação profissional (LIMA, 2012, p.10).   . 
 

            O financiamento, que já era considerado um aspecto essencial no PNE de 

2001 e necessário para efetivação das metas, continua assumindo um papel 
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fundamental no PNE de 2014, pois é incontestável que a meta 20, que aborda 

especificamente os recursos financeiros, remete-se ao cumprimento das demais 

metas. A título de exemplo, temos a meta 17, que trata da valorização docente, 

objeto desta investigação: não é possível equiparar o salário dos professores com 

os demais profissionais, até o sexto ano de vigência do PNE, sem aplicar recursos 

para isso. 

             Ainda quanto ao potencial de recursos e a articulação entre o padrão de 

qualidade, temos o Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e CAQ, que fazem parte 

de quatro das doze estratégias da meta da meta 20 do PNE-2014. Estas estratégias 

estabelecem critérios específicos referentes ao padrão mínimo de qualidade para 

a Educação Básica pública, e abordam o financiamento como um aspecto essencial 

para assegurar a qualidade educacional. O CAQ constitui-se em um padrão de 

qualidade que aproxima o nível de educação do Brasil ao nível dos países 

desenvolvidos. Neste sentido, a estratégia 20.10 destaca a responsabilidade da 

União: “[...] caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos 

financeiros a todos os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não 

conseguirem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ” (BRASIL, 2014). 

O CAQi aponta “[...] padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a 

variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL, 1996). 

Em relação ao percentual de investimento do PIB por nível de ensino, 

temos os seguintes dados, sintetizados na tabela a seguir. 

 

  



88 

 

 

Tabela 15 – Brasil: Percentual do Investimento Total em Relação ao PIB por Nível 
de Ensino 

Estimativa do Percentual do Investimento Público Total em Educação em Relação ao 
Produto Interno Bruto (PIB), por Nível de Ensino - Brasil 2000-2015 

                

Ano 

Percentual do Investimento Público Total em relação ao PIB  
(%) 

Todos os 
Níveis de 
Ensino 

Níveis de Ensino 

Educação 
Básica 

Educação 
Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino 
Médio 

 Educação 
Superior  

De 1ª a 4ª  
Séries ou 

Anos 
Iniciais 

De 5ª a 8ª  
Séries ou 

Anos Finais 

                

2000 4,6 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9 

2001 4,7 3,8 0,4 1,4 1,3 0,7 0,9 

2002 4,7 3,8 0,3 1,6 1,3 0,5 0,9 

2003 4,6 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9 

2004 4,5 3,7 0,4 1,5 1,2 0,5 0,8 

2005 4,5 3,6 0,4 1,5 1,2 0,5 0,9 

2006 4,9 4,1 0,4 1,6 1,5 0,6 0,8 

2007 5,1 4,2 0,4 1,6 1,5 0,7 0,9 

2008 5,3 4,4 0,4 1,7 1,6 0,7 0,9 

2009 5,6 4,7 0,4 1,8 1,7 0,8 0,9 

2010 5,6 4,7 0,4 1,8 1,7 0,8 0,9 

2011 5,8 4,8 0,5 1,7 1,6 1,0 1,0 

2012 5,9 4,9 0,6 1,7 1,5 1,1 1,0 

2013 6,0 4,9 0,6 1,6 1,5 1,1 1,1 

2014 6,0 4,9 0,7 1,6 1,5 1,1 1,1 

2015 6,2 4,9 0,7 1,6 1,4 1,1 1,3 

Fonte: BRASIL - INEP/MEC (2011). Atualizada em 20/10/2015.  
 

             Como se observa na tabela 15, segundo INEP, os gastos totais em 

educação como percentual do PIB representaram 6,2% em todos os níveis de 

ensino em 2015. 

             Para atingir a estimativa dos 10% do PIB investidos em educação, como 

estabelecido no PNE 2014-2024, se faz necessário o empenho conjunto da União, 

estados e municípios para cumprimento do que foi acordado nos planos nacional, 

estaduais e municipais, e fiscalização efetiva com relação à aplicação dos recursos. 

Também são necessárias políticas de financiamento coerentes, justas e realmente 

implantadas.  

             Diante do panorama político que vivenciamos há pouco, a efetivação do 

PNE-2014 fica ameaçada. A presidente Dilma Rousseff, após sofrer impeachment, 
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foi substituída por Michel Temer que, ao assumir a presidência, apresentou a 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241/2016 na Câmara, e 55/2016 no 

Senado, que congelaria os gastos do governo federal por 20 anos. Com a Emenda 

Constitucional nº 95 aprovada em 15 de dezembro de 2016 ocorreu o 

congelamento, que restringe os gastos nas áreas sociais por 20 anos. Este fato, 

além de ameaçar a implementação do PNE-2014, atingiu todo o financiamento da 

educação, impossibilitando o aumento de vagas e a valorização do magistério, pois, 

de acordo com Oliveira (2016, p. 124), “[...] põe em risco o piso salarial dos 

profissionais da educação básica e dos servidores públicos em geral, além de 

apresentar sérias ameaças às suas carreiras”.  

Mediante o exposto, identificamos que as políticas de financiamento estão 

atreladas à efetivação da valorização docente, visto que a valorização da educação 

é um dos tópicos discutidos e encontrados nas legislações educacionais e inclusive 

na Lei do FUNDEB. Cabe destacar que o FUNDEB destina-se à Educação Básica, 

além da remuneração e ações voltadas para a valorização dos profissionais da 

educação. Assim, a legislação do financiamento interfere na carreira docente, pois 

destina recursos para o pagamento da remuneração dos profissionais do 

magistério, e indica que os Estados, Distrito Federal e Municípios devem 

implementar os planos de carreira que assegurem remuneração condigna dos 

profissionais, além de estabelecer a criação da lei do PSPN. 

Contudo, ao examinarmos a política de fundos, fica evidenciado que não 

ocorre a destinação de novos recursos. Após esta análise, emerge o 

questionamento: a política de fundos é realmente uma política de valorização do 

magistério? Buscamos responder este questionamento no último capítulo, com 

base no levantamento de dados do município de Paula Freitas. Entretanto, antes 

disso, faz-se necessário compreender o que é valorização, a partir de seus 

conceitos, concepções e na legislação, assunto que tratamos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 - TRILHANDO OS SIGNIFICADOS DA VALORIZAÇÃO 

DOCENTE: CONCEITOS E CONCEPÇÕES 

 

No capítulo anterior, vimos que os organismos internacionais reconhecem 

a precarização docente. Desta forma, desde 1966, seus documentos trazem 

recomendações referentes à situação do pessoal docente, como melhores 

condições de trabalho, carreira e salário.  

Pontuamos que esses elementos também estão presentes na legislação 

brasileira desde a CF de 1988. Porém, o estudo da construção das políticas 

educacionais referentes à valorização docente ganhou destaque a partir dos 

debates gerados no período de elaboração do FUNDEF e do PNE de 2001, e 

intensificou-se nos debates de elaboração do FUNDEB, do PSPN e do PNE de 

2014.  

Identificamos que a legislação do financiamento interfere na carreira 

docente, visto que destina 60% dos recursos do FUDEB para o pagamento da 

remuneração dos profissionais do magistério. Indica, também, que os Estados, 

Distrito Federal e Municípios devem implementar planos de carreira que assegurem 

remuneração condigna aos profissionais, e estabelece a criação da lei do PSPN. 

Assim, a política de fundos reforça as estratégias de valorização docente ao 

estabelecer a necessidade de planos de carreira e piso salarial profissional. 

Neste capítulo propomos discutir os conceitos e concepções da valorização 

docente e identificar o que a legislação vigente propõe para a concretização da 

valorização docente. Nesta direção, a problemática deste capítulo está orientada 

pelas seguintes questões: quais os principais conceitos e concepções da 

valorização docente? Quais as estratégias da legislação vigente para garantir a 

valorização docente?  

Na primeira seção apresentamos os principais conceitos e concepções da 

valorização docente.  Inicialmente, identificamos como o termo valorização docente 

está contemplado na legislação. Ampliamos a discussão sobre a expressão 

valorização docente ao analisar as concepções encontradas na literatura. 

Finalizamos com um levantamento da produção acadêmica a partir de uma busca 

de trabalhos no Portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Capes e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
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Dissertações - BDTD, utilizando os descritores: Financiamento da educação, 

Valorização docente e Plano de carreira municipal. 

Por fim, o capítulo examina como a valorização docente é contemplada na 

legislação brasileira. Para tanto, examinamos os dispositivos legais vigentes, com 

mais ênfase para a Lei do PSPN (2008), que é a parte mais recente da legislação 

que trata de valorização de profissionais do magistério por meio da fixação do teto 

mínimo para o vencimento do profissional na carreira e a garantia de 1/3 (um terço) 

da carga horária reservadas para planejamento e estudo (BRASIL, 2008). 

Apresentamos, também, um quadro comparativo entre o PNE de 2001 e 2014, PEE 

do Paraná e PME de Paula Freitas-PR, tendo como referência as principais 

convergências entre os aspectos que compõem a valorização docente. 

3.1 BREVE DISCUSSÃO: OS CONCEITOS E CONCEPÇÕES DA VALORIZAÇÃO 
DOCENTE 

Ao tratar da valorização docente procura-se, aqui, conhecer, através de uma 

breve análise, conceitos relacionados ao termo valorização. A hipotética 

valorização dos profissionais da educação, quando analisada à luz da legislação, 

envolve contradições, como o uso de expressões com significados diferentes, como 

profissionais da educação, profissionais do magistério e trabalhadores da 

educação. Porém, entende-se que 

 
Definir conceitos não é tarefa fácil haja vista que os mesmos são 
construídos ao longo da história de forma dinâmica e complexa. Partimos 
do entendimento que os conceitos são produzidos e definidos frente a um 
campo de lutas e disputas (GOUVEIA et.al, 2016, p. 2). 

 

A partir desta concepção, entendemos que essas inversões conceituais 

não foram impressas por acaso, nem são gratuitas, mas são históricas e, por isso, 

necessitam ser compreendidas no interior de uma sociedade em transformação. 

Shiroma, Campos e Garcia (2005) chamam a atenção para o cuidado na 

interpretação das expressões presentes na legislação, pois 

 
Esses termos, difundidos maciçamente, expressam também um certo 
modelo de controle pelo Estado que tende a reificar os textos políticos, 
ao tomá-los de forma descontextualizada. Separados dos contextos 
políticos em que foram produzidos, os discursos oficiais tendem a ocultar 
também a dimensão valorativa que os informa. Por exemplo, quando se 
afirma que é preciso melhorar a qualidade da educação: melhor ou 
qualidade dizem respeito a que conjunto de valores? Melhor dentro de 
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que concepção de educação? Segundo Richards (1988), esses termos 
envolvem juízos de valores e não são generalizações factuais 
(SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2005, p. 11). 
 

 A CF/1988, em seu artigo 206, emprega a expressão “valorização dos 

profissionais da educação escolar”, e determina que ela ocorrerá a partir da 

regulamentação de planos de carreira, pelo ingresso através de concurso público, 

e pela garantia do piso salarial profissional nacional (BRASIL, 1988). 

Já na redação da LDB/1996, Art. 67, o termo registrado é “valorização dos 

profissionais da educação”. Verifica-se que, ao suprimir a palavra escolar, a 

expressão torna-se mais abrangente, passando a se destinar, além dos 

profissionais da educação escolar, aqueles profissionais que atuam em outros 

espaços educacionais. Com relação a esta mudança, Cirilo (2012, p. 56) comenta 

que “[...] a ampliação do termo na referida LDB não trouxe mudanças significativas, 

pois permanecia a ausência de explicitação sobre quem são esses profissionais”. 

Mas em 2009 foi regulamentada a Lei n° 12.014, que tem por objetivo sanar esta 

contradição, ao especificar quem devem ser considerados profissionais da 

educação (BRASIL, 2009). 

No enunciado do FUNDEF, o termo utilizado era valorização do magistério; 

porém, quando o FUNDEB passou a vigorar, identifica-se uma contradição no 

interior do próprio texto, pois o primeiro artigo faz referência ao termo Valorização 

dos Profissionais da Educação Escolar, e o segundo refere-se a trabalhadores em 

educação, como se os termos profissionais e trabalhadores fossem sinônimos 

(CIRILO, 2012). Esta questão de terminologia é discutida por Nóvoa (1991), que 

compreende que os trabalhadores estão subordinados a um processo de 

proletarização, já os profissionais contam com um estatuto profissional, com 

rendimentos assegurados e com certo poder e autonomia. 

Nesta perspectiva, Vieira (2010) relata que 

 
A expressão trabalhadores em educação, por exemplo, abrange as 
pessoas que se ocupam do ramo de atividade. [...] O conceito de 
trabalhador em educação é, portanto, amplo. Abrange várias categorias, 
como professores, especialistas ou pedagogos, e funcionários de escola. 
Estas categorias recebem suas denominações a partir da atividade 
específica ou da atividade predominante no local de trabalho. Professores 
e, em muitos casos, especialistas também são identificados como 
pertencentes ao magistério, que provém do latim “magister/magisteriu” e 
que se vincula ao ato de ensinar. Já que “ensinar” é um termo mais restrito 
que “educar”, esse conceito exclui os funcionários e, atualmente, para 
efeitos previdenciários, os próprios especialistas. [...] Em meio a essa 
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diversidade, a discussão promovida pelo CNE aponta para a consolidação 
do conceito de profissional da educação. Porém, é fundamental pensar na 
composição desse conceito. Uma palavra chave é “formação”. Ou seja: 
profissional é o trabalhador em educação devidamente formado para o 
exercício da profissão. Por isso, a luta permanente das organizações da 
sociedade e o desafio dos gestores para superar a condição de 
professores “leigos” (VIEIRA, 2010, p. 6, grifos do autor). 

 

 No texto do FUNDEB, verifica-se que a valorização está relacionada ao 

caráter econômico, visto que destina 60% do fundo para remuneração dos 

profissionais do magistério (BRASIL, 2007). 

 Conferindo o teor do PNE (2001 – 2010), o termo que volta a aparecer é 

valorização do magistério. Nesse documento, o item apontado como mais 

necessário para a promoção da valorização é a formação inicial e continuada, onde 

o plano de carreira aparece como um importante instrumento para efetivação desta 

valorização (BRASIL, 2001). 

Completando a normatização do termo valorização, temos o PNE (2014 – 

2024), onde é empregada a valorização dos profissionais da educação. 

Novamente, a ênfase da valorização recai sobre o aspecto financeiro, pois se 

propõe a equiparação salarial ao rendimento dos demais profissionais de outras 

áreas com escolaridade equivalente, e para atingir esta meta, determina-se a 

ampliação da assistência financeira da União. Um aspecto novo que o referido 

plano traz é a jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar, 

compreendida como fundamental para que o docente possa se dedicar totalmente 

à escola (BRASIL, 2014). 

Para Cirilo (2012), a valorização docente com base nos dispositivos legais 

está apoiada em dimensões objetivas, como carreira, salário e formação. Esta 

concepção é compartilhada por outros autores que se dedicam a estudar esta 

temática, como Masson (2016), Monlevade (2000), Leher (2010), Gouveia (2008) e 

Grochoska (2015; 2016).  

  Com a finalidade de ampliar a discussão sobre a expressão valorização 

docente, faz-se necessário analisar as concepções encontradas na literatura. 

Masson (2016, p.157-158) afirma que “[...] ela envolve três dimensões 

fundamentais: condições de trabalho, remuneração e carreira, formação inicial e 

continuada”, e indica que a remuneração é um elemento fundamental para a 

permanência no magistério, “[...] uma vez que a garantia da existência humana 

depende, em primeira instância, do acesso aos bens necessários à satisfação das 
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necessidades históricas, o que depende essencialmente do recebimento de um 

salário compatível” (MASSON, 2016, p.157-158). 

 Para Monlevade (2000), a valorização é composta por três elementos: 

remuneração, formação inicial e continuada e carreira. Sobre esses elementos, o 

autor explica: 

 
1) uma remuneração insuficiente compromete a valorização do professor; 
mas uma remuneração pródiga não o valoriza “ipso facto”, se não se 
conjugar à formação e à carreira/jornada, possibilitando sua identificação 
com o Projeto Político Pedagógico da escola. [...]. Daí o sentido de salário 
“digno”. 2) é verdade que a falta e/ou insuficiência de formação 
comprometem a valorização do professor; mas uma formação inicial ou 
continuada com alta qualificação fica perdida se a jornada for estafante e 
esterilizadora ou acaba sendo somente um incentivo de mudança do 
profissional para áreas ocupacionais com melhor remuneração. 3) uma 
jornada mal estruturada e/ou uma carreira sem progressão adequada 
comprometem a valorização do profissional, retiram-lhe inclusive a 
realização de sua competência científica e pedagógica e o horizonte de 
sua ascensão social; mas uma jornada ideal de 40horas semanais com 
50% de horas atividade, dentro de uma carreira com progressão mais que 
significativa, como aconteceu na rede estadual de Mato Grosso de 1987 
até 1997, de nada valeu à medida em que o vencimento inicial era ridículo 
e o Estado, afogado em dívidas, não só o congelava como o pagava com 
até seis meses de atraso [...] (MONLEVADE, 2000, p. 100-101). 

 

 Leher (2010, s/p), ao pensar sobre a questão da valorização, constata que 

ela “[...] é indissociável das relações contraditórias de uma escola capitalista em 

que sobressaem os nexos Estado-educação e entre o trabalho docente e sua 

institucionalização e profissionalização”. E complementa, indicando que a 

valorização envolve duas dimensões:  

 

[...] (1) objetivas – regime de trabalho; piso salarial profissional; carreira 

docente com possibilidade de progressão funcional; concurso público de 
provas e títulos; formação e qualificação profissional; tempo remunerado 
para estudos, planejamento e avaliação, assegurado no contrato de 
trabalho, e condições de trabalho, e (2) subjetivas – reconhecimento 

social, autorrealização e dignidade profissional (LEHER, 2010, s/ p). 

 
Com o objetivo de ampliar o conceito sobre o tema, Gouveia et al. (2016, 

p. 2) propõem outro elemento para reflexão: “a qualidade de vida deste profissional, 

que é um trabalhador”. É nessa direção que se encaminha a construção do conceito 

de valorização articulada a duas concepções: 

 
[...] a primeira, a qualidade de ensino; a segunda, a qualidade de vida e 
bem-estar do trabalhador, tendo como mecanismo a carreira, que se 
desenvolve por meio de três elementos que viabilizam esta valorização, 



95 

 

 

sendo: a) formação; b) condições de trabalho; c) remuneração (GOUVEIA 
et al., 2016, p. 2). 
 

 Em acréscimo, destacamos o conceito de valorização apresentado por 

Grochoska (2015, p. 79-80), que também cita a qualidade de vida do trabalhador 

ao definir seu conceito: 

 
[...] a valorização do professor é um princípio constitucional que se efetiva 
por meio de um mecanismo legal chamado carreira, que se desenvolve 
por meio de três elementos: a) Formação, b) Condições de trabalho e c) 
Remuneração, tendo como objetivos a qualidade da educação e a 
qualidade de vida do trabalhador (GROCHOSKA, 2015, p. 79-80). 

 

Para finalizar a discussão emerge a concepção de valorização segundo o 

neoliberalismo, destacada por Gouveia (2008), na qual “[...] a grande questão 

parece estar em quanto uma valorização do profissional da educação deve se 

aproximar do que é valorização para o mercado de trabalho em geral, via 

competição e premiação dos melhores”. Este fato contradiz a essencial valorização, 

que “[...] implica articulação ao projeto pedagógico e ao compromisso necessário 

do profissional da educação com a natureza mesma de seu trabalho: a formação 

humana” (GOUVEIA, 2008, p. 147). 

Com base nesta breve exposição conceitual, identificamos um elemento 

comum: a remuneração. Assim, surgiu a questão: Como o meio acadêmico trata a 

relação do financiamento da educação com a valorização docente? Com o intuito 

de entender esta problemática, realizamos uma busca de trabalhos no Portal de 

periódicos da Capes e na BDTD, utilizando os descritores: Financiamento da 

educação, Valorização docente e Plano de carreira municipal. A busca possibilitou 

a localização de respectivamente 20, 18 e 7 trabalhos, em um total 45. Com base 

nesse levantamento, apresentamos a seguinte tabela: 

 

Tabela 16 - Produção acadêmica sobre a valorização docente - 2017 e 2018 

Descritores Pesquisas 

Financiamento da educação  02 teses 
18 dissertações 

Valorização docente 07 teses 
11 dissertações 

Plano de carreira municipal 02 teses 
05 dissertações 

Fonte: Elaborada pela autora com dados do Banco de Teses Capes e BDTD. 
 

http://lattes.cnpq.br/5282311026967237
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 No que concerne à produção acadêmica dos dois últimos anos, os dados 

evidenciam que o descritor Financiamento da educação foi o mais pesquisado, 

seguido do descritor Valorização docente e, em último lugar, o descritor Plano de 

carreira municipal. Porém, seguindo o objetivo deste levantamento, que partiu da 

definição dos descritores Financiamento da educação, Valorização docente e Plano 

de carreira municipal, identificamos apenas 3 trabalhos que se aproximam da 

temática proposta por esta dissertação: Valorização do trabalho docente no plano 

de cargos e carreira de Uberlândia: a perspectiva dos profissionais da rede 

municipal de ensino, da autora Mariane Gomes Pereira (2017); Políticas de 

financiamento da educação básica: a valorização dos profissionais do magistério 

na rede municipal de ensino de São Mateus/ES, da autora Zenilza Aparecida Barros 

Pauli (2017); e Política de valorização dos profissionais da educação: dimensões 

do financiamento da educação básica no município de Céu Azul no Paraná (2009 - 

2016), da autora Daiana Cristina Luhm (2017). Assim, percebemos a ausência de 

trabalhos que relacionam o financiamento da educação com o processo de 

valorização docente, tomando como base o plano de carreira. 

Pereira (2017) realizou um estudo sobre a valorização docente a partir dos 

Planos de Cargos e Carreira de Uberlândia, Minas Gerais, na perspectiva dos 

professores/as, utilizando as seguintes categorias: formação continuada, 

remuneração, carreira e condições de trabalho, as quais permitem compreender a 

valorização docente. Quanto à remuneração, a autora constata que 

 
[...] ela varia de R$ 1.800,00 a R$ 5.700,00 e, para a maioria dos sujeitos 
participantes, centra-se entre os valores de R$ 1.800,00 a R$2.870,00. 
Nesse grupo há professores/professoras que possuem dois cargos, 
ilustrando a constatação dos baixos salários recebidos e a grande carga 
de trabalho. O acúmulo de cargos por parte desses profissionais justifica-
se pela busca de melhores salários e somente os conseguem ao terem 
uma jornada de trabalho dupla (PEREIRA, 2017, p. 138). 
 

Pauli (2017) desenvolveu um trabalho com o objetivo de analisar a gestão 

dos recursos do FUNDEB e sua influência nas políticas de valorização dos 

profissionais do magistério no Município de São Mateus/ES. Neste sentido, a autora 

realizou um estudo comparativo através do Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração, buscando verificar se as implantações dos fundos de financiamento 

da educação traduziram-se em mudanças concretas na política de valorização 

local. A autora destaca o cumprimento da lei do piso, e observa que 
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A implantação do piso tem gerado um comportamento diferente nos 
movimentos sindicais, não havendo mais a discussão do percentual de 
reajuste que se estabelece anualmente, na definição nacional do piso, e 
sim na garantia de que a lei seja fielmente cumprida, com outra dificuldade 
na compreensão de que trata-se de piso e não teto, levando os prefeitos 
e governadores a balizarem o salário pelo mínimo (PAULI, 2017, p. 43). 
 

No caso específico do município analisado na pesquisa, a autora relata a 

luta dos professores para garantir seus direitos e a resistência do governo 

municipal. 

 
Tal movimento ocorreu no ano de 2010, em virtude da resistência do 
governo municipal em adequar o salário inicial do magistério ao Piso 
Nacional. O que só se efetivou em 2011, mediante lutas e discussões da 
categoria, com realização de movimentos de forte tensão da categoria 
com o governo municipal. Naquele período, a categoria, entre outras 
mobilizações, fez uma greve de 21 dias (PAULI, 2017, p. 80). 
 

 A pesquisa de Luhm (2018) contextualizou o cenário econômico e 

educacional do município de Céu Azul, no Paraná, relacionando a política de 

financiamento da Educação Básica com a política de valorização dos profissionais 

da educação. A autora afirma que  

 
[...] somente com a política de financiamento não é possível garantir a 
qualidade da educação e nem a valorização dos professores, porém, ela 
é um dos meios para se chegar ao fim desejado, no que se refere à 
valorização social da docência (LUHM, 2018, p. 71). 
 

Dentre os inúmeros aspectos discutidos na pesquisa de Luhm (2018), 

destacamos, ainda: a valorização e qualidade na educação, a insuficiência de 

recursos e a meritocracia proveniente das orientações dos organismos 

internacionais, onde a questão salarial apresenta-se diretamente ligada ao 

desempenho do professor. Assim, destaca-se que  

 
A valorização que acontece nas dimensões do trabalho do professor tem 
como fim responsabilizá-lo pela qualidade e resultados da educação, 
inclusive com a possibilidade de remunerar os professores com salários 
distintos de acordo com o desempenho dos alunos nas avaliações em 
larga escala (LUHM, 2018, p. 69-70). 
 

A ideia de avaliação de desempenho também é abordada nos trabalhos 

citados anteriormente, bem como o cumprimento da lei do piso. Nessa perspectiva, 

ao considerar as produções já realizadas sobre a valorização, identificam-se três 

características em comum. São elas:  
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Carreira, formação, remuneração, condições de trabalho. A segunda 
característica, presente na maioria das produções sobre o assunto, além 
de leis e documentos legais, diz respeito ao debate da valorização como 
indicativo para a qualidade da educação, ou seja, valorizar o professor é 
requisito para a melhoria educacional. Por fim, a terceira característica, 
refere-se a questões sobre a valorização ligadas estreitamente com o 
financiamento, em especial, depois da implantação da política de fundos. 
(GOUVEIA et al., 2016, p. 2). 

 
A partir da citação acima, destacamos que a temática proposta por esta 

dissertação vincula-se na terceira característica, a qual relaciona a valorização com 

o financiamento. Assim, buscamos identificar em que medida as estratégias de 

financiamento educacional contribuíram no processo de valorização do trabalho 

docente no município de Paula Freitas – PR. 

O tema remuneração docente é bastante discutido nos trabalhos citados 

anteriormente. Uma problemática que se destacou foi as disparidades 

remuneratórias dos docentes. Essas disparidades ocorrem com frequência, pois os 

entes federados possuem autonomia para definir a remuneração dos profissionais. 

Sobre essa, problemática destacamos a contribuição Gatti e Barreto (2009, p. 237-

238), que afirmam:  

 
[...] nos defrontamos com legislações, fontes de recursos e orçamentos 
muito diferentes. Há no país 5561 municípios, 26 estados e um Distrito 
Federal, cada qual com seus sistemas de ensino e regulamentações 
próprias. A situação é bastante heterogênea e complexa nos aspectos 
referentes à carreira e salários de professores, entre estados e municípios 
(conforme região, características da população, sistema produtivo regional 
e local, capacidade financeira própria, repasses federais ou estaduais, 
tradições políticas e culturais etc.). Na estrutura de carreira no setor 
público há diferenciação entre cargos e funções, com implicações quanto 
às formas de preenchimento de vagas e salários, o que se reflete em 
opções diversificadas em cada instância governamental no que se refere 
à incorporação de professores ao sistema e na progressão funcional. 
  

 Até aqui tratamos da valorização docente a partir dos conceitos e 

concepções. Discutimos, também, as diversas terminologias a respeito do termo 

valorização, identificadas na literatura e no levantamento dos dispositivos legais. 

Realizamos um levantamento da produção acadêmica dos 2 últimos anos. Porém, 

ao tratar da valorização, mais do que conceitos e terminologias, faz-se necessário 

desvendar como ela está estruturada nas políticas educacionais, pois é com a 

implantação das leis que a valorização deve se concretizar.  

Assim, na sequência do texto, apresentamos uma síntese da legislação 

referente à valorização profissional docente.   

http://lattes.cnpq.br/5282311026967237
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3.2 AS BASES LEGAIS DA VALORIZAÇÃO DOCENTE ENTRE NOVOS E 
VELHOS DESAFIOS 

 Apresentamos um exercício de historiografia, abordando dispositivos legais 

presentes na legislação brasileira e na história da educação sobre a concepção 

liberal de valorização docente. Os dispositivos legais examinados são: CF, LDB, 

FUNDEF, PNE de 2001 e, mais tarde, o FUNDEB, PNE de 2014, bem como o PEE 

do Paraná, no qual está inserido o município de Paula Freitas, foco específico de 

nosso estudo e seu referido PME. Examinamos com mais ênfase a Lei do PSPN 

(2008), visto que é considerada um grande avanço para a valorização docente. 

 No artigo 206, incisos V e VIII da Constituição Federal de 1988, 

encontramos a primeira referência à valorização dos profissionais do ensino.  

 
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] V - 
valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas; [...] VIII - piso salarial 
profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, 
nos termos de lei federal (BRASIL, 1988). 
 

 Um fato importante da CF de 1988 foi o reconhecimento dos estados e 

municípios como entes federativos. Na interpretação de Cury (2002, p. 172), a 

Constituição optou por “um regime normativo e político, plural e descentralizado no 

qual se cruzam novos mecanismos de participação social com um modelo 

institucional cooperativo e recíproco que amplia o número de sujeitos políticos 

capazes de tomar decisões”. Fato este que destaca o princípio da descentralização, 

que está alinhado ao pacote de reformas educativas proposto pelo Banco Mundial 

aos países em desenvolvimento. Esta descentralização, de acordo com Cury (2002, 

p. 172), apresenta como proposta o regime de colaboração, que contribui para que 

todas as ações em favor da educação e, em particular, da valorização docente, 

passassem a depender da organização e colaboração entre os entes federativos.  

 A LDB/96 foi aprovada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, 

período que ficou marcado por muitos conflitos com a comunidade dos educadores, 

por refletir uma tendência de política educacional que não considerava os seus 

essenciais anseios. 

 Com efeito, cabe registrar o que este governo instituiu, através da LDB, 

com relação ao termo valorização dos educadores. O Título VI trata Dos 
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Profissionais da Educação, e o Art. 67 pontua que os sistemas de ensino deveriam 

promover a valorização dos profissionais da educação, garantida através dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 

 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 
carga de trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho (BRASIL, 1996). 
 

Outra frente de atuação do governo Fernando Henrique Cardoso na 

formulação e implementação da política educacional refere-se ao FUNDEF. Quanto 

ao potencial de valorização docente, encontramos, no texto da lei nº 9.424/96, que 

regulamenta o FUNDEF, o art. 9º, que estabelece que os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios deverão, em um limite de seis meses da vigência da referida Lei, 

elaborar um novo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de forma a 

assegurar:   

 
I - a remuneração condigna dos professores do ensino fundamental 
público, em efetivo exercício no magistério; 
II - o estímulo ao trabalho em sala de aula; 
III - a melhoria da qualidade do ensino (BRASIL, 1996). 

 

 Ainda no art. 9º, o parágrafo 1º determina que “[...] os novos planos de 

carreira e remuneração do magistério deverão contemplar investimentos na 

capacitação dos professores leigos, os quais passarão a integrar quadro em 

extinção, de duração de cinco anos” (BRASIL, 1996). 

 Na obra O FUNDEF e o orçamento da educação: desvendando a caixa 

preta, de 1999, Davies lança uma indagação: “O Fundef valoriza o magistério?” 

(DAVIES, 1999, p. 18). Seguindo a trilha da indagação acerca da valorização, o 

autor destaca que o governo federal transmite a imagem de que o FUNDEF seria 

a tábua de salvação do magistério, que este fundo melhoraria sua remuneração. 

Porém, a análise de Davies revela que esta apresentação oficial não funcionou por 

muitas razões, e aponta como a primeira a fragilidade na fiscalização; e segunda, 

que o FUNDEF  

 
[...] não traz recursos novos para a educação, mas apenas redistribui, 
entre o Estado e seus municípios, uma parte dos recursos já existentes 
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(15% de alguns impostos), ele não possibilita uma valorização dos 
docentes (como quer a EC 14) ou o magistério (como que a Lei 9.424) 
como um todo, mas apenas de Estados e municípios que ganharem com 
o Fundef, que deverão destinar pelo menos 60% do ganho (se nos 
basearmos no Art. 2º da Lei 9.424) para a melhoria da educação, ou pelo 
menos 60% da receita (se nos basearmos no art. 7º da Lei 9.424, como 
preferem as autoridades) apenas para a remuneração (DAVIES, 1999, p. 
18). 
 

 Diante desta conjuntura, observamos que nem os Estados e municípios 

que ganham com o FUNDEF foram capazes de garantir a melhoria salarial. Logo, 

nos que perdem, o cenário é ainda mais complicado, pois terão como justificativa o 

fato de não receberem recursos adicionais que seriam capazes de viabilizar o 

aumento da remuneração. Desta maneira, ainda que o FUNDEF estabeleça a 

obrigatoriedade da destinação de 60% de seus recursos para a remuneração do 

magistério, a valorização não ocorre em virtude de que a maioria dos governos já 

aplicava esse percentual ou mais no pagamento do magistério anteriormente 

(DAVIES, 1999). Para que esta desejada valorização aconteça, é necessário que 

este percentual seja elevado, e não ser considerado máximo, como acorre em 

muitos municípios, e sim mínimo (DAVIES, 1999). 

 Além do mais, ao analisarmos a Lei nº 9.424/1996, que regulamenta o 

FUNDEF, não encontramos nenhum estudo que comprove que a destinação de 

60% dos recursos do FUNDEF seja suficiente para valorizar o magistério. No 

estado do Paraná, por exemplo, em consulta ao SIOPE verificamos que muitas 

prefeituras aplicam um valor superior aos 60% do FUNDEF na remuneração, mas 

este fato não tem gerado o aumento salarial. Esse quadro torna-se ainda mais 

complexo com a fragilidade do FUNDEF possuir um limite de duração, previsto para 

dez anos. Davies (1999, p. 20) destaca: “[...] não há nenhum cálculo na 

documentação oficial demonstrando que a aplicação dos 60% da receita do 

FUNDEF irá necessariamente valorizar o magistério”. 

 
Ora uma valorização séria precisa ser permanente, não podendo durar tão 
pouco tempo. Diante dessa breve duração do Fundef, podemos supor que 
tem finalidade mais de propaganda do que de realização de um trabalho 
sério em educação, que requer um planejamento e ação a longo prazo, e 
não apenas para um ou dois mandatos presidenciais (DAVIES, 1999, p. 
26). 
 

 Seguindo esta linha de raciocínio, identificamos uma contradição, visto que 

o FUNDEF estabelece a implantação de planos de carreira, os quais 

compreendemos que devem ser permanentes. Porém, seu financiamento utiliza 
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como base recursos provenientes do FUNDEF, que possui prazo para acabar. 

Assim Davies (1999, p. 26) levanta os seguintes questionamentos: “O que 

acontecerá com os Planos de Carreira quando o Fundef acabar? Como serão 

financiados?” Tais questionamentos continuam em tela com a substituição do 

FUNDEF pelo FUNDEB, visto que este também possui prazo para acabar, 

estipulado no art. 48, que os “Fundos terão vigência até 31 de dezembro de 2020” 

(BRASIL, 2007). 

Em torno do debate a respeito da valorização dos profissionais do 

magistério, a Lei 11.494/2007 estabelece, no art. 22, que pelo menos 60% do fundo 

seria reservado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da 

Educação Básica em efetivo exercício na rede pública. Ainda detalha a seguir, nos 

incisos I, II e III, o que considera como remuneração dos profissionais do magistério 

da educação e efetivo exercício: 

 
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do 
magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de 
servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, 
inclusive os encargos sociais incidentes; 

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que 
oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou 
administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação 
educacional e coordenação pedagógica; 

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de 
magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular 
vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente 
governamental que o remunera, não sendo 
descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em 
lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da 
relação jurídica existente (BRASIL, 2007). 
 

Cabe destacar que, a partir de documentos oficiais, foi possível perceber 

que não há consenso a respeito de quem são os profissionais do magistério.  

Porém, a Resolução nº. 1 de 2008, do Conselho Nacional de Educação (CNE), visa 

a sanar essa contradição, ao definir quem são os profissionais do magistério a 

quem se aplica a Lei do FUNDEB, ou seja, a quem se destinam os 60% do fundo 

previsto no art. 22. 

 A este propósito, um equívoco pode ser destacado, pois até dezembro de 

2017 o MEC não havia divulgado nenhum estudo apresentando que o mínimo de 

60% para a remuneração fosse suficiente para resultar na valorização dos 
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profissionais do magistério. É um equívoco porque o FUNDEB não corresponde ao 

total dos recursos vinculados, deixando de fora, segundo Davies (2008, p. 52): 

 
a) o salário – educação; b) 25% (ou percentual maior, se previsto como 
mínimo na lei orgânica) dos impostos municipais próprios (IPTU, ISS, ITBI) 
e do IR dos servidores municipais, bem como 25% (ou percentual maior, 
se previsto como mínimo na constituição estadual) do IR dos servidores 
estaduais; c) 5% dos impostos do Fundeb que não entram na sua 
formação (ou a diferença entre os 20% dos impostos do Fundeb e o 
percentual mínimo fixado pela lei orgânica ou a constituição estadual, 
como é o caso de São Paulo, Rio Grande do Sul e outros estados).  

 

 Desta forma, os 60% não serão relevantes, pois não utilizam, como 

parâmetro, a totalidade dos recursos vinculados. Além disso, a estrutura do 

FUNDEB é a mesma do FUNDEF. Logo, o que ocorre é uma redistribuição dos 

impostos existentes sem o incremento de novos recursos para o sistema 

educacional como um todo, à exceção dos estados e municípios que ganham com 

a complementação federal. Entretanto, como no FUNDEF, alguns estados e 

municípios irão ganhar, o que significa que outros perderão na mesma proporção, 

a não ser alguns casos de exceção, onde a complementação ultrapassar as perdas 

dessa redistribuição. Mas esta complementação será relevante apenas para as 

unidades da federação que não alcançarem o valor mínimo nacional; contudo, isso 

não se aplica no nível nacional.  

 Uma questão preponderante que passou desapercebida pelo FUNDEF e 

se constitui em um desafio que deve ser enfrentado pelo FUNDEB é o PSPN. O 

artigo 41 da Lei nº 11.494/2007 atribui, ao poder público, a função de “[...] fixar em 

lei específica, até 31 de agosto de 2007, piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica” (BRASIL, 2007). 

O PSPN para os profissionais da educação faz parte de uma antiga 

reivindicação dos professores, e já constava em lei desde a CF de 1988. Porém, 

demorou mais de 20 anos para que fosse fixado. Sua efetivação só ocorreu com a 

aprovação do FUNDEB, por meio da EC Nº53/2006, que modificou o artigo 206 da 

Constituição de 1988 e fixou o PSPN. Ele foi realmente efetivado pela Lei Nº 

11.738, de 16 de julho de 2008. O PSPN é considerado uma conquista no quesito 

valorização docente, ao estabelecer o teto mínimo para o professor somente com 

magistério (nível médio), e regulamentando a carga horária para atividades 

extraclasses. 
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Vale destacar que a trajetória da conquista do PSPN é marcada por 

diversos embates, onde a CNTE foi a precursora. Segundo Fernandes e Rodriguez 

(2011), as negociações relativas à criação PSPN iniciaram em 1994, quando  

 
[...] o Ministro da Educação do período, Murilo Hingel, recebeu a CNTE 
para tratar da questão da possibilidade da construção de um Piso Salarial 
Profissional Nacional (PSPN) para o magistério público. Como resultado 
dessas negociações, em 1994 foi assinado um Acordo Nacional com o 
Governo de Itamar Franco, que foi rompido em 1995, quando assumiu o 
governo Fernando Henrique Cardoso (FERNANDES; RODRIGUEZ, 2011, 
p. 90-91). 

 

 Como já citado anteriormente, a década de 1990 foi marcada pela reforma 

do estado empreendida durante a administração de Fernando Henrique Cardoso, 

que buscou colocar em prática as recomendações dos organismos internacionais. 

Este fato desencadeia, segundo Fernandes e Rodriguez (2011, p. 92), o 

“endurecimento nas negociações com setores organizados da classe 

trabalhadora”. Assim, 

 
Diante dessa conjuntura, o processo da perspectiva de construção de um 
PSPN para os profissionais da educação básica configurou-se no valor do 
custo/aluno/ano/mínimo instituído pela Lei n. 9.424/1996, (Fundef), a ser 
praticado a partir de 1998 (FERNANDES; RODRIGUEZ, 2011, p. 92). 

 

 Em 2002, com a mudança de governo onde assume a presidência Luís 

Inácio Lula da Silva, ocorreu intensificação nas lutas dos educadores em prol de 

melhores condições de trabalho e salários. 

 
Prova disso foi o número crescente de greves registradas nos diversos 
estados da federação durante os últimos anos da primeira década do 
século [...] Essa mobilização teve seu ponto mais agudo quando se 
declarou 24 de abril de 2007 como um dia de luta dos professores de todo 
o país, em defesa da implantação integral da Lei do PSPN, movimento 
que teve repercussão nacional (FERNANDES; RODRIGUEZ, 2011, p. 93). 
 

A partir desta mudança no cenário político, a CNTE elaborou uma proposta 

de PSPN em 2006, que apresentou em 2007 ao MEC, ao Conselho dos Secretários 

Estaduais de Educação (CONSED), ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e 

encaminhou ao Congresso Nacional um Projeto de Lei do PSPN. Em contrapartida, 

o Poder Executivo também apresentou, no Congresso Nacional, um Projeto de Lei, 

em 02 de abril de 2007, que fixava um PSPN para o magistério, porém, sem ouvir 

as reivindicações dos professores (CNTE, 2007). 
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Fernandes e Rodriguez (2011) informam que a CNTE posicionou-se 

contrariamente a tal fato, e assim,  

 
[...] convocou os trabalhadores em educação, bem como a sociedade 
brasileira, para, no dia 24 de abril de 2007, realizar um dia de Marcha e de 
Paralisação Nacional pela Educação, para repudiar essa iniciativa e 
pressionar o Congresso Nacional para a aprovação das emendas 
defendidas pela CNTE, luta que continuou durante todo o ano de 2008 e 
de 2009 e até depois de aprovada a Lei que instituiu o PSPN 
(FERNANDES; RODRIGUEZ, 2011, p. 93-94). 
 

Analisando a proposta de piso salarial nacional encaminhada como projeto 

de lei pelo governo federal em março de 2007, Davies (2008) aponta a fragilidade 

da valorização do magistério, visto o baixo valor proposto, o qual representaria, no 

ano de sua implementação, um montante em torno de dois salários mínimos para 

uma jornada de 40 horas semanais. Logo, este salário deveria ser suficiente para 

satisfazer as necessidades do profissional e de sua família, pois não haveria tempo 

disponível para exercer outra atividade remunerada. É possível que o piso seja 

generoso para os municípios mais pobres, que pagam salários miseráveis. No 

entanto, para os estados e municípios que já pagam um valor superior ao piso, é 

considerado um retrocesso. Assim, Davies (2008, p. 55) afirma que 

 
[...] o piso é um nivelamento por baixo (a miséria como referência), sendo 
contraditório com a intenção declarada de valorização do magistério, pois, 
segundo a exposição de motivos do projeto de lei, corresponde à “média 
mensal dos salários pagos aos profissionais da educação”. Ora, se a 
intenção é valorizar o magistério, o piso não pode tomar como referência 
os salários pagos (que não representam nenhuma valorização), mas sim 
os que deveriam ser pagos. 
 

 Quanto ao valor do PSPN para os profissionais do magistério público da 

Educação Básica, foi estipulado em R$ 950,00 mensais “para a formação em nível 

médio, na modalidade Normal” (BRASIL, 2008), sendo definido também que a 

União os Estados e os Municípios ficam impedidos de estabelecer valores inferiores 

a este para o vencimento inicial das carreiras do magistério público da Educação 

Básica para quem trabalha 40 horas semanais. 

 O valor do PSPN será atualizado com base no percentual de crescimento 

do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do Ensino Fundamental 

urbano (BRASIL, 2008) instituído no FUNDEB. De acordo com a CNTE (2009), esta 

vinculação reforça o “elo entre o Fundeb e o PSPN do magistério”. Mais adiante, a 
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lei estabelece a normativa sobre a implantação do piso, que deveria vigorar a partir 

de 1º de janeiro e constar nos planos de carreira.  

 A lei também prevê a complementação da União para os Estados e 

Municípios que não possuírem recursos financeiros suficientes para cumprir o piso. 

Porém, para solicitar esta complementação, o ente federado deve atender alguns 

requisitos instituídos pela Portaria nº 213 de 2 de março de 2011. São eles: 

I. apliquem pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante 
de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na 
manutenção e no desenvolvimento do ensino; 

II. preencham completamente as informações requeridas pelo Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE; 

III. cumpram o regime de gestão plena dos recursos vinculados à 
manutenção e ao desenvolvimento do ensino, na forma do § 5 do art. 69 
da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e 

IV. disponham de planos de carreira para o magistério em lei específica; 
V. apresentem planilha de custos detalhada, demonstrando a necessidade 

e a incapacidade para o cumprimento do valor do piso; 
VI. apresentem demonstração cabal do impacto da Lei n. 11.738, de 16 de 

julho de 2008 nas finanças do solicitante, conforme parágrafo único do 
art. 1º desta Resolução (BRASIL, 2011). 

A mesma Portaria estabelece os parâmetros de como será avaliada a 

incapacidade para o pagamento do PSPN: 

 
I. relação professor/aluno por etapa, modalidade e por tipo de 

estabelecimento de ensino (urbana e rural), face à média nacional e face 
à média histórica do solicitante; 

II. comprometimento dos recursos vinculados à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino com o pagamento dos profissionais do 
magistério em efetivo exercício; 

III. perfil da dispersão da remuneração na carreira do magistério; 
IV. aplicação em educação para além do mínimo determinado 

constitucionalmente (BRASIL, 2011). 

  O artigo 6º determina que cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do 

magistério com a finalidade de cumprir o PSPN para os profissionais do magistério 

público da Educação Básica, e fixou até 31 de dezembro de 2009 a data para que 

esta tarefa fosse executada (BRASIL, 2008). 

 Entretanto, existe uma fragilidade a ser evidenciada a respeito da Lei nº 

11.738/2008, visto que não se estipula nenhuma penalidade aos governos 

estaduais e municipais que não cumprirem tal piso. Assim, não há nenhuma 

garantia de que esta lei será efetivamente colocada em prática. Com o nivelamento 
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por baixo, muitos governos que pagam mais do que o piso tenderam a não 

aumentar a remuneração, argumentando que já pagam o piso (DAVIES 2008). 

 A tabela 17 apresenta um mapeamento por estado do cumprimento do 

PSPN, o qual evidencia que, embora o número de estados que cumprem o PSPN 

seja maior do que os não cumprem e que haja alguns que cumprem parcialmente, 

ainda há um longo caminho para a Lei ser implantada em todas as unidades da 

federação.  

 

Tabela 17 – Pagamento do PSPN nos Estados brasileiros 

 

Fonte: CNTE24 (2016). 

 

                                                 
24 Disponível em: http://www.cnte.org.br/index.php/tabela-salarial.html Acesso em maio de 2018. 
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 Trazemos também, na tabela 18, o levantamento do pagamento do PSPN 

nos Municípios do Estado do Paraná. Ele mostra que a distância entre quem 

cumpre e quem não cumpre aumenta ainda mais no nível estadual, passando de 

58,9% no nível municipal para 51,85 no nível estadual. 

 

Tabela 18 – Pagamento do PSPN nos municípios do Paraná  

Situação N° de municípios Situação PCR 

Estadual 

Possui Plano de Carreira 245 61,4% 

Cumpre o valor do piso (Lei 11.738/08) 235 58,9% 

Cumpre a jornada (Lei 11.738/08)       134 33,6% 

Total de municípios do Estado       399  

Fonte: CNTE (2016). 
 

 Avançando em nossa análise, retornamos ao texto da LDB/1996, que 

institui, a contar da data de sua publicação, a Década da Educação, e a União ficou 

incumbida de elaborar o PNE. Visando a atender esta determinação, a LDB institui, 

no artigo 87º parágrafo 1°, que 

 
A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, 
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, 
com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos (BRASIL, 1996). 
 

 No quadro a seguir apresentamos a legislação do PNE de 2001 e 2014, 

PEE do Paraná e PME de Paula Freitas-PR, e um comparativo entre os planos e 

suas principais convergências entre os aspectos que compõem a valorização 

docente. 
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Quadro 4 – Legislação e convergências que compõem a valorização docente 

LEGISLAÇÃO 

PRINCIPAIS CONVERGÊNCIAS ENTRE OS 
ASPECTOS QUE COMPÕEM A VALORIZAÇÃO 

DOCENTE 

Plano Nacional de 
Educação, Lei nº 
10.172/2001 
(PNE/2001) 

Plano de carreira Garantir a implantação dos planos de carreira 
para o magistério conforme a Lei nº 9.424/96. 

Jornada de trabalho 
Implementar, gradualmente, uma jornada de 
trabalho de tempo integral, quando conveniente, 
cumprida em um único estabelecimento escolar. 

Hora-atividade 
Destinar entre 20 e 25% da carga horária dos 
professores para preparação de aulas, 
avaliações e reuniões pedagógicas. 

Formação 

Para a formação dos professores, destaca-se a 
necessidade da colaboração da União, dos 
Estados e dos Municípios em programas de 
formação em serviço, para que se atinja a 
qualificação mínima exigida pela LDB. Aceita-se 
formação a distância e cursos semipresenciais, 
garantir também a formação continuada. 

Salário 
Piso salarial próprio, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo CNE, assegurando a 
promoção por mérito. 

Plano Nacional de 

Educação, Lei nº 

13.005/2014 

(PNE/2014) 

 

Plano de carreira 
Garantir planos de Carreira para os (as) 
profissionais do magistério das redes públicas de 
Educação Básica, observados os critérios 
estabelecidos na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 
2008.  

Jornada de trabalho 
Implantação gradual do cumprimento da jornada 
de trabalho em um único estabelecimento 
escolar. 

Hora-atividade Segundo critérios estabelecidos na Lei nº 11.738, 
de 16 de julho de 2008. 

Formação 

No prazo de um ano, política de formação dos 
profissionais da educação em nível superior, em 
cursos de licenciatura. Ampliar as matrículas em 
cursos de formação inicial e continuada de 
profissionais da educação. 

Salário 

Equiparação do rendimento médio dos docentes 
da Educação Básica pública ao rendimento dos 
demais profissionais de outras áreas com 
escolaridade equivalente. Ampliação da 
assistência financeira da União aos Estados para 
garantir o piso salarial nacional. 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

LEGISLAÇÃO 
PRINCIPAIS CONVERGÊNCIAS ENTRE OS 

ASPECTOS QUE COMPÕEM A VALORIZAÇÃO 
DOCENTE 

Plano Estadual de 

Educação do 

Estado do Paraná, 

Lei nº 18.492/2015 

(PEE/2015) 

Plano de carreira 

Os planos de carreira são tema da terceira 
estratégia, onde se busca sua implantação de 
acordo com os critérios fixados na Lei Federal n.º 
11.738, de 16 de julho de 2008. 

Jornada de trabalho Inserção progressiva do exercício da jornada de 
trabalho em um único estabelecimento escolar. 

Hora-atividade De acordo com os critérios fixados na Lei Federal 
n.º 11.738, de 16 de julho de 2008. 

Formação 

Garantir, em regime de colaboração entre União, 
Estado e Munícipios, no prazo de um ano de 
vigência deste Plano, política estadual de 
formação dos profissionais da educação de 
acordo com a LDB, assegurando que todos os 
profissionais possuam formação específica de 
nível superior. Fortalecer em regime de 
colaboração com os entes federados e IES, 
formação inicial e continuada. 

Salário 

Fixa o prazo seis anos de vigência do plano para 
que o rendimento médio dos profissionais do 
magistério seja equiparado aos dos demais 
profissionais que possuam o mesmo nível de 
escolaridade. Desta forma, atribuiu papel central 
ao salário na relação com a valorização docente. 
Assegurar, junto à União, assistência financeira 
específica ao Estado e aos Municípios para 
implementação de políticas de valorização, em 
particular o piso salarial nacional. 

Plano Municipal 

de Educação, Lei 

nº 1.366/2015 

(PME/215) 

Plano de carreira 

Ampliar, no Plano de Cargos e Salários do 
Magistério Municipal, a tabela salarial, no sentido 
vertical, nível D (Mestrado); e no sentido 
horizontal, 3 (três) referências, garantindo sua 
progressão funcional em sua totalidade, 
iniciando as discussões até o início 2° ano da 
aprovação deste PME. 

Jornada de trabalho O PME não prevê este item. 

Hora-atividade O PME não prevê este item. 

Formação 

Elevar gradualmente, em regime de colaboração 
entre União, Estado e Munícipio, na vigência 
deste PME, política municipal de formação dos 
profissionais da educação de acordo com a LDB, 
assegurando que todos os profissionais 
possuam formação específica de nível superior. 
Garantir a todos os profissionais formação 
continuada em sua área de atuação. 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

LEGISLAÇÃO 

PRINCIPAIS CONVERGÊNCIAS ENTRE OS 
ASPECTOS QUE COMPÕEM A VALORIZAÇÃO 

DOCENTE 

 

Salário 

Assegurar o pagamento de, no mínimo, o Piso 
Salarial Profissional Nacional, destinando este 
piso a todos os professores em início de carreira, 
utilizando como preceito básico a Lei nº 11.738, 
de 16 de julho de 2008. Assegurar, junto à União, 
assistência financeira específica aos entes 
federados para implementação das políticas de 
valorização, em particular, o piso salarial 
nacional. 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do PNE (2001), PNE (2014), PEE (2015) e PME (2015). 
 

 A partir da sistematização dos dados acima, percebemos que, ao 

compararmos o PNE-2001 com o PNE-2014, este último apresentou uma evolução 

nos aspectos que compõem a valorização. O primeiro aspecto listado no quadro é 

Plano de carreira. Neste quesito, o PNE-2014 e o PEE consideram os critérios 

estabelecidos na Lei nº 11.738/2008. Já o PME fixa o prazo do início do segundo 

ano de vigência deste documento para reelaboração do Plano de Cargos e Salários 

do Magistério Municipal, onde prevê que será acrescentando à tabela, no sentido 

vertical, o nível D, que compreende o Mestrado; e no sentido horizontal, mais três 

referências. Porém, em 2018, ocorreu a reformulação do PME, por meio da Lei 

nº1.450, que acrescentou 5 metas e alterou a meta referente ao Plano de Cargos 

e Salários do Magistério Municipal. Sua redação ampliou o prazo para reelaboração 

do plano para 3 anos e retirou a especificação de ampliar o nível e a referência, 

constando apenas o desejo de ampliar a tabela. 

 Quanto aos demais aspectos, observamos que o PEE do Paraná e o PME 

de Paula Freitas seguem os mesmos preceitos do PNE/2014. O PME de Paula 

Freitas difere apenas nos aspectos, Jornada de trabalho e Hora-atividade, pois 

estes não estão contemplados no plano. 

Um aspecto que se destaca nos planos é a garantia do pagamento do 

PSPN. Deste modo, o salário assume um papel central na relação com a 

valorização docente e se estabelece, para sua efetivação, assegurar junto à União 

assistência financeira específica aos entes federados. 

Analisando mais detidamente o PME de Paula Freitas, é possível 

compreender que as recomendações previstas referentes aos itens valorização dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
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profissionais do magistério, reformulação do plano de carreira, bem como a 

composição da remuneração dos profissionais do magistério ainda são bastante 

incipientes e muito desiguais, como em todo país. Além disso, deixa de fora 

incorporações pertinentes que fazem parte tanto do PEE quanto do PNE, como a 

instituição do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento 

escolar, e a equiparação do rendimento médio dos professores ao rendimento 

médio de demais profissionais do poder executivo do funcionalismo municipal com 

escolaridade equivalente.  

Em contrapartida, embora a legislação brasileira indique diretrizes e 

estabeleça metas para a valorização docente, nota-se que os documentos não 

apontam mecanismos concretos para executar, de forma efetiva, esta política de 

valorização. Nesta configuração da política brasileira, observa-se que a valorização 

docente se configura em um velho desafio que está longe de ser resolvido, como 

nos indicam Oliveira e Dourado (2008). 

 
A temática da formação, da valorização e da profissionalização dos 
docentes tem frequentado, sobretudo nas três últimas décadas, as 
discussões acadêmicas e sindicais, tornando-se objeto de políticas 
públicas no País. Algumas coisas mudaram, nos últimos anos, sobretudo 
no âmbito da formação. Outras têm permanecido quase intocáveis, como 
a valorização e a profissionalização, nos diferentes sistemas de ensino 
(OLIVEIRA; DOURADO, 2008, p. 15). 
 

O PNE de 2014 traz em seu texto, também, antigos desafios, como a 

prescrição de que “[...] a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à 

implementação das estratégias objeto deste Plano” (BRASIL, 2014). Ainda, a 

determinação de que  

 
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus 
correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados 
em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas 
neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei 
(BRASIL, 2014). 
 

Outro desafio histórico diz respeito ao salário. Ao conferir o teor da 

legislação brasileira, verifica-se uma ênfase no salário, pois por meio da lei do 

FUNDEB e do PSPN pretende-se diminuir as desigualdades regionais, partindo de 

uma remuneração mínima. Neste panorama, apesar do salário ser considerado um 

fator essencial para que a educação conte com docentes realizados 
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profissionalmente, ele não ocupa papel central no investimento e nas despesas 

com educação. Constata-se, desta forma, certa contradição na ênfase empregada 

ao fator salário, já que uma política salarial que não considera e nem assegura 

investimentos para melhoria das condições de trabalho e de afastamento 

remunerado para formação, deixa a cargo do município estabelecer e estruturar 

tais condições e os aspectos relativos à carreira dos profissionais. 

As leis e documentos analisados nesta seção contribuem para a 

compreensão da constituição do campo da política educacional ao qual se refere a 

valorização docente de acordo com a legislação atual, ou seja, na concepção 

liberal, dentro de uma ordem capitalista. Portanto, a partir da sistematização dessas 

publicações, pudemos identificar que as políticas de valorização docente exigem 

um investimento direto e objetivo na educação pública, a fim de que se obtenha, de 

uma vez por todas, políticas que garantam uma formação sólida, uma carreira 

profissional e uma retribuição salarial para o magistério que transforme este 

trabalho em algo digno, atrativo e prestigioso. Desta maneira, percebe-se a 

conexão entre a valorização docente e as políticas de financiamento da educação, 

visto que, para atingir a tão almejada valorização, é necessária a ampliação de 

recursos e planejamento financeiro eficiente. 

Na referida lei estão previstos os planos de carreira, que deveriam 

acompanhar o processo de valorização dos profissionais da educação. Caberia aos 

sistemas de ensino assegurar esses planos, o que incluiria: o ingresso na carreira 

exclusivamente por meio de concurso público; o piso salarial nacional; a previsão 

de período reservado a estudos; o planejamento e a avaliação das atividades de 

ensino e, também, a oferta de condições adequadas de trabalho. 

No próximo capítulo adentramos a análise dos efeitos produzidos na 

valorização do trabalho docente no município de Paula Freitas – PR. Para tal, 

levantamos algumas informações e dados educacionais do Município e 

examinamos estes dados a partir do referencial teórico, para verificar em que 

medida as políticas públicas e as estratégias de financiamento educacional 

contribuíram no processo de valorização do trabalho docente nesse município. 
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CAPÍTULO 4 - A POLÍTICA DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO NO 

MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS-PR: DISPOSITIVOS LEGAIS E A 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

 

 Nos capítulos anteriores promovemos discussões que contribuíram para 

situar o objeto de estudo no contexto político e econômico. Neste capítulo propomo-

nos a discutir nosso objeto de estudo de maneira mais específica, buscando 

promover uma articulação com o que já foi apresentado. Como vimos, a política de 

financiamento é fundamental para a implementação de políticas no setor 

educacional, bem como é necessária uma fiscalização eficiente para que os 

recursos sejam investidos nas reais necessidades, e se atinjam os resultados 

almejados. Neste sentido, procuramos compreender como tem ocorrido a política 

de financiamento da educação no município de Paula Freitas – PR.  

Temos por objetivo analisar em que medida as políticas públicas e as 

estratégias de financiamento educacional contribuíram no processo de valorização 

do trabalho docente no município de Paula Freitas – PR. Busca-se, assim, 

responder as seguintes questões: como ocorreu o processo de elaboração do plano 

de carreira atual? Quais foram os avanços e retrocessos resultantes da implantação 

das políticas de financiamento? Como acontece o financiamento da educação e 

sua operacionalização no município de Paula Freitas-PR? A valorização docente 

tem se concretizado através do financiamento da educação no município de Paula 

Freitas –PR? 

A partir dessas questões, este capítulo inicia com a discussão sobre a 

elaboração do plano de carreira atual, considerando as questões do quadro de 

professores, remuneração, política de formação, hora-atividade, entre outros 

aspectos que, em conjunto, contribuem para a valorização docente. 

Na próxima seção tratamos do financiamento da educação e sua 

operacionalização no município de Paula Freitas-PR, considerando os elementos 

da valorização docente. Para compreender o orçamento da educação, partimos do 

geral para o específico, examinamos as receitas e despesas do município, a receita 

total da função educação e suas subfunções. Na sequência, analisamos a evolução 

dos recursos do FUNDEB e chegamos ao específico da remuneração docente, 
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observando o que foi destinado à despesa com pessoal e na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. Trazemos, também, um quadro comparativo 

considerando o salário mínimo, o PSPN e o vencimento inicial dos docentes da 

rede municipal de ensino. 

Examinamos, ainda, como ocorre a fiscalização dos recursos do FUNDEB 

a partir da Lei Municipal nº 890/2007, que criou o CACS (PAULA FREITAS, 2007) 

e as Atas das reuniões do referido conselho. 

Para o levantamento dos dados relativos ao orçamento da educação no 

município de Paula Freitas, recorremos ao departamento de contabilidade da 

prefeitura de Paula Freitas-PR, a Siconfi e, predominantemente, ao SIOPE, onde 

se encontram disponíveis, para acesso público, dados detalhados de receitas e 

despesas em educação. 

Na última seção, analisamos os dados já apresentados a fim de verificar se 

a valorização tem se concretizado através do financiamento da educação no 

município em estudo. Para esta tarefa, analisamos o Plano de Carreira municipal 

com base no estudo realizado por Masson (2017, p. 860), que aponta um conjunto 

de requisitos para a atratividade e a permanência da carreira que “[...] poderão 

contribuir no debate sobre a valorização de professores, a partir de planos de 

carreira mais atrativos”.   

4.1 PLANO DE CARREIRA: CONSTRUÇÃO, AVANÇOS E RETROCESSOS 

Pretendemos, nesta seção, apresentar uma breve análise de como ocorreu 

a construção do atual plano de carreira do magistério de Paula Freitas-PR, com 

base na justificativa do projeto de Lei nº. 029/2014, que trata do referido plano, 

apresentado pelo chefe do poder executivo25 e na Ata da Câmara Municipal de 

Paula Freitas-PR – Sessão Extraordinária de 25 de setembro de 2014, na qual 

ocorreu a aprovação desse plano. 

Também dissertamos sobre a carreira dos profissionais da educação no 

município em estudo, partindo do plano de carreira do magistério, onde analisamos 

quais foram os avanços e retrocessos resultantes da implantação das políticas de 

financiamento, atentando às seguintes questões: hora-atividade, política de 

                                                 
25 Prefeito: Mauro Feliz dos Santos. 
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formação, piso salarial, concurso público, entre outros aspectos. Trazemos a 

quantidade de profissionais da educação, bem como a quantidade de docentes 

efetivos, docentes contratados e estagiários, observando o acréscimo e/ou 

decréscimo de profissionais em cada ano. Também foi examinada a formação dos 

profissionais da educação. 

Na justificativa do projeto de Lei nº 029/2014, observamos que o objetivo 

apresentado pelo chefe do executivo foi “[...] incentivar os profissionais da 

educação a uma constante atualização de seus conhecimentos o que resultará em 

melhorias na qualidade do ensino”. Para se alcançar este objetivo, foi proposto um 

conjunto de medidas que visam a trazer “[...] benefícios e incentivos à classe do 

magistério e, por conseguinte, inúmeras melhorias para o sistema de ensino 

municipal” (PAULA FREITAS, 2014). 

As medidas propostas são: 1. Reunir em um único quadro todos os 

profissionais que atuam no magistério municipal, e promover a equiparação dos 

profissionais do Ensino Fundamental aos que atuam na Educação Infantil; 2. 

Criação de novos cargos para professor de Artes e professor de Educação Física; 

3. Exigência de conhecimentos básicos de informática para os profissionais do 

magistério; 4. O avanço horizontal, que era de 3% em cada letra, passa para 2,5%; 

5. O avanço vertical, que era 20%, passa para 25%; 6. Adicionado o nível 3 para 

os profissionais que tenham concluído pós-graduação na área da educação; 7. O 

interstício diminui de 3 para 2 anos; 8. A tabela, que continha 10 classes, passa 

para 12 classes (PAULA FREITAS, 2014). 

A apreciação da justificativa desse projeto permite identificar que há uma 

preocupação com a qualidade da educação ofertada no município, visto que o 

termo melhoria da qualidade do ensino aparece inúmeras vezes ao longo do 

projeto. Porém, a mesma preocupação não é observada quando se refere aos 

professores, pois se nota a ausência do termo valorização. Esta ausência se 

estende à questão da adequação do Plano de Carreira às exigências da legislação 

vigente, principalmente a respeito do cumprimento da Lei do PSPN. 

Quanto à carreira dos profissionais da educação, as medidas 

apresentadas, em sua maioria, são positivas, mas não expressam as reivindicações 

nem as reais necessidades dos professores. Assim, podemos concluir que o projeto 

expressa um caráter impositivo ao invés de participativo, pois, para sua elaboração, 
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não proporcionou um momento para o diálogo onde os professores pudessem ser 

ouvidos. 

Partimos agora para a análise da Ata da Câmara Municipal de Paula 

Freitas-PR – Sessão Extraordinária de 25 de setembro de 2014, na qual ocorreu a 

aprovação do atual Plano de Carreira. Este documento revela que houve uma 

reunião na Escola Mauro de Oliveira Cavalin, mas não especifica o motivo nem 

quem participou. Contudo, subentende-se que os professores estavam presentes 

e fizeram alguns pedidos relativos ao plano de carreira. Destaca-se que, com base 

nos pedidos recebidos na referida reunião, três vereadores26 elaboraram a Emenda 

Modificativa nº 002/2014 e a Emenda Supressiva nº 001/2014, as quais estavam 

na pauta daquela sessão. As emendas foram lidas e ocorreu o pedido de sua 

retirada, pelo fato de a Assessoria Jurídica da Câmara Municipal ter emitido um 

parecer de inconstitucionalidade com relação às emendas; na sequência, o pedido 

de retirada das emendas foi aceito pelo plenário.  

 A próxima emenda a ser lida e colocada em discussão foi a Emenda 

Modificativa do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 029/2014, a qual gerou revolta 

por parte dos autores das Emendas nº 002/2014 e 001/2014. O motivo da revolta 

foi que a Emenda apresentada pelo Poder Executivo é muito similar às Emendas 

apresentadas pelos vereadores. Este fato é entendido pelos vereadores como um 

descaso por parte do Poder Executivo, pois não se preocupou em aprimorar o 

referido projeto (Câmara Municipal de Paula Freitas-PR, 2014). 

 Cabe destacar que o contexto em que ocorreu esta sessão foi marcado 

pela falta de profissionais em vários setores, inclusive na educação, e pela 

necessidade de realização de concurso público para preenchimento dessas vagas. 

Assim, havia urgência em se aprovar o novo Plano de Carreira do Magistério para 

não haver atraso na realização do concurso público. 

A partir desse contexto, o presidente da Câmara de vereadores explicou 

que, quando recebeu as Emendas nº 002/2014 e 001/2014, prontamente identificou 

que elas eram inconstitucionais, e objetivando evitar o atraso na aprovação devido 

à burocracia da tramitação, acionou a Assessoria Jurídica e entraram em contato 

com o prefeito para que apresentasse as reivindicações que constavam nas 

                                                 
26 Celso Gilberto Filisberto, Edson José de Moura Cordeiro e Valdecir José Socoloski. 
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Emendas nº 002/2014 e 001/2014, visto que a Emenda do Poder Executivo também 

iria para votação (Câmara Municipal de Paula Freitas-PR, 2014).  Desta forma foi 

elaborada a Emenda Modificativa 029/2014, em que algumas propostas foram 

retiradas e outras permaneceram similares. 

Apesar da explicação apresentada pelo presidente da câmara, os autores 

das emendas continuaram se posicionando contrários à Emenda do Executivo e ao 

projeto, sobre o qual afirmaram que,  

 
[...] na elaboração do projeto as pessoas interessadas e envolvidas não 
foram questionadas para atender os seus interesses, sendo feito de uma 
forma antidemocrática. Citou que foram feitas as emendas diante das 
necessidades dos professores e argumentou a retirada das mesmas pelo 
fato do parecer alegar inconstitucionalidade. Disse que para ter uma 
educação de qualidade é necessário valorizar os professores. Alegou que 
o projeto está formado de uma maneira onde os professores são mais 
avaliados do que beneficiados sendo assim expressou-se contrário quanto 
a forma que o mesmo foi montado (PAULA FREITAS, 2014). 

 

 O excerto acima corrobora com nossa análise a respeito da justificativa do 

projeto com relação à falta do caráter participativo, porque os professores não 

foram convidados para contribuir na sua elaboração. 

 Outros temas foram discutidos naquela sessão, como o corte de merenda 

escolar para os professores, a respeito do qual foi comentado que não iria gerar um 

custo tão alto para o município. Ainda, os cursos de progressão de nível dos 

professores, sobre o qual foi levantado o seguinte questionamento: os professores 

que deveriam pagar para se capacitar? Porém, este questionamento apenas foi 

colocado em discussão, mas não recebeu nenhum comentário no decorrer da 

sessão. 

 Após tais colocações, a Emenda e o Projeto do Executivo foram colocados 

em votação, resultando em três votos a favor e três votos contra, tendo como critério 

de desempate o voto do presidente da câmara de vereadores, que votou a favor. 

Assim, a Emenda e o Projeto foram aprovados por quatro votos a favor e três 

contra.  

A Ata dessa Sessão Extraordinária revela o embate que ocorreu entre os 

vereadores que se posicionavam em defesa dos interesses dos professores e o 

grupo de vereadores que se posicionavam a favor das propostas do Poder 

Executivo. Percebemos que houve uma discussão a respeito da Emenda e do 

Projeto do Executivo, onde os vereadores tiveram a oportunidade de defender seus 
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pontos de vista. E por meio da votação observamos que os vereadores estavam 

divididos, mas como a bancada de vereadores situacionista era maior, 

prevaleceram suas propostas. 

Outra revelação importante que é indicada nesta Ata é o corte de merenda 

escolar para os professores, que também partiu do poder executivo. Este fato gerou 

grande polêmica nas escolas, sendo compreendido como uma medida de 

economia pelo grupo de vereadores que apoia o executivo e como uma medida 

que contribui para o desprestígio dos professores pelos demais vereadores. 

Compreendemos que é uma prática consolidada historicamente, que não deveria 

ser cortada, pois o corte só contribui para a precarização da profissão e não traz 

uma economia significativa para os cofres do município. 

Entendemos que o projeto aprovado não representa os interesses dos 

professores, pois como já foi dito anteriormente, não contou com a participação 

desses profissionais para sua elaboração.  

Entretanto, em 26 de setembro de 2014, por meio da Lei Municipal nº 1.335, 

foi instituído o Plano de Carreira, o Quadro de Vagas e a Remuneração do 

Magistério Público do Município de Paula Freitas-PR.   

Sobre a valorização dos profissionais, o Plano de Carreira, em seu artigo 

2º, “[...] objetiva promover a valorização, o desenvolvimento na carreira e o 

aperfeiçoamento continuado dos profissionais da educação que atuam na rede 

municipal de ensino” (PAULA FREITAS, 2014). 

Com relação ao ingresso na carreira do magistério, o Plano de Carreira 

contempla as seguintes modalidades de emprego: Professor dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental I com carga horária de trabalho de 20 horas semanais; 

Educador infantil com a carga horária de 40 horas semanais; Professor de Arte e 

Professor de Educação Física com carga horária de trabalho de 20 horas semanais. 

Após a nomeação para o emprego, o professor fica sujeito a estágio probatório por 

um período de 03 (três) anos, conforme determina a legislação vigente, recebendo, 

durante este período, o salário inicial correspondente ao nível I, referência “A” para 

o Professor dos anos iniciais e o Educador Infantil; e nível 2, referência “A” para o 

Professor de Arte e de Educação Física. Após o vencimento do estágio probatório, 

o professor deverá apresentar seus documentos na Secretaria Municipal de 

Educação, devendo preencher um requerimento e anexar os títulos, que passam 
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por uma comissão encarregada de fazer as avaliações, “[...] sempre no mês de 

março, para análise e terá seus efeitos pecuniários a partir do mês de abril próximo, 

mediante portaria municipal” (PAULA FREITAS, 2014).   

Vale ressaltar que o último concurso foi realizado em 2015. Conforme o 

edital nº 01/2015, foi ofertado quatro vagas para professores do Ensino 

Fundamental (20 horas), quatro para professores de Educação Infantil (40 horas), 

uma para professor de Artes (20 horas) e uma para professor de Educação Física 

(20 horas). Destacamos algumas atribuições deste profissional segundo o edital do 

concurso de 2015: 

 
- Participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político-
Pedagógico do estabelecimento de ensino, construído de forma coletiva; 
 - Elaborar, com a equipe pedagógica, a Proposta Pedagógica Curricular 
do estabelecimento de ensino, em consonância com o Projeto Político-
Pedagógico e as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais; 
 - Participar do processo de escolha, juntamente com a equipe 
pedagógica, dos livros e materiais didáticos, em consonância com o 
Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento de ensino;  
- Elaborar seu Plano de Trabalho Docente;  
- Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da 
escola, com vistas ao melhor desenvolvimento do processo ensino e 
aprendizagem;  
- Propiciar ao aluno a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico, visando ao exercício consciente da 
cidadania;  

- Conhecer e respeitar a Legislação Educacional (PAULA FREITAS, 

2015b). 
 

Observamos que o referido edital prevê vinte e cinco atribuições além das 

citadas acima, em um total de 32 atribuições. Dentre elas, consideramos a última 

atribuição citada como fundamental no exercício da função do professor, 

principalmente no quesito conhecer a Legislação Educacional, pois é necessário 

conhecê-la para poder cobrar, do poder público, sua efetivação. 

O Art. 22 § 2º do Plano de Carreira diz respeito ao cargo de diretor, e 

assegura que “[...] será preenchido através de Ato do chefe do Executivo, conforme 

as necessidades das Unidades Escolares, escolhido entre os profissionais do 

quadro do magistério municipal” (PAULA FREITAS, 2014). As funções de 

Coordenação Pedagógica e Pedagogo também seguem a mesma orientação de 

serem preenchidas através da designação do Chefe do Executivo, após indicação 

do Secretário Municipal de Educação, o qual é definido pelo Chefe do Executivo. 

No artigo 21, o Plano regulamenta que as funções de Coordenador Pedagógico e 
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Pedagogo receberão gratificação respectiva à Função Gratificada (FG) 1 e Função 

Gratificada 2. A FG 1 corresponde ao “regime de 40 horas, remunerados com 01 

Padrão de 20 (vinte) horas, do qual é titular e uma Função Gratificada 

correspondente ao valor da Referência inicial de seu nível na Tabela de Salários”; 

e a FG 2, “regime de 20 (vinte) horas com gratificação equivalente a 20% (vinte por 

cento) de seu salário base” (PAULA FREITAS, 2014). 

No quesito avaliação de desempenho, o Plano de Carreira, em seu art. 13, 

afirma que “Esta avaliação, além de medir a qualidade do sistema de ensino 

municipal, servirá para orientar o processo de progressão funcional”. Mais adiante, 

no artigo 38, o plano ressalta que “[...] o município poderá implantar outros critérios 

de avaliação do quadro do magistério, visando à elevação da qualidade do ensino 

municipal” (PAULA FREITAS, 2014). No art. 13, o Plano de Carreira relaciona a 

avaliação de desempenho do professor à qualidade do ensino; e no art. 38, 

relaciona a avaliação a um instrumento capaz de elevar a qualidade do ensino 

(PAULA FREITAS, 2014). Percebemos que esta relação entre avaliação e 

qualidade de ensino está alinhada com as orientações advindas dos organismos 

internacionais, onde os indicadores, exames e avaliações são apresentados como 

a melhor solução na busca pela educação de qualidade.   

O processo de avaliação ocorre da seguinte maneira: inicia quando a 

Secretaria Municipal de Educação fixa, nas unidades escolares, uma nota 

divulgando a Progressão Funcional; após, é nomeada uma Comissão Especial de 

Avaliação. O docente deve preencher um requerimento solicitando sua progressão 

e entregar a cópia dos títulos; após, a comissão realiza a avaliação. Chegado ao 

fim desse processo, a comissão comunica os interessados, abre um período para 

recursos e é finalizado com a aprovação do prefeito. 

 Quanto as férias aos docentes em exercício de regência de classe nas 

unidades escolares, são assegurados 30 dias de férias anuais e 15 dias de recesso 

distribuídos de acordo com o calendário escolar. Aos demais profissionais são 

previstos 30 dias de férias anuais (PAULA FREITAS, 2014). 

A questão da hora-atividade está prevista no art. 24, que garante 20% da 

jornada de trabalho e prevê, ainda, a ampliação gradativa até atingir 33% até 2020. 

O § 1º estabelece que terão direito à hora-atividade apenas os profissionais que 

exercem a docência (PAULA FREITAS, 2014). 



122 

 

 

No que se refere à formação continuada e alguma forma de licença para 

qualificação profissional, o plano de carreira nada prevê. 

Na tabela a seguir apresentamos as funções da rede municipal de ensino, a 

quantidade de profissionais para cada função e suas respectivas formações. 

 

Tabela 19 – Funções da rede municipal de ensino, quantidade, formação e local de 
atuação em 2018 

Cargos / Funções Formação Local de 

atuação 

Total 

 EF EM MG LIC ES

P 

ME

S 

  

Secretária da Educação      01 SME 01 

Direção Educação Infantil     06  CMEI 06 

Direção Ensino Fundamental       EM  

Pedagoga Ensino 

Fundamental 

    02  EM 02 

Coordenadora Pedagógica 

Educação Infantil 

    01  SME 01 

Coordenadora Pedagógica 

Ensino Fundamental 

    01  SME 01 

Docência Educação Infantil 

(concurso) 

  10 03 08  CMEI 21 

Docência Ensino 

Fundamental (concurso) 

  02 09 29  EM 40 

Secretária  03      CMEI 03 

Secretária  03      EM 03 

Merendeira escolar   01     CMEI 01 

Cozinheira   04     CMEI 04 

Cozinheira  01     EM 01 

Serviços Gerais  10      EM 10 

Serviços Gerais  01     CMEI 01 

Fonoaudiólogo     02  SME 02 

Psicólogo      02  SME 02 

Nutricionista     01  SME 01 

Total        100 

Legenda de formação: EF – Ensino Fundamental; EM – Ensino Médio; MG – Magistério; LIC – Licenciatura; ESP 
– Especialização; MES – Mestrado 
Legenda de Local de Atuação: SME – Secretaria Municipal de Educação; CMEI – Centro Municipal de Educação 
Infantil; EM – Escola Municipal. 

Fonte: Elaborado pela autora por meio de dados do Departamento de Recursos Humanos – 
Prefeitura Municipal, dezembro de 2018. 
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Conforme a sistematização dos dados, observamos que os cargos de 

suporte pedagógico são, em sua totalidade, ocupados por profissionais que 

possuem especialização. Com relação às funções de secretária, cozinheira, 

merendeira e serviços gerais, o nível de formação não passa do Ensino Médio. 

Quanto aos docentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental, percebe-

se uma discrepância acentuada em sua formação, visto que praticamente metade 

dos profissionais da Educação Infantil ainda possui apenas o nível médio 

modalidade magistério. Já no Ensino Fundamental, o nível de formação sobe 

consideravelmente, conforme apresenta o gráfico a seguir.  

 
Gráfico 8 – Nível de escolaridade dos professores da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 

 
Fonte: Departamento de Recursos Humanos – Prefeitura Municipal, dezembro de 2018. 

 
O Município possui, atualmente, segundo dados do Departamento de 

Recursos Humanos, 61 docentes, sendo 21 na Educação Infantil e 40 no Ensino 

Fundamental. A seguir, apresentamos o número de docentes e estagiários desde 

a implantação do FUNDEB.  
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Tabela 20 – Quantidade de profissionais da educação do município de Paula 
Freitas-PR (2008-2018) 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Professor 

Ensino 

Fundamental 

42 41 40 40 41 41 39 38 38 35 40 

Educador 

Infantil 

04 06 09 11 16 15 11 15 18 16 21 

Monitora de 

Creche 

10 09 06 06 02 01 01     

Estagiário 

Ensino 

Fundamental 

      19 12 14 11 12 

Estagiário 

Educação 

Infantil 

      23 25 29 31 33 

Total 56 56 55 57 59 57 93 90 99 93 106 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do departamento de Recursos Humanos de 
Paula Freitas-PR. 

 
A partir desses dados, evidenciamos que a quantidade de professores no 

Ensino Fundamental apresenta pouca variação dentro do período em análise. 

Mesmo após o concurso realizado em 2015, a quantidade permanece muito 

próxima. Destacamos que a variação na quantidade de professores muda, pois 

algumas professoras assumem outras funções, como secretária da educação, 

coordenação pedagógica ou pedagoga. 

 Com relação à quantidade de monitoras de creche, observamos que a 

quantidade vem caindo anualmente, pois em 2011 foi aprovada a Lei 1.165, que 

altera o cargo de monitora de creche, que passa a ser denominado Educador 

Infantil, e estabelece o prazo de 3 anos para que os servidores busquem 

habilitação. Se o servidor, dentro deste prazo, não se habilitar, permanecerá no 

cargo de monitor de creche, que passa a ser um cargo em extinção. Assim, em 

2015, o cargo de monitora de creche não aparece mais no quadro. Quanto à 

quantidade de educadores infantis, após o concurso realizado em 2015, 

observamos que foram contratados mais 6 profissionais para esta função até 2018, 

totalizando 21 servidores.  

Sobre a quantidade de estagiários, não conseguimos, junto ao 

Departamento de Recursos Humanos, os dados dos anos de 2008 a 2013. Porém, 
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entre os dados disponíveis, percebemos que, no Ensino Fundamental, o número 

de estagiários é pequeno. Entretanto, na Educação Infantil, este número é muito 

elevado, chegando a ser maior que o número de docentes efetivos. 

No artigo 36 das disposições finais do referido Plano de Carreira (PAULA 

FREITAS, 2014) consta que o município aplicará, no mínimo, 60% dos recursos 

provenientes do FUNDEB na remuneração do magistério em efetivo exercício na 

Educação Básica municipal, o que representa uma confirmação de dispositivos 

específicos da Lei do FUNDEB. Mais adiante, no inciso 3° do mesmo artigo, o Plano 

de Carreira prevê a garantia do piso salarial mínimo equivalente ao piso nacional 

para o magistério (PAULA FREITAS, 2014). 

Com relação à distribuição dos recursos do FUNDEB, o cálculo é realizado 

segundo “[...] o número de alunos matriculados na Educação Básica pública, 

presencial, de acordo com dados do último Censo Escolar” (MANUAL FUNDEB, 

2008, p. 10). Dessa forma, os municípios recebem os recursos de acordo com a 

quantidade de alunos da Educação Básica. 

A seguir, apresentamos a quantidade de matrículas da Educação Básica, 

etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, juntamente com a estimativa 

das receitas do fundo e o coeficiente de distribuição, segundo dados considerados 

no FUNDEB. Após esses dados, trazemos um comparativo entre o número de 

matrículas da Educação Básica e a quantidade de profissionais da rede municipal 

de ensino de 2008 a 2018. 
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Tabela 21 – Matrículas da Educação Básica – etapas Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I 

UF  EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Estimativa das 

Receitas 

 

Coeficiente de 

Distribuição 

 Municípios/ano Creche 

Tempo 

Integral 

Creche 

Parcial 
Pré – 

Escola 
Tempo 

Integral 

Pré – 

Escola 

Parcial 

Sér. 

Iniciais 

Urbana 

Sér. 

Iniciais 

Rural 

 

Total de 

Matrículas 

 

PR 

Paula Freitas/2008 18,7 12,0 25,3 60,7 143 179 438,7 722.851,26 0,000237599471 

 

PR 

Paula Freitas/2009 63 17 34 18 273 143 521 1.025.050,45 0,000254183494 

 

PR 

Paula Freitas/2010 63 17 34 18 273 143 521 1.24.188.12 0,000253969660 

 

PR 

Paula Freitas/2011 41 23 46 25 179 197 511 1.433.984.36 0,000259465746 

 

PR 

Paula Freitas/2012 39 16 41 54 176 178 504 1.553.049.18 0,000270672234 

 

PR 

Paula Freitas/2013 46 13 48 51 290 103 551 1.601.817.82 0,000271902404 

 

PR 

Paula Freitas/2014 53 12 73 50 278 91 557 1.861.555.03 0,00027032705 

 

PR 

Paula Freitas/2015 57 18 77 67 208 24 451 2.148.379.31 0,000280111894 

 

PR 

Paula Freitas/2016 63 25 81 60 254 52 535 2.293,545,10 0,000288304727 

 

PR 

Paula Freitas/2017 89 19 110 12 250 80 560 2.497.705.18 0,00028101928 

 

PR 

Paula Freitas/2018 71 48 34 88 234 51 526 

 

2.322.725,17 0,000254503867 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do FNDE (2018).   

 

Os dados indicam que, na Educação Infantil, houve um aumento de 

matrículas tanto na etapa creche em tempo integral como creche parcial. Já na 

etapa pré-escola percebeu-se um aumento de matrículas em tempo parcial, 

diminuindo as matrículas do período integral. Quanto ao Ensino Fundamental, 

percebeu-se que, nos anos iniciais urbano, ocorreu um aumento, ao mesmo tempo 

que nos anos iniciais rural houve a diminuição das matrículas. Com relação ao total 

de matrículas na Educação Infantil, ocorreu um aumento superior ao dobro de 

matrículas no período de 2008 a 2018. Já no Ensino Fundamental, considerando o 

mesmo período, temos uma redução de 11,5 %.   

Vejamos no gráfico a seguir um comparativo entre o número de matrículas 

da Educação Básica e a quantidade de profissionais da educação no município de 

Paula Freitas-PR. 
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Gráfico 9 – Matrículas da Educação Básica – etapas Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I e a quantidade de profissionais da educação do município de 
Paula Freitas-PR (2008-2018) 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da Secretaria Municipal de Paula Freitas-PR. 
(2019). 
 

No período de 2009 a 2018, o Ensino Fundamental sofreu uma redução no 

número de matrículas, totalizando 131 alunos a menos, ao mesmo tempo em que 

a quantidade de docentes diminuiu apenas um. Assim, em 2018, temos 7,125 

alunos por professor. Na Educação Infantil, este quadro se inverte: as matrículas 

cresceram de 116,7 para 241 de 2008 a 2018, totalizando um aumento de 124,3 

alunos, e o número de docentes passou de 14 para 21. Desta forma temos, em 

2018, 11,47 alunos por professor, ou seja, tanto na Educação Infantil como no 

Ensino Fundamental, as turmas são pequenas, contribuindo para que o professor 

tenha a possibilidade de atender os alunos de forma individual, o que contribui para 

a conquista da qualidade da educação e da valorização docente. 

Após alguns apontamentos sobre a construção do plano de carreira e 

relativos aos aspectos da estrutura educacional, funcional e da carreira dos 

profissionais da educação no município de Paula Freitas-PR, a seguir analisamos 

a operacionalização do financiamento da educação, relacionando-o com as 

dimensões da política de valorização da educação do município em estudo. 
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4.2 UM ESTUDO DOS DESDOBRAMENTOS DAS POLÍTICAS DE 
FINANCIAMENTO: APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA A VALORIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS-PR. 

Nesta seção tratamos do financiamento da educação e sua 

operacionalização no município de Paula Freitas-PR, considerando os elementos 

da valorização docente. Primeiramente examinamos as tabelas sobre o total de 

receitas realizadas e o total de despesas pagas do município. Analisamos a 

evolução dos recursos do FUNDEB, observando as deduções para formação do 

fundo e seu retorno ao município. Analisamos também a movimentação financeira, 

atentando para o total de despesas do município e o total de despesas com a 

educação e os recursos repassados por cada imposto vinculado ao FUNDEB, 

assim como sua evolução anual.  Apresentamos os valores destinados à despesa 

com pessoal, ou seja, com o salário dos profissionais da educação e a quantidade 

destinada a outras despesas de MDE, no período de 2005 a 2018 do FUNDEB. A 

partir da trajetória destes dados, chegamos ao específico da remuneração docente, 

sobre a qual se busca visualizar as repercussões na valorização do magistério. 

Trazemos também uma tabela comparativa considerando o salário mínimo, o PSPN 

e o vencimento inicial dos docentes da rede municipal de ensino, especificando o 

salário do educador infantil 40 horas e do professor do Ensino Fundamental 20 

horas. 

Para o levantamento dos dados relativos ao orçamento da educação no 

município de Paula Freitas, recorremos ao Departamento de Contabilidade da 

prefeitura de Paula Freitas-PR, a Siconfi e predominantemente ao SIOPE27, onde 

se encontram disponíveis, para acesso público, dados detalhados de receitas e 

despesas em educação, além de relatórios consolidados, que permitem obter 

informações sobre a aplicação de recursos em MDE e do FUNDEB. Recorremos 

ao SIOPE, pois apresenta os dados mais próximos da realidade, ou seja, dados 

                                                 
27 O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) é uma ferramenta 

eletrônica instituída para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações 
referentes aos orçamentos de educação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos Poderes Legislativos e dos Tribunais de 
Contas. A destinação final do SIOPE é a sociedade, na medida em que permite o acesso a 
qualquer cidadão, sem necessidade de senha, das informações declaradas pelos entes federados 
(estados, Distrito Federal e municípios) sobre o quanto investem em educação no Brasil, 
fortalecendo, assim, os mecanismos de controle social da aplicação de recursos em manutenção 
e desenvolvimento do ensino (FNDE, s.d.). 
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mais seguros, visto que é uma ferramenta utilizada pelo tribunal de contas para 

realizar o cruzamento sobre receitas e despesas na educação prestadas por um 

município ao respectivo tribunal de contas. Cabe destacar, ainda, que os dados que 

alimentam o SIOPE são enviados pelo departamento de contabilidade dos estados 

e municípios, e seguem o Manual 28de demonstrativos fiscais, que é padrão em 

nível nacional. 

Nessa perspectiva, surge a política de financiamento como um componente 

altamente relevante para assegurar a educação, que é um direito de todos. A CF 

prevê que 25%, no mínimo, “[...] da receita resultante de impostos, compreendida 

a proveniente de transferências”, os municípios devem aplicar na educação, bem 

como na manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 1988). 

Para compreender o orçamento da educação, partimos do geral para o 

específico; portanto, primeiramente realizamos um exame da receita total do 

município. Assim apresentamos, na tabela a seguir, o total de receitas e o total de 

despesas liquidadas do município em estudo, de 2005 a 2018. 

Tabela 22 – Total de Receitas e total de despesas liquidadas do município de Paula 
Freitas-PR (2005-2018)  

 

ANO 

 

TOTAL DE RECEITAS  

 

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS 

2005 R$   5.380.210,87 R$   5.192.815,64 

2006 R$   6.275.753,50 R$   5.906.905,60 

2007 R$   7.238.711,43 R$   6.835.271,68 

2008 R$   8.415.144,28 R$   7.759.491,03 

2009 R$   8.608.764,16 R$   8.234.335,75 

2010 R$   9.785.798,89 R$   9.006.750,62 

2011 R$   13.160.659,69 R$     9.903.901,33 

2012 R$   12.436.007,91 R$   12.765.166,34 

2013 R$   13.806.378,60 R$   11.703.367,86 

2014 R$   15.538.346,45 R$   14.802.276,54 

2015 R$   18.017.270,32 R$   15.780.990,52 

2016 R$   18.881.266,49 R$   16.572.135,28 

2017 R$   19.240.082,66 R$   16.011.223,38 

2018 R$   21.726.460,97 R$   20.368.100,58 

Fonte: elaborada pela autora segundo dados do Departamento de Contabilidade de Paula Freitas-
PR. 

                                                 
28 Para mais informações sobre o Manual de Demonstrativos Fiscais, consultar 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br. 
 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
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Constata-se, então, que em todos os anos, o total das receitas foi superior 

ao total de despesas liquidadas. Desse modo, o município sempre apresentou 

equilíbrio orçamentário, cumprindo fielmente a Lei Complementar no 101/2000, 

denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

A seguir apresentamos as despesas empenhadas, liquidadas e pagas 

totais no município de Paula Freitas-PR. Os dados expõem os valores que foram 

direcionados às subfunções da educação. Porém, não identificamos os dados dos 

anos de 2005 a 2008 no site Portal do FNDE – SIOPE – Relatórios Municipais. 

Assim, na sequência da apresentação desses dados, elaboramos um comparativo 

entre as despesas totais do município e as despesas totais em educação, 

compreendendo os anos disponíveis no site Portal do FNDE – SIOPE – Relatórios 

Municipais, que são de 2009 a 2018.  

 

Tabela 23 – Despesas da função Educação e suas subfunções – 2009 a 2018 

2009 

Subfunções 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

 361 - Ensino Fundamental 1.901.051,79 1.900.127,09 1.900.127,09 

 365 - Educação Infantil 441.519,14 441.519,14 441.519,14 

 Vinculadas à Contribuição Social do 
Salário-Educação 

81.893,35 75.789,96 75.789,96 

Total da Função Educação 2.424.464,28 2.417.436,19 2.417.436,19 

 
2010 

Subfunções 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

 361 - Ensino Fundamental 4.725.984,97 2.490.040,57 2.488.369,59 

 365 - Educação Infantil 445.961,08 445.143,94 437.253,52 

 366 - Educação de Jovens e Adultos 51.958,78 51.958,78 51.958,78 

 367 - Educação Especial 74.032,03 74.032,03 74.032,03 

 Vinculadas à Contribuição Social do 
Salário-Educação 

73.165,25 73.165,25 73.165,25 

Total da Função Educação 5.371.102,11 3.134.340,57 3.124.779,17 

 
2011 

Subfunções 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

 361 - Ensino Fundamental 2.061.871,45 2.061.871,45 2.061.798,64 

 362 - Ensino Médio 18.768,96 18.768,96 18.768,96 

 365 - Educação Infantil 1.192.931,55 579.210,10 578.789,30 

 366 - Educação de Jovens e Adultos 57.113,90 57.113,90 57.113,90 

 367 - Educação Especial 87.572,71 87.572,71 87.572,71 

 Vinculadas à Contribuição Social do 
Salário-Educação 

86.420,81 86.420,81 86.420,81 

Total da Função Educação 3.504.679,38 2.890.957,93 2.890.464,32 
    

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 
2012 

Subfunções 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

 361 - Ensino Fundamental 2.169.258,67 2.169.258,67 2.163.987,42 

 365 - Educação Infantil 1.144.884,11 1.144.884,11 1.144.884,11 

 366 - Educação de Jovens e Adultos 53.045,43 53.045,43 53.045,43 

 367 - Educação Especial 116.707,71 116.707,71 116.707,71 

 Vinculadas à Contribuição Social do 
Salário-Educação 

157.993,26 150.393,26 150.393,26 

Total da Função Educação 3.641.889,18 3.634.289,18 3.629.017,93 

 
2013 

Subfunções 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

 361 - Ensino Fundamental 2.361.780,01 2.347.829,71 2.347.829,71 

 365 - Educação Infantil 1.179.610,75 1.179.610,75 1.179.610,75 

 366 - Educação de Jovens e Adultos 116.819,20 116.819,20 116.819,20 

 367 - Educação Especial 145.605,58 145.605,58 145.605,58 

 Vinculadas à Contribuição Social do 
Salário-Educação 

75.508,50 75.281,95 75.281,95 

Total da Função Educação 3.879.324,04 3.865.147,19 3.865.147,19 

 
2014 

Subfunções 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

 361 - Ensino Fundamental 4.297.796,20 4.226.253,46 3.218.753,46 

 365 - Educação Infantil 731.057,99 731.057,99 731.057,99 

 366 - Educação de Jovens e Adultos 78.653,88 78.653,88 78.653,88 

 367 - Educação Especial 167.748,64 167.748,64 167.748,64 

 Vinculadas à Contribuição Social do 
Salário-Educação 

167.217,20 165.447,27 165.447,27 

Total da Função Educação 5.442.473,91 5.369.161,24 4.361.661,24 

 
2015 

Subfunções 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

 361 - Ensino Fundamental 3.311.656,88 3.294.166,38 3.294.166,38 

 365 - Educação Infantil 1.000.893,23 1.000.893,23 1.000.893,23 

 366 - Educação de Jovens e Adultos 150.340,93 150.340,93 150.340,93 

 367 - Educação Especial 121.802,14 121.802,14 121.802,14 

 Vinculadas à Contribuição Social do 
Salário-Educação 

203.109,64 203.109,64 203.109,64 

Total da Função Educação 4.787.802,82 4.770.312,32 4.770.312,32 

 
2016 

Subfunções 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

 117 – PNAE 107.440,00 107.440,00 107.440,00 

 118 – PNATE 62.435,50 62.435,50 62.435,50 

 119 - Outras Transferências de Recursos 
do FNDE 

171.581,19 171.581,19 171.581,19 

 120 - Transferências de Convênios – 
Educação 

259.250,00 259.250,00 259.250,00 

 361 - Ensino Fundamental 2.974.250,34 2.974.250,34 2.966.403,00 

 365 - Educação Infantil 1.087.699,67 1.087.699,67 1.087.699,67 

Continua na página seguinte 
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2016 

Subfunções 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

 366 - Educação de Jovens e Adultos 110.356,14 110.356,14 110.356,14 

 367 - Educação Especial 115.472,02 115.472,02 115.472,02 

 Vinculadas à Contribuição Social do 
Salário-Educação 

127.959,10 127.959,10 127.959,10 

Total da Função Educação 5.016.443,96 5.016.443,96 5.008.596,62 

 
2017 

Subfunções 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

 117 – PNAE 87.684,17 87.684,17 87.684,17 

 118 - PNATE 62.011,21 62.011,21 62.011,21 

 119 - Outras Transferências de 
Recursos do FNDE 

7.258,00 7.258,00 7.258,00 

 190 - Outros Recursos Destinados à 
Educação 

197.953,80 197.953,80 197.953,80 

 361 - Ensino Fundamental 3.780.516,49 3.777.529,82 3.777.529,82 

 365 - Educação Infantil 525.405,77 523.207,03 523.207,03 

 366 - Educação de Jovens e Adultos 3.048,89 3.048,89 3.048,89 

 367 - Educação Especial 146.070,12 146.070,12 146.070,12 

 98 - Contribuição Social do Salário-
Educação 

177.116,89 177.116,89 177.116,89 

Total da Função Educação 4.987.065,34 4.981.879,93 4.981.879,93 

 

2018 

Subfunções 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

 117 - PNAE 85.540,83 85.280,83 85.280,83 

 118 - PNATE 63.647,99 61.543,99 61.543,99 

 119 - Outras Transferências de 
Recursos do FNDE 

231.620,00 189.900,00 189.900,00 

 190 - Outros Recursos Destinados à 
Educação 

170.892,23 169.787,23 169.787,23 

 361 - Ensino Fundamental 3.428.510,30 3.425.810,19 3.425.810,19 

 364 - Ensino Superior 99.825,00 99.825,00 99.825,00 

 365 - Educação Infantil 1.480.833,04 1.476.199,75 1.476.199,75 

 367 - Educação Especial 169.480,31 169.480,31 169.480,31 

 098 - Contribuição Social do Salário-
Educação 

321.423,51 320.537,11 320.537,11 

Total da Função Educação 6.051.773,21 5.998.364,41 5.998.364,41 

Fonte: Portal do FNDE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação 
(SIOPE)– Relatórios Municipais – Demonstrativo da função educação. 

 
Trazemos, na tabela da página seguinte, um comparativo entre as 

despesas totais do município e as despesas totais em educação a fim de que seja 

possível visualizar mais facilmente as convergências e divergências na aplicação 

dos recursos. 
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Tabela 24 – Despesa total do município de Paula Freitas e despesa total da 
educação, 2009 – 2018 

ANO TOTAL DE DESPESA DO MUNICÍPIO TOTAL DE DESPESA COM EDUCAÇÃO 

2009 8.234.335,75 2.417.436,19 

2010 9.006.750,62 3.124.779,17 

2011 9.903.901,33 2.890.464,32 

2012 12.765.166,34 3.629.017,93 

2013 11.703.367,86 3.865.147,19 

2014 14.802.276,54 4.361.661,24 

2015 15.780.990,52 4.770.312,32 

2016 16.572.135,28 5.008.596,62 

2017 16.011.223,38 4.981.879,93 

2018 20.368.100,58 5.998.364,41 

Fonte: elaborado pela autora segundos os dados do Portal FNDE - SIOPE e do Departamento de 
contabilidade de Paula Freitas- PR. 

 
A comparação da tabela 23 mostra que ocorreu uma evolução na despesa 

total do município, menos nos anos de 2013 e 2017, os quais registram valores 

inferiores ao ano anterior. Considerando as despesas em educação, temos uma 

evolução no período, exceto nos anos de 2011 e 2017. O período que apresenta 

um crescimento mais significativo na despesa total do município é 2017 para 2018, 

atingindo 21,39%. Porém, a despesa em educação não acompanha este 

crescimento. Assim, no mesmo período registra-se, para a despesa em educação, 

um crescimento de 16,94%, sendo bem inferior, se comparado com a despesa total 

do município. Ao examinarmos os dados de 2009 a 2018, verificamos que a 

despesa total do município aumentou em 59,57%, e a da educação em 59,69%. 

Assim, notamos que a despesa em educação tem acompanhado o crescimento das 

despesas totais do município, apresentando um equilíbrio na aplicação dos 

recursos. 

Buscamos informações sobre a execução orçamentária do município em 

estudo, de acordo com as despesas liquidadas por função, conforme segue: 
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Tabela 25 – Despesas liquidadas por função no município de Paula Freitas-PR 
(2015 a 2018)  

Função 2015 2016 2017 2018 

Administração 19,36% 21,95% 20,84% 22,18% 

Assistência Social  5,78% 5,33% 4,30% 3,01% 

Saúde 26,21% 25,62% 26,38% 24,51% 

Educação 30,34% 28,09% 30,61% 29,45% 

Cultura 0,86% 0,73% 1,09% 0.49% 

Urbanismo 3,26% 3,54% 4,02% 5,40% 

Saneamento 0,59% 0,66% 1,32% 0.80% 

Agricultura 2,27% 1,53% 0,58% 2,37% 

Comércio e Serviços 0,00% 0,00% 0,00% 1,09% 

Transporte 7,29% 8,53% 7,73% 7,15% 

Desporto e Lazer 0,80% 0,89% 0,97% 1,73% 

Encargos Especiais 3,25% 3,13% 2,16% 1,74% 

Fonte: Elaborado pela autora por meio dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional – Siconfi e 
Departamento de Contabilidade de Paula Freitas-PR 

 

Os dados acima apresentam as despesas liquidadas por função, onde se 

observa que as funções que representam maior índice de despesas são, em 

primeiro lugar, Educação, seguida da Saúde e da Administração.  

O próximo gráfico trata do índice municipal de aplicação em educação com 

base nos dados de 2008 a 2018. Esse índice é composto pelas receitas de 

impostos, dos quais 25% devem, obrigatoriamente, serem destinados à educação 

municipal. 
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Gráfico 10 – Índice de Aplicação de recursos financeiros - Educação 

Fonte: elaborado pela autora por meio dos dados da SIOPE – Portal FNDE e Departamento de 
Contabilidade de Paula Freitas-PR. 

 
Analisou-se, através dos dados, que Paula Freitas-PR tem investido em 

educação um valor além dos 25% estabelecido aos municípios pela Constituição 

Federal.  

Porém, apesar dos dados revelarem o cumprimento do percentual mínimo 

em educação estabelecido pela Constituição Federal, ainda assim há 

questionamentos sobre a efetividade desse percentual ser aplicado à educação. 

Cabe lembrar que a LDB 9.394/96, em seu artigo 70, determina quais despesas 

podem ser classificadas como de MDE, e no art. 71 determina quais não se 

encaixam nestas despesas. Entretanto, Ednir e Bassi (2009) demonstram sua 

preocupação com relação ao destino que se deve dar aos recursos públicos, e 

destacam a relevância de se empregar termos claros e bem descritos para que se 

atinjam os objetivos, pois as utilizações de “termos vagos facilitam os desvios no 

uso dos recursos” (EDNIR; BASSI 2009, p. 54). E complementam, afirmando que, 

“[...] apesar dos cuidados com a precisão da linguagem, sempre aparecem 

‘brechas’ por onde escoam recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino” 

(EDNIR; BASSI 2009, p. 55). 

Na tabela da página seguinte, trazemos os valores transferidos ao fundo 

por cada imposto vinculado ao FUNDEB, nos anos de 2007 a 2018. 
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Tabela 26 – Repasses dos impostos que compõem o FUNDEB 2007-2018 

ANO FPE FPM ICMS IPI-EXP IPVA ITCMD ITR LC 87 

2007 R$46.271,83 R$114.328,62 R$423.489,97 R$13.546,12 R$13.578,77 R$1.285,57 R$324,90 R$8.215,22 

2008 R$58.964,57 R$145.373,08 R$514.647,72 R$15.350,16 R$35.858,52 R$3.257,21 R$676,61 R$8.562,73 

2009 R$60.590,39 R$150.291,90 R$575.044,11 R$12.600,39 R$63.624,99 R$4.742,01 R$1.460,94 R$9.130,55 

2010 R$71.438,05 R$175.887,38 R$708.253,88 R$16.494,86 R$71.939,23 R$7.756,39 R$2.248,71 R$9.986,64 

2011 R$87.004,42 R$212.966,63 R$804.688,96 R$18.257,45 R$80.905,70 R$7.651,23 R$2.430,58 R$9.873,84 

2012 R$91.997,02 R$226.844,46 R$926.000,79 R$16.483,83 R$92.131,67 R$10.169,51 R$2.713,86 R$10.125,72 

2013 R$103.258,62 R$252.656,06 R$1.125.279,19 R$18.287,96 R$104.803,33 R$15.338,33 R$3.430,59 R$10.567,81 

2014 R$113.841,46 R$279.269,90 R$1.254.217,97 R$20.843,84 R$118.815,89 R$18.627,50 R$4.760,89 R$10.691,76 

2015 R$119.062,70 R$291.819,54 R$1.358.493,95 R$20.520,67 R$161.173,23 R$26.804,69 R$5.250,62 R$10.629,58 

2016 R$138.374,47 R$345.970,69 R$1.455.431,96 R$19.956,98 R$180.989,66 R$22.090,59 R$6.197,85 R$11.014,56 

2017 R$137.191,10 R$337.404,33 R$1.657.763,00 R$25.688,68 R$189.479,56 R$25.584,19 R$6.828,37 R$11.258,04 

2018 R$143.698,26 R$356.540,66 R$1.699.484,46 R$29.796,46 R$194.911,48 R$26.965,93 R$7.373,54 R$10.865,28 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do portal do Tesouro Nacional. 
 
 

A sistematização dos dados indica que o imposto que traz o rendimento 

maior é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e o de 

menor rendimento é o Imposto Territorial Rural (ITR). Já o imposto LC 

87/Desoneração de Exportações, apresenta um crescimento muito pequeno de um 

ano para o outro, chegando, em alguns anos, a ser inferior ao ano anterior, como 

nos anos 2011, 2015 e 2018. Este fato se repete com o imposto sobre o IPI – 

Exportação, nos anos 2009, 2012, 2015 e 2016. Os demais impostos seguem uma 

linearidade de crescimento anual. 

Na tabela a seguir, apresentamos os valores retidos do orçamento do 

município de Paula Freitas e destinados ao FUNDEF e FUNDEB, os valores que 

retornam dos respectivos fundos aos cofres municipais, e a relação entre os valores 

retidos e os valores recebidos dos fundos e suas respectivas perdas ou ganhos. 

Apresentamos a evolução dos valores nos anos de 2005 a 2018. 

 
Tabela 27 – Valor destinado ao FUNDEF/FUNDEB, Retorno do FUNDEF/FUNDEB 
e suas respectivas perdas ou ganhos 

 

ANO 

 

VALOR DESTINADO AO 

FUNDEF/FUNDEB 

 

RETORNO DO 

FUNDEF/FUNDEB 

 

PERDAS 

 

GANHOS 

2005 721.202,13 516.787,09 204.415,04 0,00 

2006 789.590,33 558.899,95 230.690,38 0,00 

2007 1.014.534,56 620.502,50 394.032,06 0,00 

2008 1.306.187,14 785.429,10 520.758,04 0,00 

2009 1.375.975,27 864.453,54 511.521,73 0,00 

2010 1.538.619,57 1.064.005,14 474.614,43 0,00 

2011 1.841.134,15 1.223.778,81 617.355,34 0,00 

Continua na página seguinte 
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ANO 

 

VALOR DESTINADO AO 
FUNDEF/FUNDEB 

 

RETORNO DO 
FUNDEF/FUNDEB 

 

PERDAS 

 

GANHOS 

2012 1.937.660,50 1.376.466,86 561.193,64 0,00 

2013 2.133.292,89 1.637.577,22 495.715,67 0,00 

2014 2.357.863,69 1.825.229,44 532,634.25 0,00 

2015 2.648.417,39 2.007.393,66 641.023,73 0,00 

2016 2.950.091,12 2.194.083,20 539.733,25 0,00 

2017 2.952.374,15 2.410.357,87 542,016,28 0,00 

2018 3.082.166,78 2.477.404,16 604.762,62 0,00 

Fonte: elaborado pela autora por meio dos dados da SIOPE – Portal FNDE e Departamento de 
Contabilidade de Paula Freitas-PR. 

 

Desses valores destinados aos fundos, apenas volta para os cofres do 

município o montante referente ao número de matrículas no Ensino Fundamental 

na rede municipal de ensino que, no caso específico do município de Paula Freitas, 

por não possuir uma grande demanda de matrículas em sua rede de ensino acaba 

recebendo um valor menor do que a contribuição do município ao fundo. Essa 

situação iniciou na vigência do FUNDEF e permaneceu quando o FUNDEB passa 

a vigorar. Desta forma, o município sofre constantes perdas em seus recursos 

educacionais, com destaque para o ano de 2015, onde suas perdas chegaram a 

31,79%. Se revertêssemos este valor para o salário dos professores, teríamos um 

aumento de R$ 875,71 mensais. 

Vale lembrar que, em 2005, estava em vigor o FUNDEF. Porém, mesmo a 

partir da sua substituição pelo FUNDEB, onde as demais etapas de ensino 

passaram a fazer parte do cálculo o município, não houve alterações positivas. 

Desde o FUNDEF, o município sempre registrou perdas e nunca ganhos, como 

verificamos na tabela acima. A análise dos dados nos permite visualizar, ainda, que 

em 2008, quando o município passou a receber os recursos do FUNDEB, o valor 

da perda de recursos dobrou em relação ao ano de 2005, quando estava em vigor 

o FUNDEF. 

Como este cálculo está atrelado ao número de matrículas, destacamos 

que, no período de 2008 a 2018, conforme indicado na tabela 20, o total matrículas 

da Educação Básica sofreu um acréscimo de 124,3 matrículas, fato que não 

representou um aumento significativo para que o município passasse a receber 

mais do que destina ao fundo. 
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Tabela 28 – Indicadores de investimento por aluno (2008-2012) 
 

Indicador 
Anos 

2008 2009 2010 2011 2012 

Investimento educacional 
por aluno da educação 
infantil 

 
R$ 3.874,74 
 

 
R$ 3.344,84 
 

 
R$ 3.193,36 

 

 
R$ 8.742,30 
 

 
R$ 7.518,88 
 

Investimento educacional 
por aluno do ensino 
fundamental 

 
R$ 4.611,67 
 

 
R$ 4.128,19 
 

 
R$ 11.044,47 
 

 
R$ 5.228,05 
 

 
R$ 5.616,46 
 

Fonte: SIOPE – Portal FNDE. 

 

Tabela 29 – Indicadores de investimento por aluno (2013-2016) 
 

Indicador 
 Anos 

2013 2014 2015 2016    

Investimento 
educacional por aluno 
da educação infantil 

 
 

R$ 7.482,59 
 

 
R$ 4.452,89 

 

 
R$ 5.150,74 

 

 
R$ 4.688,36 

 

   

Investimento 
educacional por aluno 
do ensino fundamental 

 
 

R$ 6.137,36 
 

 
R$ 11.492,18 

 

 
R$ 9.015,19 

 

 
R$ 8.889,10 

 

   

Fonte: SIOPE – Portal FNDE. 

 

 Os dados indicam o crescimento do investimento educacional por aluno nas 

etapas atendidas pelo município, chegando a dobrar no período analisado. 

Trazemos estes dados porque possuem relação com a valorização docente, visto 

que o valor do PSPN utiliza, para atualização, o percentual de crescimento do valor 

anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do Ensino Fundamental urbano 

(BRASIL, 2008) instituído no FUNDEB.  

Para concluir a exposição dos dados relativos ao FUNDEB trazemos, na 

tabela a seguir, os recursos do fundo nos anos de 2009 a 2018, considerando as 

receitas e despesas totais. Examinamos a aplicação dos recursos e seus 

percentuais na remuneração dos profissionais do magistério e o restante do fundo 

em MDE, e ainda apresentamos o percentual das receitas não aplicadas. 
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Tabela 30 – Receitas e despesas do FUNDEB no município de Paula Freitas-PR 
 

2009 
RECEITAS DO FUNDEB R$ 867.246,65 

DESPESAS DO FUNDEB 

Pagamento dos Profissionais do Magistério 
R$ 759.661,62 

Outras Despesas R$ 89.073,97 

Ensino Fundamental R$ 639.036,46 Ensino Fundamental R$ 89.073,97 

Educação Infantil R$ 120.625,16 Educação Infantil R$ 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB R$ 848.735,59 

Percentual aplicado em remuneração dos 
profissionais do magistério em efetivo exercício  

87,59 % 

Percentual aplicado nas demais despesas com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino  

10,27 % 

Percentual das receitas do FUNDEB não aplicadas 
no exercício 

2,13 % 
 

 

2010 
RECEITAS DO FUNDEB R$ 1.067.896,12 

DESPESAS DO FUNDEB 

Pagamento dos Profissionais do Magistério 
R$ 1.028.700,94 

Outras Despesas R$ 0,00 

Ensino Fundamental R$ 903.399,69 Ensino Fundamental R$ 0,00 

Educação Infantil R$ 125.301,25 Educação Infantil R$ 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB R$ 1.028.700,94 

Percentual aplicado em remuneração dos 
profissionais do magistério em efetivo exercício  

96,32 % 

Percentual aplicado nas demais despesas com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino  

-1,73 % 

Percentual das receitas do FUNDEB não aplicadas 
no exercício 

3,67 % 

 

2011 
RECEITAS DO FUNDEB R$ 1.233.660,18 

DESPESAS DO FUNDEB 

Pagamento dos Profissionais do Magistério 
R$ 1.205.734,16 

Outras Despesas R$ 13.790,00 

Ensino Fundamental R$ 970.601,04 Ensino Fundamental R$ 13.790,00 

Educação Infantil R$ 235.133,12 Educação Infantil R$ 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB R$ 1.219.524,16 

Percentual aplicado em remuneração dos 
profissionais do magistério em efetivo exercício  

93,05 % 

Percentual aplicado nas demais despesas com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino  

-3,55 % 

Percentual das receitas do FUNDEB não aplicadas 
no exercício 

1,14 % 
 

 

2012 
RECEITAS DO FUNDEB R$ 1.376.466,86 

DESPESAS DO FUNDEB 

Pagamento dos Profissionais do Magistério 
R$ 1.378.160,37 

Outras Despesas R$ 0,00 

Ensino Fundamental R$ 1.076.441,69 Ensino Fundamental R$ 0,00 

Educação Infantil R$ 301.718,68 Educação Infantil R$ 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB R$ 1.378.160,37 

Percentual aplicado em remuneração dos 
profissionais do magistério em efetivo exercício  

94,94 % 

Percentual aplicado nas demais despesas com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino  

0,00 % 

Percentual das receitas do FUNDEB não aplicadas 
no exercício 

5,06 % 
 

 Continua na página seguinte 
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2013 
RECEITAS DO FUNDEB R$ 1.637.577,22 

DESPESAS DO FUNDEB 

Pagamento dos Profissionais do Magistério 
R$ 1.433.541,23 

Outras Despesas R$ 169.320,44 

Ensino Fundamental R$ 1.064.772,87 Ensino Fundamental R$ 169.320,44 

Educação Infantil R$ 368.768,36 Educação Infantil R$ 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB R$ 1.602.861,67 

Percentual aplicado em remuneração dos 
profissionais do magistério em efetivo exercício  

87,54% 

Percentual aplicado nas demais despesas com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino  

10,34% 

Percentual das receitas do FUNDEB não aplicadas 
no exercício 

2,12 % 
 

 

2014 

RECEITAS DO FUNDEB R$ 1.825.229,44 

DESPESAS DO FUNDEB 

Pagamento dos Profissionais do Magistério 
R$ 1.743.501,77 

Outras Despesas R$ 0,00 

Ensino Fundamental R$ 1.743.501,77 Ensino Fundamental R$ 0,00 

Educação Infantil R$ 0,00 Educação Infantil R$ 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB R$ 1.743.501,77 

Percentual aplicado em remuneração dos 
profissionais do magistério em efetivo exercício  

95,52% 

Percentual aplicado nas demais despesas com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino  

0,00% 

Percentual das receitas do FUNDEB não aplicadas 
no exercício 

4,48 % 
 

 

2015 

RECEITAS DO FUNDEB R$ 2.007.393,66 

DESPESAS DO FUNDEB 

Pagamento dos Profissionais do Magistério 
R$ 2.017.383,76 

Outras Despesas R$ 0,00 

Ensino Fundamental R$ 1.475.766,43 Ensino Fundamental R$ 0,00 

Educação Infantil R$ 541.617,33 Educação Infantil R$ 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB R$ 2.017.383,76 

Percentual aplicado em remuneração dos 
profissionais do magistério em efetivo exercício  

96,43% 

Percentual aplicado nas demais despesas com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino  

0,00% 

Percentual das receitas do FUNDEB não aplicadas 
no exercício 

3,57 % 
 

 

2016 
RECEITAS DO FUNDEB R$ 2.339.152,52 

DESPESAS DO FUNDEB 

Pagamento dos Profissionais do Magistério 
R$ 2.126.169,62 

Outras Despesas R$ 155.058,47 

Ensino Fundamental R$ 1.530.968,36 Ensino Fundamental R$ 155.058,47 

Educação Infantil R$ 595.201,26 Educação Infantil R$ 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB R$ 2.281.228,09 

Percentual aplicado em remuneração dos 
profissionais do magistério em efetivo exercício  

90,89% 

Percentual aplicado nas demais despesas com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino  

6,63% 

Percentual das receitas do FUNDEB não aplicadas 
no exercício 

2,48 % 
 

 Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

2017 
RECEITAS DO FUNDEB R$ 2.410.357,87 

DESPESAS DO FUNDEB 

Pagamento dos Profissionais do Magistério 
R$ 2.177.885,29 

Outras Despesas R$ 231.226,37 

Ensino Fundamental R$ 2.177.885,29 Ensino Fundamental R$ 231.226,37 

Educação Infantil R$ 0,00 Educação Infantil R$ 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB R$ 2.409.111,66 

Percentual aplicado em remuneração dos 
profissionais do magistério em efetivo exercício  

83,60% 

Percentual aplicado nas demais despesas com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino  

9,40% 

Percentual das receitas do FUNDEB não aplicadas 
no exercício 

7,00% 

 

2018 
RECEITAS DO FUNDEB R$ 2.477.404,16 

DESPESAS DO FUNDEB 

Pagamento dos Profissionais do Magistério 
R$ 2.265.139,32 

Outras Despesas R$ 307.683,02 

Ensino Fundamental R$ 1.358.385,46 Ensino Fundamental R$ 307.683,02 

Educação Infantil R$ 906.753,86 Educação Infantil R$ 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB R$ 2.572.822,34 

Percentual aplicado em remuneração dos 
profissionais do magistério em efetivo exercício  

84,73% 

Percentual aplicado nas demais despesas com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino  

12,31% 

Percentual das receitas do FUNDEB não aplicadas 
no exercício 

2,96% 

Fonte: Portal do FNDE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) 
– Relatórios Municipais – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - MDE – Municípios. 

 

Os dados acima evidenciam que, no período analisado, a aplicação dos 

recursos do FUNDEB na remuneração do magistério sempre foi superior aos 60% 

determinados na Lei nº 11.494/2007. Isto demonstra que os 60% são insuficientes, 

pois há necessidade de utilizar também recursos dos 40% do fundo para cobrir as 

despesas com remuneração dos profissionais. 

A Tabela 29 apresenta, ainda, que nos anos de 2009 a 2018 não houve 

aplicação de recursos do FUNDEB para outras despesas na Educação Infantil. Os 

recursos para esta etapa foram aplicados somente na remuneração dos 

profissionais, exceto nos anos de 2014 e 2017. Nestes anos, o item Pagamento 

dos Profissionais do Magistério, etapa Educação Infantil aparece zerado, indicando 

que os salários dos profissionais desta etapa foram pagos com outros recursos da 

educação. Para Rosemberg (2010), a distribuição de recursos para as diferentes 

etapas educacionais, ao longo da história brasileira tem discriminado a Educação 

infantil, o que implica na qualidade de oferta nesta etapa. 
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Na tabela a seguir, apresentamos a remuneração dos docentes da rede 

municipal, comparando o vencimento inicial com os reajustes do salário mínimo e 

do PSPN no período de 2007 a 2018. 

 

Tabela 31 – Evolução dos vencimentos iniciais dos docentes da rede municipal de 
ensino de Paula Freitas-PR, do salário mínimo e do Piso Nacional de 2007 a 2018 

Ano Salário 

Mínimo 

Piso Nacional Vencimento inicial dos docentes da rede 

municipal de ensino 

   Educador infantil 

(40 horas) 

Professor do Ensino 

Fundamental (20 horas) 

2007 380,00 (*) 700,00 455,80 

2008 415,00 (*) 759,50 494,54 

2009 465,00 950 759,50 494,54 

2010 510,00 1.024,67 1.025,00 494,54 

2011 545,00 1.187,14 1.187,00 594,54 

2012 622,00 1.451,00 1.451,00 725,50 

2013 678,00 1.567,00 1.567,08 783,54 

2014 724,00 1.697,39 1.723,79 861,90 

2015 788,00 1.917,78 1.896,17 948,09 

2016 880,00 2.135,64 2.016,76 1.008,38 

2017 937,00 2.298,80 2.071,42 1.035,71 

2018 954,00 2.455,35 2.455,35 1.227,68 

Fonte: Elaborado pela autora por meio de dados do guia29 trabalhista, SINSEJ30 e Departamento de 
Recursos Humanos da prefeitura de Paula Freitas-PR. 
(*) Não havia piso nacional 

 

Por meio desses dados, observamos que o vencimento inicial é de 1 a 2 

salários mínimos. Em dezembro de 2017, o vencimento inicial sofreu a adequação 

ao piso nacional, refletindo, na tabela acima, em 2018, em um aumento de 18,53%. 

Porém, mesmo com a adequação ao piso, o vencimento inicial de um docente que 

trabalha 40 horas semanais não chega a atingir 3 salários mínimos. Nos anos de 

2010 a 2013, mesmo o município ainda não tendo implementado a Lei do piso, 

observamos que o vencimento inicial é bem próximo ao valor do piso, chegando, 

em 2014, a ser superior ao piso. Isto demonstra que o município já possuía 

capacidade orçamentária para colocar em vigor esta lei, evidenciando, desta forma, 

que o que faltou foi vontade política. Assim, em termos de valorização salarial, ela 

não é percebida no vencimento inicial da categoria. 

                                                 
29 Mais informações em guiatrabalista.com.br.  
30 Mais informações em sinsej.or.br.  
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Sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB faz-se necessário 

compreender como ocorre sua fiscalização. Nesse sentido, examinamos a Lei 

Municipal nº 890/2007, que criou o CACS do FUNDEB, conhecido como Conselho 

Municipal do FUNDEB (PAULA FREITAS, 2007), bem como as Atas das reuniões 

do referido conselho. 

Na Lei nº 890/2007, o capítulo III traz a descrição das competências do 

Conselho do FUNDEB, que são: acompanhar e controlar a repartição, transferência 

e aplicação dos recursos do fundo; acompanhar a realização do Censo Escolar e a 

elaboração da proposta orçamentária anual, com o objetivo de concorrer para o 

regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e 

financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB. Também deverá 

examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados 

relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo, e emitir parecer 

sobre as prestações de contas dos recursos do fundo, que deverão ser 

disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal. Cabe destacar que 

o CACS atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação ou subordinação 

institucional ao Poder executivo Municipal (PAULA FREITAS, 2007). 

O CACS em Paula Freitas é composto por 9 membros titulares, 

acompanhados de seus respectivos suplentes, sendo um representante da 

Secretaria Municipal de Educação indicado pelo Poder Executivo Municipal. Os 

demais membros são indicados pelas respectivas representações, ficando sua 

composição da seguinte maneira: um representante dos professores das escolas 

públicas municipais; um representante dos servidores da Educação Infantil; um 

representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas; dois 

representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais; um 

representante dos estudantes da Educação Básica pública; um representante do 

conselho Municipal de Educação; e um representante do Conselho Tutelar (PAULA 

FREITAS, 2007).  

Outro Decreto e duas leis subsequentes alteram dispositivos da Lei de 

criação do Conselho Municipal do FUNDEB, sendo o Decreto n° 719/2008 a Lei nº 

1.370/2015 e a Lei nº 1.371/2015, que modificam a composição do conselho 

(PAULA FREITAS, 2007; 2008). 
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Ao examinar as atas das reuniões ocorridas no período de 2007 a 2017, 

identificamos que ocorreram 60 reuniões até 29 de novembro de 2017, nas quais 

observou-se que as ações rotineiras de análise dos balancetes e parecer sobre as 

prestações de contas dos recursos do fundo são sempre cumpridas.  

Na segunda reunião foi discutido e aprovado o regimento do CACS. Sobre 

a regularidade das reuniões, optou-se para ser bimestral e não mensal, como 

recomenda o modelo do regimento31; todos os demais itens permaneceram iguais 

ao modelo do regimento. 

Além da análise dos recursos do FUNDEB, a atribuição do CACS envolve 

a análise dos demais recursos destinados para a educação, como: 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), Programa Brasil 

Carinhoso, o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à EJA 

e o Programa Pró-Infância. Sobre este último, destaca-se que o município teve que 

devolver para o FNDE o valor de R$ 15.851,37, pois teve problema com data da 

licitação. Ainda, elaborar pareceres sobre a aplicação desses recursos e 

encaminhá-los ao FNDE (BRASIL, 2007). 

Outros temas que fogem das atribuições do CACS também entram em 

pauta nas reuniões, como o desfile cívico, conferência municipal de educação, 

cadastro das escolas junto ao FNDE, curso para professores, programação da 

semana da criança, reposição de aulas, calendário escolar e feira do livro. 

Conforme a tabela 27, o município sofre constantes perdas em seus 

recursos educacionais após a implantação do FUNDEF, e as perdas continuam 

com a substituição pelo FUNDEB. Este assunto foi analisado pelos membros do 

CACS já na reunião de número 8, em maio de 2008, onde foi questionado o grande 

valor que o município perde a cada mês. Este tema só voltou a ser discutido na 

reunião de número 34, em agosto de 2013, ou seja, 5 anos depois. Se 

considerarmos o mandato do CACS, que é de 2 anos, concluímos que a perda de 

recursos educacionais nem chegou a ser discutida, ou sequer percebida pelos 

representantes que atuaram entre 2009 e 2012, período que compreende dois 

mandatos. Este tema voltou a aparecer na reunião de número 53, em abril de 2016, 

na qual também se questionou sobre o pagamento do PSPN, que não está sendo 

                                                 
31 Para maiores informações, indicamos o portal do FUNDEB. Disponível em: 
<ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundeb/modelo_regimento_fundeb.pdf>.  
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cumprido. Porém, apesar de haver o questionamento sobre o PSPN, na referida 

ata não consta nenhuma resposta para ele.  

O PSPN voltou a ser discutido na reunião de número 54, em junho de 2016, 

na qual a prefeitura apresentou como justificativa que a arrecadação do município 

caiu e o índice de pessoal elevou-se, mesmo não havendo contratação, impedindo, 

assim, o ajuste salarial. 

Ainda sobre reunião de número 54, observou-se que foi a primeira que, 

além de explicar as atribuições para os novos membros, também foi esclarecido 

sobre o funcionamento do FUNDEB, e se destacou que, devido ao número de 

matrículas estar diminuindo, as verbas também diminuem, pois os valores são 

calculados com base no censo escolar do ano anterior.  

Na reunião de número 35, a pauta foi a substituição da atual presidente, 

pois a lei 11.494 impede que os conselhos sejam integrados por parentes e 

cônjuges do chefe do Executivo e dos secretários, funcionários do governo que 

trabalham na tesouraria ou na contabilidade. A presidente era a esposa do 

contador, e não pode permanecer no cargo. Este fato demonstra a preocupação do 

conselho em atuar conforme estabelecido na legislação. 

Outro tema polêmico levantado por um conselheiro, na reunião ocorrida 16 

em outubro de 2009, é o reajuste salarial, sobre o qual foi justificado que não foi 

possível o repasse, devido à condição financeira da Prefeitura Municipal.  

Na reunião de número 7, em março de 2008, foi proposta uma reunião com 

a técnica em contabilidade do município para maiores esclarecimentos sobre os 

valores da receita orçamentária do FUNDEB. Porém, ao analisar as atas 

posteriores, verificou-se que este esclarecimento por parte de um especialista em 

contabilidade nunca aconteceu. Entretanto, na última ata analisada, de número 60, 

relata-se que o contador da prefeitura seria convidado para a reunião seguinte. 

Contudo, como esta foi a última ata analisada, não temos a informação se este fato 

se confirmou.  

Um item importante que deveria passar pela análise e discussão deste 

conselho, que trata da elaboração da proposta orçamentária anual, não foi assunto 

de pauta das reuniões. 

Analisando as Atas do CACS, pode-se retirar algumas conclusões. Uma 

delas diz respeito ao objetivo das reuniões que, em diversos momentos, se torna 
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apenas um espaço para repasses de informações sobre a agenda escolar. Outra é 

a falta de capacitação dos membros do CACS, visto que, das 60 Atas analisadas, 

o que consta é apenas uma explicação sobre as atribuições de cada membro e um 

breve esclarecimento sobre como funciona o FUNDEB. Notam-se dois momentos 

em que se propôs a presença de um profissional da área de contabilidade para 

esclarecimento dos dados, evidenciando, desta forma, a carência na compreensão 

dos dados. Este fato expõe a fragilidade do CACS em acompanhar e controlar a 

aplicação dos recursos do fundo.  

Com relação à valorização docente observa-se, nas Atas, que surge o tema 

remuneração docente através do questionamento sobre o reajuste salarial e a 

cobrança para o cumprimento da lei do PSPN. Entretanto, a prefeitura alega falta 

de condições para realizar o ajuste salarial. Destacamos que a falta de condições 

citada pela prefeitura demonstra, na realidade, falta de planejamento orçamentário, 

bem como falta de cobrança por parte dos profissionais da educação. Isto porque 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que trata do orçamento municipal no 

capítulo VII, onde estão as disposições sobre despesas com pessoal, é possível 

inserir um dispositivo que garanta a reposição salarial dos profissionais de carreira, 

ao invés de conceder aumento salarial para os profissionais comissionados 

(PAULA FREITAS, 2017). Contudo, para que isso ocorra, faz-se necessário 

conhecimento relativo à legislação por parte dos docentes, também cobrança junto 

ao poder legislativo para sua efetivação. 

Nesse sentido, destacamos que discussão da remuneração docente está 

atrelada à carreira, visto que, geralmente, são os planos de carreira que 

estabelecem os salários iniciais e suas progressões. Assim, na próxima seção, 

analisaremos o plano de carreira de Paula Freitas-PR a fim de identificar se os 

elementos que compõem a valorização têm sido garantidos através do 

financiamento da educação no município em estudo, de 2005 a 2018. 

4.3 POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO: A VALORIZAÇÃO DOCENTE NO PLANO 
DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE PAULA FREITAS-PR 

Esta seção tem como objetivo desenvolver o objeto de estudo da pesquisa 

a respeito da política de valorização dos profissionais da educação, de acordo com 

a configuração da política de financiamento no município de Paula Freitas. Dessa 
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forma foram apresentados, nos capítulos anteriores, os dados sociais, econômicos 

e educacionais do município em estudo. Também buscamos compreender a 

influência dos organismos internacionais na elaboração das políticas educacionais, 

mais especificamente na valorização docente. Realizamos um levantamento das 

políticas de financiamento e das políticas voltadas para valorização docente e os 

principais conceitos que definem a valorização docente. Assim, nesta última seção, 

pretendemos analisar esses dados para verificar se a valorização tem se 

concretizado através do financiamento da educação no município de Paula Freitas 

-PR. 

Para esta tarefa, analisamos o Plano de Carreira do magistério municipal 

com base no estudo realizado por Masson (2017, p. 860), que aponta um conjunto 

de requisitos para a atratividade e a permanência da carreira, que “poderão 

contribuir no debate sobre a valorização de professores, a partir de planos de 

carreira mais atrativos.”   

Os requisitos apresentados por Masson (2017) como essenciais para a 

atratividade e a permanência da carreira do magistério são: 1. Remuneração 

proporcional à formação com equiparação às demais profissões de formação 

equivalente; 2. Ascensão na carreira de acordo com o tempo de serviço e titulação; 

3. Alcance do topo da carreira como uma possibilidade para todos, não restrito à 

maioria; 4. Progressão horizontal com interstícios não muitos longos; 5. Valorização 

do professor de acordo com sua titulação desde o início da carreira; 6. Dispersão 

salarial; 7. Consideração do vencimento em relação ao custo de vida regional.   

Entretanto, como as questões que envolvem a regulação da profissão nos 

planos de carreira são muitas e nosso propósito é discutir os aspectos centrais da 

valorização do trabalho docente, selecionamos os cinco primeiros requisitos para 

orientar nossa análise. 

Cabe destacar que a política educacional pública municipal é determinada 

por meio da política de governo e dos programas e projetos priorizados pela 

Prefeitura para a educação, com base em diretrizes definidas de acordo com a 

política educacional nacional.  

Nesse sentido, as leis que regulamentam a carreira do Magistério público 

no Brasil indicam que o poder público deve adotar a estrutura de carreira através 

do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento (PCCV) e do Estatuto do Magistério. 
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Como já vimos, a atual LDB estabelece, no art. 67, que os sistemas devem 

promover a valorização dos professores através da elaboração de estatutos e 

planos de carreira. Também, a lei do FUNDEF reforçou essa necessidade da 

elaboração de novos Planos de Carreira e Remuneração do Magistério para o 

incentivo à valorização profissional, e o FUNDEB vai mais além, ao incluir os 

trabalhadores da educação. 

A regulamentação de uma política de valorização profissional em nível 

municipal, em Paula Freitas-PR, é definida através do Plano de Carreira (PC), que 

organiza um conjunto de medidas articuladas para a estruturação da carreira, como 

o quadro de vagas e a remuneração do Magistério Público. A Lei nº 1.335 que 

dispõe sobre o Plano de carreira atual foi reformulada em 2014, mediante as 

alterações que ocorreram em leis federais. 

Para analisar o primeiro requisito da atratividade na carreira docente 

apresentado por Masson (2017), referente à remuneração proporcional à formação 

com equiparação às demais profissões de formação equivalente, recorremos ao 

último edital de concurso do município de Paula Freitas, realizado em 2015. Desta 

forma, é possível ter uma visão mais real, visto que tomamos como referência os 

profissionais do funcionalismo municipal, a mesma fonte de pagamento, e partimos 

da mesma realidade econômica.  

Seguem as tabelas das funções e salários iniciais dos profissionais com 

nível superior completo. Trazemos os dados em duas tabelas: uma delas referente 

aos profissionais com carga horária de 20 horas semanais e outra com os 

profissionais com carga horária de 40 horas semanais, a fim de que seja possível 

visualizar mais facilmente as diferenças ou semelhanças. 
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Tabela 32 – Profissionais com nível superior completo com carga horária semanal 
de 20 horas: função e salário inicial 

Função Salário Inicial 

Advogado 2.012,46 

Arquiteto e Urbanista 2.012,46 

Engenheiro Civil 2.012,46 

Fonoaudiólogo 1.655,66 

Médico Clínico Geral 5.085,39 

Médico Ginecologista 6.181,33 

Médico Pediatra 6.181,33 

Médico Veterinário 2.329,68 

Nutricionista – Saúde 1.738,44 

Professor de Arte 1.077,37 

Professor de Educação Física 1.077,37 

Professor Anos Iniciais – EFI (*) 1.077,37 

Psicólogo 1.430,22 

Fonte: elaborado pela autora por meio dos dados do Edital32 do concurso público N.º 001/2015 de 
Paula Freitas-PR e Departamento de Recursos Humanos de Paula Freitas-PR. 
(*) Quando passa a receber o salário com a titulação em nível superior. 

 

A tabela acima ilustra que, ao comparar os salários iniciais dos docentes 

da Educação Básica com outras funções, cuja formação é de nível superior, 

podemos concluir que, das 13 funções onde os profissionais atuam 20 horas 

semanais, os docentes possuem salário inicial inferior a todas as demais. 

 

Tabela 33 – Profissionais com nível superior completo com carga horária semanal 
de 40 horas: função e salário inicial 

Função Salário Inicial 

Contador 2.831,74 

Educador Físico - Saúde 2.113,09 

Educador Infantil (*) 2.154,74 

Enfermeiro 2.568,47 

Farmacêutico 2.568,47 

Médico PSF 8,283,57 

Odontólogo 4.183,77 

Psicólogo 2.568,47 

Fonte: elaborado pela autora por meio dos dados do Edital do concurso público N.º 001/2015 de 
Paula Freitas-PR e Departamento de Recursos Humanos de Paula Freitas-PR. 
(*) Quando passa a receber o salário com a titulação em nível superior. 

                                                 
32 Disponível em:  <http//concursos-whjsmic3ec9ysjil4rt.stackpathdns.com/concursos/wp-

content/uploads/sites/4/2015/02/edital-001-2015-do-concurso-publico-de-paula-freitas-pr.pdf>. 
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Quanto às 8 funções onde os profissionais atuam 40 horas semanais, os 

docentes possuem salário inicial superior apenas à função de Educador Físico – 

Saúde; entre as demais, é inferior. Porém, cabe destacar que a função Educador 

Físico – Saúde é ocupada por um professor de Educação Física. Ainda é pertinente 

lembrar que os salários das funções de professor dos anos Iniciais – EFI e de 

educador infantil, que apresentamos na tabela, são quando passam a receber os 

salários com a titulação em nível superior, o que ocorre somente após terem 

cumprido os três anos de estágio probatório. 

Ainda sobre a remuneração, é pertinente a seguinte comparação: ao 

cruzarmos os dados das tabelas 29, 30 e 32 notamos que, mesmo o município 

estando investindo na remuneração dos profissionais do magistério sempre acima 

do percentual mínimo de 60%, e mesmo com a adequação do piso, o vencimento 

inicial de um docente que trabalha 40 horas semanais não chega a atingir três 

salários mínimos. Estes dados indicam que a valorização e a atratividade não 

acontecem no quesito remuneração.  

O segundo requisito apresentado por Masson (2017) refere-se à ascensão 

na carreira de acordo com o tempo de serviço e titulação. Evidenciamos, no 

município em estudo, que o PC/2014 estabelece vantagens a partir de adicionais 

por tempo de serviço e por titulação, conforme define o art. 21, em seu parágrafo 

II, que concede “5% (cinco por cento) sobre o salário base a cada 5 (cinco) anos 

ininterruptos de serviço, até atingir 25 (vinte e cinco) anos, se professora e 30 

(trinta) anos, se professor” (PAULA FREITAS, 2014). Um aspecto positivo desta 

vantagem é seu caráter automático: assim que o professor completa os cinco anos 

já adquire o direito.  

Vejamos em termos de valores o que o cálculo do quinquênio significa. 

Para um professor que trabalha 20 horas no Nível A, Referência 2, que corresponde 

ao professor iniciante, que não possui nível superior, para passar para o nível B e 

tendo cumprido os 3 anos do estágio probatório e após o interstício de 2 anos, 

avançou para a Referência 2, significa um acréscimo em média de R$ 55,50. Já 

para um professor 20 horas no Nível B, Referência 2, que corresponde ao professor 

que cumpriu os 3 anos de estágio probatório, e tendo curso superior, passou para 

o Nível B e, após o interstício de 2 anos, avançou para a Referência 2, que significa 

um avanço de R$ 69,37. A partir destes números podemos concluir que, embora o 
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valor acrescido pelo quinquênio não seja tão significativo, ele contribui para a 

atratividade, visto que, no setor privado, não encontramos esta vantagem.  

Quando analisamos os salários de acordo com a titulação, observamos 

que, na passagem de um nível para outro, os valores são assustadoramente 

baixos: para um professor que trabalha 20 horas, o salário do nível A é R$ 1.082,94; 

do nível B é R$ 1.353,67; e do nível C, R$ 1.624,41. Em outras palavras, de nível 

A para nível B aumenta R$ 270,73; de nível B para nível C, 270,74. Assim quem se 

especializa com nível superior e pós-graduação, aumenta seu salário em 50%, ou 

seja, R$ 541,47. Se compararmos com o salário mínimo, percebemos que, mesmo 

com o aumento de 50%, o salário do professor que trabalha 20 horas não chega a 

dois salários mínimos, constituindo-se, assim, em um aumento pouco atrativo. 

No tocante ao adicional por titulação, sua regulamentação ocorre mediante 

assinatura do Prefeito. O PC/2014, no artigo 17, define que a carreira do magistério 

é constituída dos seguintes níveis, conforme a titulação: 

 
Nível A – integrada por Profissionais que tenham concluído o ensino 
médio, na Modalidade Normal (Magistério) para a docência no ensino 
infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental I. 
Nível B – integrada por Profissionais que tenham concluído o ensino 
médio, na Modalidade Normal (Magistério) acrescida de ensino superior 
em curso de licenciatura plena, em área própria para a docência do ensino 
infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental I e por Profissionais com 
nível superior em Arte e Educação Física. 
Nível C – integrada por Profissionais que tenham concluído o ensino 
médio, na Modalidade Normal (Magistério) acrescida de ensino superior 
em curso de licenciatura plena, em área própria para a docência do ensino 
infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental I, mais estudos de pós-
graduação em Educação e por Profissionais com nível superior em Arte e 
Educação Física (PAULA FREITAS, 2014, s/p) 
 

 Entretanto, o PC/2014 não prevê um valor ou porcentagem a ser 

acrescentado na passagem de um nível para outro. Porém, conseguimos esses 

dados junto ao Departamento de Recursos Humanos da prefeitura do município em 

estudo. O cálculo do aumento pela passagem de um nível para outro é realizado 

através da seguinte fórmula aplicada à tabela: Professor séries iniciais: 

A1*25%+A1-valor do nível B; B1*20%+B1-valor do nível C. Educador Infantil: 

A1*25%+A1-valor do nível B; B1*20%+B1-valor nível C.  

A tabela a seguir trata da Estrutura e movimentação da carreira, 

considerando a progressão Horizontal, interstícios e tempo para atingir a última 

referência. 
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Tabela 34 – Estrutura e movimentação da carreira considerando a progressão 
Horizontal, interstícios e tempo para atingir a última referência em Paula Freitas-PR 

 
Progressão Horizontal 

 
 Interstício 

 
Tempo para atingir a 

última referência 

12 Referências 2 anos 27 anos 

Fonte: elaborado pela autora por meio de dados do Plano de Carreira de Paula Freitas-PR Lei n° 
1.335/2014. 
 

Em termos de atratividade, observamos que, para maior incentivo 

profissional são acrescidas, à remuneração do professor, vantagens a partir de 

adicionais por tempo de serviço e por titulação. Segundo a tabela 34, o profissional 

leva 27 anos para atingir a última referência, evidenciando que continuará 

avançando até o final da carreira. Estes fatores tornam a carreira atrativa. Porém, 

identificamos dois elementos que não contribuem para a atratividade na carreira: 

primeiro, a progressão vertical estaciona na pós-graduação lato sensu, mesmo 

havendo, no quadro do magistério, uma professora que possui formação em pós-

graduação stricto sensu (mestrado). Segundo, se compararmos o vencimento 

inicial nível A, referência 1, com o nível C, referência 12, vemos que não chega a 

atingir o dobro. 

No que se refere ao terceiro requisito descrito por Masson (2017), quanto 

ao alcance do topo da carreira como uma possibilidade para todos, não restrito à 

maioria, consideramos que, embora 27 anos pareça um tempo longo para se atingir 

a última referência, é importante destacar que o profissional continuará avançando 

até o final da carreira, e tendo um estímulo para continuar se aperfeiçoando. Neste 

quesito, o que falta para ser atrativo é o valor que o profissional recebe ao passar 

de uma referência para outra. A tabela atual prevê um aumento de apenas 2,5% 

para o professor do Ensino Fundamental e 3% para o educador infantil. 

Quanto ao quarto requisito: progressão horizontal com interstícios não 

muitos longos, observamos, na tabela 34, que o interstício no PC/2014 de Paula 

Freitas é de 2 anos. Esse tempo, segundo Masson (2017), enquadra-se como um 

período razoável de ascensão. Sendo assim, constitui um fator atrativo para a 

carreira. 

O quinto requisito para atratividade na carreira docente apresentado por 

Masson (2017) refere-se à valorização do professor de acordo com a sua 
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titulação/formação desde o início da carreira. Sobre este requisito, verificamos a 

que o nível exigido na rede municipal de Paula Freitas é o médio completo, na 

modalidade Normal (Magistério), ou licenciatura plena na área de educação. 

Porém, a remuneração nos três primeiros anos de estágio probatório é respectiva 

ao nível médio. Para um exercício como o de professor de Arte e Educação Física, 

exige-se o nível superior completo com habilitação específica, e esses 

profissionais, diferentemente dos educadores infantis e professores dos anos 

iniciais, ingressam com titulação de nível superior e recebem, desde o início, o 

salário de acordo com sua titulação. Contudo, os profissionais de Artes e Educação 

Física são apenas dois. Assim, para a maioria dos professores que ingressam na 

rede municipal, mesmo que possuam nível superior, só receberão a remuneração 

de acordo com a titulação após cumprirem os três anos do estágio probatório. Isto 

gera, segundo Masson (2017), o desestímulo à permanência na profissão. 

Até aqui realizamos nossa análise com base nos requisitos apresentados 

por Masson (2017). Porém, julgamos necessário examinar outros aspectos do 

PC/2014 que refletem na valorização docente. 

Um deles é o ingresso na carreira: o plano prevê que ocorrerá por meio do 

concurso público. O último ano em que o município realizou concurso para 

professores de Ensino Fundamental e Educação Infantil foi em 2015. Assim, 

quando há necessidade de mais professores, se há professora aprovada na lista 

do último concurso, esta é convocada para assumir a vaga. Quando não há, o 

PC/2014 prevê, no artigo 39, a dobra onde o professor poderá assumir outro padrão 

de 20 horas, em caráter temporário, e receberá pelo segundo padrão, o valor 

equivalente ao nível A-1 da tabela salarial (PAULA FREITAS, 2014). 

Quanto à formação inicial, observa-se uma discrepância muito acentuada, 

ao considerarmos os docentes de Educação Infantil e os docentes do Ensino 

Fundamental. Dos 21 educadores infantis, 47,61% possui apenas a formação em 

nível médio na modalidade normal (magistério). Entre os docentes do Ensino 

Fundamental, esse quadro se inverte: dos 40 docentes, apenas 02 ainda possuem 

apenas a formação em nível médio na modalidade normal (magistério); entre os 

demais, 09 possuem formação em nível superior e 29 possuem formação em nível 

superior e pós-graduação. Ainda que muitos docentes possuam apenas a formação 



154 

 

 

em nível médio na modalidade normal (magistério), a quantidade dos docentes que 

possuem a formação em nível de pós-graduação (lato sensu) se sobrepõe. 

Porém, essa discrepância ocorre porque apenas em 2007, por meio da Lei 

municipal nº 917 se estabelece o Plano de Carreira, Empregos e Salários dos 

profissionais integrantes do Quadro da Educação Infantil, onde o profissional 

contratado a partir desta regulamentação é denominado Educador Infantil e integra 

o quadro do magistério público municipal. Cabe destacar que, apesar da criação do 

cargo de educador infantil, sua remuneração e vantagens são inferiores aos dos 

docentes do Ensino Fundamental. Anterior à aprovação desta lei, o profissional 

contratado para trabalhar na Educação Infantil era denominado Monitor de creche, 

o qual era regido pelo estatuto dos demais servidores públicos. 

Entretanto, mesmo com a aprovação da Lei nº 917/2007, o cargo de 

Monitor de creche continua existindo. Somente em 2011, por meio da Lei municipal 

nº 1.165 ocorreu a alteração na denominação de monitor de creche, que passou a 

ser educador infantil, também passou a integrar o quadro do magistério público 

municipal, inclusive para enquadramento e vantagens. Esta lei também prevê, no 

art. 2º, que os profissionais que não estejam habilitados na data da promulgação 

desta lei, teriam um prazo de 3 (três) anos para buscarem a capacitação, 

permanecendo no cargo de Monitor de Creche até serem devidamente habilitados. 

Ainda, no art. 3º, a lei estabelece que, passando o prazo de 3 anos e o profissional 

não ainda não estar capacitado, ele permanece no Cargo de Monitor de Creche até 

sua aposentadoria. Isso explica o grande número de profissionais da Educação 

Infantil que possuem apenas a formação em nível médio na modalidade normal 

(magistério) (PAULA FREITAS, 2011). 

Mas o grande avanço no Plano de Carreira só ocorreu em 2014, 

mediante a aprovação da Lei municipal nº 1.335, por meio da qual foi instituído o 

plano de carreira do magistério público para os profissionais que atuam nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil. Nele, o educador infantil 

passou a ter as mesmas vantagens que o docente do Ensino Fundamental. 

Também ocorreu a unificação do calendário escolar ao dos anos iniciais, e seguem-

se os mesmos recessos e dias trabalhados. Dessa forma, ocorreu a equiparação 

dos vencimentos aos demais professores da rede municipal. Um ponto importante 

que passou desapercebido foi a nomenclatura, que poderia ter sido unificada, visto 



155 

 

 

que esta diferenciação caracteriza-se como um resquício da visão assistencialista 

da Educação Infantil.  

Apesar de a Lei do PSPN (Lei nº. 11.738) ter sido aprovada no ano de 2008, 

o município passou a cumprir somente a partir de dezembro 2017. Até então, o 

reajuste salarial dos profissionais do magistério de Paula Freitas acompanhava a 

reposição das perdas inflacionárias dos servidores municipais. Vale destacar que o 

reajuste salarial conforme a Lei do PSPN destina-se apenas aos profissionais em 

início de carreira, aqueles que, segundo o PC/2014, estão no nível A referência 1. 

Dito de outra forma, destina-se aos profissionais que estão no estágio probatório, 

ou ainda àqueles que o salário não atinge o valor do PSPN devido à falta de 

titulação para avançar para o nível B. Os demais profissionais do magistério 

continuam recebendo o reajuste salarial segundo a reposição das perdas 

inflacionárias.      

No tocante à hora-atividade, o PC/2014 garante 20% da jornada de trabalho 

e prevê, ainda, a ampliação gradativa até atingir 33%, até 2020 (PAULA FREITAS, 

2014). Segundo informou a Secretária municipal de educação do município, para 

os professores do Ensino Fundamental, esta regulamentação começou a ser 

cumprida em 2019, mas para os profissionais da educação ainda não foi 

implementada. Mesmo com a unificação do plano de carreira, ainda se percebe que 

os profissionais da Educação Infantil vivenciam as incertezas em relação à 

consolidação das leis. 

No que concerne à formação continuada, o PC/2014, no artigo 2º, 

estabelece que promoverá o aperfeiçoamento continuado dos profissionais da 

educação (PAULA FREITAS, 2014). Contudo, não especifica de que maneira será 

esse aporte. Apesar de a LDB, em seu dispositivo 67, afirmar que esse 

aperfeiçoamento continuado pode ocorrer com licenciamento remunerado, o plano 

não garante. De acordo com informações declaradas33 pela Secretária de 

Educação, o município de Paula Freitas realiza Formação Continuada com seus 

professores e funcionários através de parceria com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), com formação e certificação de 40 horas. 

Também é ofertada a formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

                                                 
33 A declaração da secretária de educação encontra-se em apêndice. 



156 

 

 

Certa (PNAIC) aos professores do 1º Ciclo de Alfabetização, com certificação pela 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), além de grupos de estudo sobre a BNCC 

e documentos norteadores da educação, com certificação pela Secretaria Municipal 

de Educação.  

  Com relação à avaliação de desempenho, no PC/2014, percebe-se que é 

descrita em capítulo separado do avanço funcional. Porém, o art. 13, inciso 2º, 

define que esta avalição objetiva medir a qualidade do sistema de ensino, além de 

orientar o processo de progressão funcional. Desta forma, caracteriza-se em 

apenas uma forma de avaliação, a qual é um critério que faz parte da avaliação do 

avanço funcional. Conforme descreve o art. 18, inciso 1º, o avanço funcional será 

realizado com interstício de 2 anos, e serão utilizados dois critérios: “[...] o resultado 

da avaliação de desempenho como profissional; Aprimoramento pela avaliação dos 

títulos obtidos no período” (PAULA FREITAS, 2014). 

Como vimos nos capítulos anteriores, a política de avaliação docente faz 

parte das recomendações dos organismos internacionais que, a partir de 1990, com 

a reforma do Estado, passou a fazer parte dos dispositivos legais brasileiros e, 

consequentemente, do município e do plano de carreira do presente estudo. 

Nesse sentido, observamos que o PC/2014 de Paula Freitas propõe, 

através do avanço funcional, um mecanismo de remuneração baseado no 

desempenho e no mérito medido nas avaliações, relacionando a remuneração ao 

desempenho no cargo. Para Morduchowicz (2003), esta relação justifica-se pois 

acredita-se no 

 
[...] raciocínio de que se os professores remunerados competitivamente 
em função de seus respectivos desempenhos trabalharão mais, e os mais 
eficazes serão recompensados monetariamente. Além disso, outras 
razões usadas na defesa por mérito são: (a) os docentes são motivados 
por estímulos monetários, principalmente e, (b) a oportunidade de obter 
esse tipo de remuneração incentivá-los-ia a um comportamento de 
superação que melhor os posicionasse em sua carreira profissional 
(MORDUCHOWICZ, 2003 p. 22). 
 

A avaliação de desempenho e a avaliação de estágio probatório, no 

PC/2014, possuem o mesmo regulamento, bem como utilizam os mesmos critérios 

listados a seguir: 

 
- Cumprimento de horário 
- Assiduidade 
- Domínio de Conteúdo 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100514#B39
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100514#B39
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- Ética Profissional 
- Domínio de Classe 
- Métodos e Técnicas de Ensino 
- Entrosamento com a Comunidade Escolar 
- Participação em reuniões e atividades extraclasse (PAULA FREITAS, 
2014). 

 

De acordo com Zatti e Minhoto (2019, p. 8), por meio dos critérios, “[...] as 

redes de ensino legitimam não apenas o condicionamento de adicionais 

remuneratórios, mas também os critérios e fatores que representam uma suposta 

prática profissional eficiente”. No caso específico do PC/2014 de Paula Freitas, 

nota-se que a melhoria da qualidade educacional está relacionada à frequência do 

docente, onde o incentivo financeiro atua como uma forma de evitar o excesso de 

faltas. 

Além da progressão estar subordinada a uma Avaliação de Desempenho, 

outro fato a considerar é que sua regulamentação ocorre mediante assinatura do 

Prefeito, o que significa que não é automática, quando o professor adquire o direito. 

Em termos de despesas totais do município, a função que mais pesa no 

orçamento é a educação. Porém, ao compararmos a despesa total do município 

com a despesa total da educação observamos, no final do período analisado, um 

equilíbrio. Destacamos que este equilíbrio não significa um ponto positivo, mas 

negativo, pois, como apresentado no capítulo anterior, para que ocorra a 

valorização docente, deve-se ampliar o investimento.  

 Nota-se que, embora os dispositivos legais estejam sendo cumpridos, 

tanto na remuneração dos profissionais da educação quanto na MDE, e ainda que 

o percentual aplicado em educação seja superior ao que se determina no artigo 

212 da Constituição Federal, percebemos que não tem sido o suficiente para a 

garantir a qualidade da educação, nem a valorização docente. Assim, identificam-

se vários desafios a serem alcançados, como a ampliação e reforma na estrutura 

física, principalmente para atender a demanda nas instituições de ensino da 

Educação Infantil, bem como quadras cobertas, laboratórios, bibliotecas para 

estimular o acesso e permanência dos alunos, reestruturação do plano de carreira 

com a participação dos professores, material didático e formação de recursos 

humanos para a educação em tempo integral,  falta de profissionais habilitados para 

as aulas de artes e educação física, auxiliar administrativo concursado, entre outros 

desafios já abordados. 
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No plano de carreira do magistério de Paula Freitas-PR, observa-se que os 

preceitos legais foram atendidos. Entretanto, nem todos foram efetivados, e assim 

as incertezas com relação sua regulamentação continuam na pauta das 

reivindicações. Devemos observar que mesmo o cumprimento dos preceitos legais 

não é suficiente para garantir efetiva valorização docente, uma vez que, em termos 

materiais, os salários continuam baixos, ainda que se considere todo o avanço na 

carreira. 

Quanto ao financiamento da educação, verificamos que o mínimo de 60% 

da receita do FUNDEB tem se destinado à remuneração dos profissionais da 

educação. Contudo, percebe-se que os 60% não são suficientes para cobrir as 

despesas com remuneração. Assim, o município tem de recorrer aos 40% que são 

destinados às demais despesas com a MDE. Desta forma, totaliza mais de 80% 

das receitas do FUNDEB com a folha de pagamento dos profissionais da educação. 

Para Cunha (2007, p. 115), isso é comum na realidade brasileira, “[...] pois a maioria 

das cidades gasta a maior parte de seus recursos com a folha de pagamento e por 

conta disso, os investimentos acabam sendo minados”. Logo, o Município precisa 

recorrer a outros recursos para suprir as demais demandas da educação, como 

formação continuada, material pedagógico, reparos na estrutura física e outros 

fatores que influenciam na qualidade do ensino. 

Entretanto, ao observarmos a tabela salarial dos professores do município, 

identificamos que, apesar da aplicação dos recursos do FUNDEB ser superior a 

80% em todos os anos analisados, isso não gerou um aumento significativo. Ao se 

considerar os resultados-efeitos e em valores da moeda corrente, o impacto é 

praticamente insignificante, ou seja, são valores insuficientes para valorizar os 

profissionais da educação em todas as dimensões. 

Isso ocorre por dois motivos: primeiro porque o valor destinado ao FUNDEB 

é superior ao valor recebido do fundo, assim o município acaba perdendo uma parte 

de suas receitas, que poderia ser empregada para melhoria do salário dos 

professores. E segundo porque a prioridade dos gestores, infelizmente, não está 

voltada para o investimento de uma educação que objetive suas reais 

necessidades, mas porque visam apenas aos aspectos orçamentários e 

eleitoreiros. 
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Notadamente a política de fundos, através do FUNDEF e FUNDEB, embora 

anuncie ser uma política de valorização aos profissionais, definindo que no mínimo 

60% das receitas do fundo seja aplicada na remuneração dos profissionais, ainda 

que sendo cumprida, não tem sido suficiente. Fato este que reforça o equívoco 

identificado no capítulo anterior, de que o mínimo de 60% para a remuneração não 

é suficiente para resultar na valorização dos profissionais do magistério. Isto 

porque, se fosse suficiente, o município não precisaria recorrer aos 40% restantes 

para complementar o montante da remuneração. Destacamos o ano de 2015, no 

qual foi aplicado, em remuneração dos profissionais, o equivalente a 96,43%.  

Compreende-se que o processo de implementação das políticas para a 

valorização docente no país requer acompanhamento e luta pela garantia desses 

direitos. Assim, surge o sindicato como importante instrumento de organização dos 

professores. Nesse sentido, é importante considerar, no município em estudo, que 

o envolvimento34 dos profissionais do magistério com o sindicato não chega a 

atingir 50%, fato que fragiliza a categoria. 

Em suma, trazer reflexões acerca do financiamento da educação e da 

valorização docente, bem como seu processo de elaboração e suas perspectivas, 

é imprescindível para discutir as políticas educacionais, visto que elas atendem aos 

interesses dos organismos internacionais e aos acordos neoliberais. 

  

                                                 
34 Os e-mails de contato e resposta encontram-se em apêndice. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objetivo central analisar em que medida as 

políticas públicas e as estratégias de financiamento educacional contribuíram no 

processo de valorização do trabalho docente no município de Paula Freitas – PR. 

Os objetivos específicos foram: analisar os dados que configuram a realidade de 

Paula Freitas – PR.; identificar como a carreira docente é abordada nos 

documentos e recomendações de organismos internacionais; identificar como o 

financiamento se desenvolve ao longo do tempo no campo das políticas, bem como 

compreender o financiamento da educação a partir da legislação vigente; identificar 

os principais conceitos e concepções da valorização docente; e examinar como a 

valorização docente é contemplada na legislação brasileira. Ainda, analisar o plano 

de carreira aprovado em 2014, a fim de verificar se a valorização tem se 

concretizado através do financiamento da educação no município em estudo. 

Ao examinamos os dados que demonstram a realidade de Paula Freitas – 

PR., como os indicadores sociais, econômicos e educacionais, constatamos que é 

considerado um dos municípios do território União da Vitória – Estado do Paraná, 

que apresenta maior desigualdade de renda. Este território ainda é classificado 

como região da fome, devido a sua estagnação econômica e o fim do ciclo da 

madeira35 na região.  

Através do levantamento dos documentos e recomendações de 

organismos internacionais relativos à carreira docente, foi possível observar que 

existe um consenso quanto à baixa remuneração dos professores e o baixo status 

da profissão nos países da América Latina e Caribe. Diante desse quadro, os 

documentos trazem recomendações para a formulação de melhores planos de 

carreira e a melhoria da remuneração dos professores. Entretanto, essas 

recomendações não são prioridades. Pode-se, em conclusão, reafirmar que 

ofereceram apenas indicações superficiais e de modo genérico, pois privilegiam a 

formação em serviço e programas paliativos, de preferência a distância. Também 

                                                 
35 O Ciclo da Madeira aconteceu entre os séculos XIX e XX. Naquela época, as florestas começaram 
a ser derrubadas para a venda de troncos. Disponível em:< https://cbncuritiba.com/o-ciclo-da-
madeira-impulsionou-ainda-mais-a-economia-paranaense>. Acesso em: 03 de jan. 2020. A partir da 
década de 60, a exploração da madeira entrou em declínio, devido à exploração irracional e 
predatória, e desencadeia o fim do ciclo da madeira. Disponível em: 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/5-2.pdf>. Acesso em: 03 de jan. 2020. 
 

https://cbncuritiba.com/o-ciclo-da-madeira-impulsionou-ainda-mais-a-economia-paranaense
https://cbncuritiba.com/o-ciclo-da-madeira-impulsionou-ainda-mais-a-economia-paranaense
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/5-2.pdf
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apontam para a avaliação por desempenho, descentralização, contribuição 

econômica dos pais e da sociedade, racionalização dos gastos e responsabilidade 

pelos resultados do aprendizado medida através das avaliações em larga escala.    

Diante do que ficou evidenciado, o que importa na política educacional, 

para os organismos internacionais, é a ênfase que recairá sobre o ajuste do custo-

benefício, e não sobre a qualidade da educação. A ordem é reduzir custos, estender 

a abrangência da educação e atender a um número maior de pessoas.   

Nesse cenário, as reformas educacionais dos anos 1990 são subordinadas 

às determinações dos organismos internacionais e aos compromissos firmados em 

Jomtien. Essa subordinação efetiva-se por meio da legislação educacional 

brasileira, que recebe nova configuração, juntamente com o trabalho do docente, 

no qual é implementado o princípio econômico para o desenvolvimento do capital. 

Assim, a pesquisa analisou a legislação educacional brasileira referente ao 

financiamento da educação e à valorização docente, visto que é a partir da 

legislação que ocorre sua efetivação. 

Verificamos que a política de educação e seu financiamento correspondem 

a um projeto de sociedade. Logo, o financiamento da educação é organizado e 

estruturado segundo os interesses sociais, políticos e econômicos de cada período. 

Ao observarmos as grandes transformações sofridas nas políticas de 

financiamento, desde o Período Colonial, identificamos o conflito de interesses com 

manobras políticas e manipulação de decisões, sempre subordinando os interesses 

coletivos aos interesses do capital e perpetuando a exclusão social, ao 

regulamentar leis que beneficiavam as classes dirigentes. Concluímos, também, 

que o financiamento da educação é repleto de avanços e retrocessos, a vinculação 

de verbas para a educação pública brasileira nem sempre esteve presente na 

legislação brasileira. Ela aparece e desaparece de acordo com o regime político 

adotado em cada período, e sofre reformulação em concordância com as 

orientações dos documentos dos organismos internacionais. 

A análise da legislação vigente, referente ao financiamento da educação 

pública, permitiu notar que, a partir da política de fundos, ocorreram conquistas no 

quesito salário, particularmente nos Estados e Municípios, onde o valor era 

extremamente baixo, e a criação de uma conta específica contribuiu para reduzir 

os desvios de recursos para o pagamento dos professores. Porém, os fundos não 
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recebem recursos novos. Assim, o que acontece, na realidade, é uma redistribuição 

entre Estados e Municípios, pois o mecanismo desta redistribuição é calculado com 

base no número de matrículas. A partir desse mecanismo temos, como efeito, a 

retirada de recursos de alguns Estados e Municípios e o envio para outros, a fim de 

padronizar o valor aplicado por estudante. Nessa perspectiva, à medida que uns 

ganham, outros perdem, e o que acontece é apenas a redistribuição de recurso. 

Significa que a promessa de valorizar o magistério fica apenas no nível de discurso, 

pois sem ampliar os recursos destinados à educação, a esperada valorização não 

será alcançada.  

 Constatamos que, tanto no PNE de 2001 quanto PNE de 2014, o 

financiamento possui papel central, visto que o efeito financeiro influencia todos os 

demais aspectos presentes no Plano. De acordo com Saviani (2007, p. 258), o 

financiamento “é o aspecto essencial dos planos, pois, sem que esses recursos 

sejam assegurados, o plano todo não passará de uma carta de intenções, cujas 

metas jamais poderão ser alcançadas”. Destaca-se que, para atingir a estimativa 

dos 10% do PIB investidos em educação, como estabelecido no PNE 2014-2024, 

se faz necessário o esforço conjunto de todos os entes federados para cumprir o 

que foi estabelecido nos planos.  

A avaliação que fazemos do financiamento da educação é que há uma 

evolução na legislação. Entretanto, para que se cumpram essas leis, são 

necessários mecanismos legais para que ocorra uma fiscalização eficiente, para 

garantir a correta aplicação dos recursos, bem como a participação e cobrança da 

sociedade. Um mecanismo importante é o CACS, que é responsável por fiscalizar 

a aplicação dos recursos do FUNDEB.  

Consideramos que a ampliação dos recursos no setor educacional é um 

desafio brasileiro, que só será alterado quando o governo federal, que é o maior 

arrecadador de impostos, assumir seu compromisso com a sociedade e introduzir 

recursos financeiros substanciais. Para Ednir e Bassi (2009, p. 107), “[...] isso 

significa que o cabo-de-guerra entre sociedade e governo por mais verbas para a 

educação precisa continuar e o nosso lado tem que contar com mais reforços, se 

quisermos que os nossos direitos sejam respeitados”.  
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O estudo da trajetória histórica do financiamento da educação pública no 

Brasil possibilitou concluir que o financiamento da educação é repleto de avanços 

e retrocessos, conforme já exposto. 

 O estudo da valorização docente, a partir dos conceitos e concepções, 

possibilitou concluir que a valorização docente pauta-se em três pilares 

fundamentais, que são: condições de trabalho, remuneração e formação. Porém, o 

que mais se destaca é a remuneração, pois é o fator que influencia na sobrevivência 

do ser humano. Como apontam Marx e Engels (2007, p. 50), “[...] é de que os 

homens, para ‘fazer história’, se achem em condições de poder viver. Para viver, 

todavia, fazem falta antes de tudo comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas 

coisas mais”.  

 Ao examinarmos as bases legais da valorização docente, verificamos que 

os diversos documentos que normatizam os Planos de Cargos e Carreiras são 

marcados pela contradição expressa na pressão da burguesia de tornar o Estado 

mínimo para as políticas sociais e máximo para a proteção de seus interesses.  

 Diante desse cenário, a luta dos trabalhadores da educação busca a 

melhoria das condições de trabalho e a qualidade do ensino. Esta meta, a passos 

lentos, tem sido acrescentada à legislação educacional como política de 

valorização. Assim, a legislação vigente pontua a necessidade de estabelecer ou 

rever os planos de carreira e remunerações para os docentes. Contudo, o conflito 

entre os diferentes interesses políticos, econômicos e sociais é que determinaram 

se eles serão implantados de fato. 

O discurso de que o professor é peça-chave na promoção da qualidade do 

ensino é recorrente nas agendas de governo. Porém, para que se atinja a qualidade 

da educação, compreendemos que os objetivos educacionais não podem ser 

determinados pelas metas econômicas, nem pelas avaliações em larga escala, 

como evidenciam as orientações dos organismos internacionais. 

Em termos de legislação, observamos uma ênfase em torno do salário. 

Assim, direcionamos a atenção para a discussão da Lei do PSPN, que busca 

diminuir as desigualdades regionais, partindo de um teto mínimo. Destacamos que 

a Lei do PSPN teve seu processo marcado pela resistência dos trabalhadores em 

prol de melhores condições de trabalho e salários. 
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O PSPN é considerado uma grande conquista no quesito valorização 

docente. Entretanto, a pesquisa permitiu verificar que, apesar do PSPN promover 

o aumento na remuneração dos docentes para os municípios mais pobres, para os 

municípios que já pagavam um valor superior ao piso é considerado um retrocesso.  

O PSPN também apresenta outras limitações, como o valor proposto no 

ano de sua implementação, que representa um montante em torno de dois salários 

mínimos para uma jornada de 40 horas. Logo, este salário deveria ser suficiente 

para satisfazer as necessidades do profissional e de sua família, pois não teria 

tempo disponível para exercer outra atividade remunerada. Outra limitação é que a 

lei não prevê nenhuma penalidade para os governos estaduais e municipais que 

não cumprirem tal piso. Assim temos, no ano de 2016, 41,1% dos municípios do 

Paraná que não cumprem a lei, incluído neste percentual o município em estudo, 

visto que só passou a pagar o piso no final de 2017.  

Entretanto, a lei do piso também estabelece a jornada extraclasse de 

33,33%, sobre a qual destacamos que o município passou a cumprir esta 

regulamentação somente em 2019 para os professores do Ensino Fundamental, 

mas para os profissionais da Educação Infantil ainda não foi implementada. 

Foi analisada a construção do atual plano de carreira do magistério de 

Paula Freitas-PR, com base na justificativa do projeto de Lei nº. 029/2014, que trata 

do referido plano, apresentado pelo chefe do poder executivo e na Ata da Câmara 

Municipal de Paula Freitas-PR – Sessão Extraordinária de 25 de setembro de 2014, 

na qual ocorreu a aprovação deste plano. No projeto apresentado pelo executivo e 

aprovado na já mencionada Sessão Extraordinária, percebemos um caráter 

impositivo, pois, para sua elaboração, não contou com a participação dos 

professores e não proporcionou um momento de diálogo onde pudessem expressar 

sua opinião.  

O exame do CACS do município em estudo, com base nas atas das 

reuniões, permitiu retiramos a seguinte conclusão: há falta de capacitação técnica 

para os representantes sociais, em virtude da complexidade para compreender um 

orçamento ou balancete, e isto os deixa à mercê da avaliação feita pelos 

representantes estatais. Estes representantes do Estado farão predominar a sua 

interpretação do orçamento. Nota-se, ainda, que foi sugerida a presença de um 

profissional da área de contabilidade para esclarecimento dos dados, evidenciando, 
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desta forma, a carência na compreensão dos dados. Este fato expõe a fragilidade 

do CACS em acompanhar e controlar a aplicação dos recursos do fundo.  

 Ao analisar o financiamento da educação com vistas a identificar sua 

contribuição no processo de valorização docente em Paula Freitas, observou-se 

que, após a implantação do FUNDEB, ocorreu a reestruturação do plano de carreira 

do magistério, onde se realizou a equiparação dos vencimentos dos profissionais 

da Educação Infantil aos dos demais professores da rede municipal. 

 Os efeitos do FUNDEB refletem, também, no número de matrículas da 

Educação Infantil, que apresentou um aumento superior ao dobro de matrículas 

nos anos de 2008 a 2018.  Deste modo, podemos afirmar que o FUNDEB atuou de 

modo positivo no quesito ampliação de vagas. Porém, isto não se estende ao 

quesito valorização docente, visto que a efetivação da Lei do PSPN foi tardia, 

acontecendo apenas no final de 2017. Ainda, a remuneração inicial de um docente 

que trabalha 40 horas semanais não chega a atingir 3 salários mínimos. Assim, o 

fato de o município investir em todos os anos um valor superior aos 60%, reforça a 

tese que este percentual não é suficiente para resultar na valorização. 

 Este fato se justifica por dois motivos: primeiro porque o valor destinado ao 

FUNDEB é superior ao valor recebido do fundo. Assim, o município acaba perdendo 

uma parte de suas receitas, que poderia ser empregada para melhoria do salário 

dos professores. E segundo porque a prioridade dos gestores, infelizmente, não 

está voltada para o investimento em uma educação que objetive suas reais 

necessidades, mas porque é organizada de acordo com as condições econômicas 

e as forças políticas locais. 

Ao analisar o plano de carreira de Paula Freitas-PR, com base nos 

requisitos para a atratividade e a permanência da carreira apresentados por 

Masson (2017), foi possível constatar que existem desafios a serem vencidos em 

relação à consolidação das políticas para a valorização docente no município.  

No requisito “Remuneração proporcional à formação com equiparação às 

demais profissões de formação equivalente” (MASSON, 2017, p. 860), observamos 

que, das 13 funções listadas no edital do último concurso de 2015, dos profissionais 

que atuam 20 horas semanais, os docentes possuem salário inicial inferior a todas 

as demais funções. Isto evidencia que o FUNDEB não foi forte o suficiente para 

conquistar a equiparação salarial.  
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Sobre o requisito “Ascensão na carreira de acordo com o tempo de serviço 

e titulação” (MASSON, 2017, p. 860), identificamos que são acrescidas à 

remuneração vantagens a partir de adicionais por tempo de serviço e por titulação. 

Entretanto, estes requisitos não contribuem para a atratividade da carreira, visto 

que a progressão vertical estaciona na pós-graduação, não prevendo adicional para 

o profissional que possui mestrado ou doutorado, fato que caracteriza falta de 

estímulo para que o profissional busque capacitação nestes níveis. Também 

porque o avanço na remuneração é muito baixo na passagem de um nível para 

outro, pois, ao compararmos o vencimento inicial com o final, não chega a dobrar 

no final da carreira. 

No que se refere ao terceiro requisito, “Alcance do topo da carreira como 

uma possibilidade para todos não restrito à maioria” (MASSON, 2017, p. 860), 

podemos concluir que o profissional continua avançando até o final da carreira, e 

tendo um estímulo para continuar se aperfeiçoando. Contudo, este requisito não é 

considerado atrativo, pois o valor que o profissional recebe ao passar de uma 

referência para outra é 2,5% para o professor do Ensino Fundamental e 3% para o 

educador infantil, ou seja, é muito baixo em termos de valores a serem acrescidos 

no salário. 

Quanto ao quarto requisito, “Progressão horizontal com interstícios não 

muitos longos” (MASSON, 2017, p. 860), o plano prevê o interstício de 2 anos, 

tempo que, segundo Masson (2017), se enquadra como um período razoável de 

ascensão, sendo, assim, um fator atrativo para a carreira. 

O quinto requisito para atratividade na carreira docente apresentado por 

Masson (2017) refere-se à “Valorização do professor de acordo com sua titulação 

desde o início da carreira” (MASSON, 2017, p. 860). Sobre este requisito, 

verificamos que os professores, mesmo que possuam nível superior, só receberão 

a remuneração de acordo com a titulação após cumprirem os três anos do estágio 

probatório, gerando, segundo Masson (2017), o desestímulo a permanência na 

profissão. 

Desta forma, dos cinco requisitos analisados na presente pesquisa, apenas 

um contribui para a atratividade e permanência na carreira. Assim, podemos afirmar 

que o plano de carreira do magistério de Paula Freitas-PR não proporciona um 

horizonte promissor aos professores, nem garante sua valorização. Nota-se, ainda, 
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que o plano segue as recomendações dos organismos internacionais, ao adotar, 

em sua política educacional, o avanço funcional como um mecanismo de 

remuneração baseado no desempenho e no mérito. 

Para Masson (2016, p. 159), a legislação vigente é suficiente para que o 

“professor tenha condições de trabalho, possibilidade de formação e remuneração 

mínima”. Entretanto, tal fato não necessariamente tem significado avanços e 

melhorias nesses quesitos. Portanto, apesar das garantias presentes nas normas 

legais, podemos concluir que não há como garantir a efetivação da valorização 

docente em sua totalidade, primeiramente porque a fiscalização ainda é muito frágil. 

Segundo, porque o envolvimento dos profissionais do magistério em sindicatos 

deve crescer para se tornar mais expressivo e capaz de promover o fortalecimento 

da categoria, formando uma participação ativa e democrática nas decisões das 

normas legais que regulam a carreira dos profissionais de educação. E terceiro 

porque depende do compromisso dos governantes para o cumprimento das 

políticas de valorização do magistério. 

Neste texto, não esgotamos a exposição da análise referente à valorização 

docente em âmbito municipal. Apresentamos apenas as relações entre 

financiamento e valorização docente, tendo como lócus o município de Paula 

Freitas como expressão do todo sobre o qual incidem as políticas de valorização 

para professores no Brasil. Também não se pretendeu negar os avanços que as 

políticas de financiamento trouxeram para a valorização docente. Porém, ao 

analisar os dados de Paula Freitas-PR, a pesquisa revelou que o município tem um 

retorno inferior ao valor destinado para a formação do fundo, fato que contribui para 

desvalorização docente, pois a progressão na carreira depende dos recursos 

públicos que são destinados à educação, e como o município perde recursos, fica 

impossibilitado de investir na remuneração docente. 
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APÊNDICE A: Indicadores dos percentuais aplicados em educação, MDE e 
FUNDEB (2008-2016) 

 

Código Indicador 
Anos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  1.1 

Percentual de aplicação das 
receitas de impostos e 
transferências vinculadas à 
educação em MDE (mínimo 
de 25% para estados, DF e 
municípios) 

 
32,02 % 
 

 
36,14 % 
 

 
32,38 % 
 

 
32,72 % 
 

 
32,60 % 
 

 
26,39 % 
 

  1.2 

Percentual de aplicação do 
FUNDEF ou FUNDEB na 
remuneração dos 
profissionais do magistério 
(mínimo de 60%) 

 
81,41 % 
 

 
83,65 % 
 

 
96,32 % 
 

 
93,05 % 
 

 
94,94 % 
 

 
87,54 % 
 

  1.3 

Percentual de aplicação do 
FUNDEF ou FUNDEB em 
despesas com MDE, que 
não remuneração do 
magistério (máximo de 
40%) 

 
17,73 % 
 

 
10,27 % 
 

 
0,00 % 

 

 
1,11 % 

 

 
0,00 % 

 

 
10,34 % 
 

  1.4 

Percentual das receitas do 
FUNDEF ou FUNDEB não 
aplicadas no exercício 
(máximo de 5%) 

 
0,86 % 

 

 
2,13 % 

 

 
3,67 % 

 

 
1,14 % 

 

 
5,06 % 

 

 
2,12 % 

 

        

Fonte: SIOPE – Portal FNDE. 

 

APÊNDICE B: Indicadores dos percentuais aplicados em educação, MDE e 
FUNDEB (2014-2016) 

 

Código Indicador 
Anos 

2014 2015 2016    

  1.1 
Percentual de aplicação das receitas de impostos e 
transferências vinculadas à educação em MDE (mínimo de 
25% para estados, DF e municípios) 

 
33,72 % 
 

 
33,07 % 
 

 
28,55 % 
 

   

  1.2 
Percentual de aplicação do FUNDEF ou FUNDEB na 
remuneração dos profissionais do magistério (mínimo de 60%) 

 
95,52 % 
 

 
96,43 % 
 

 
90,89 % 
 

   

  1.3 
Percentual de aplicação do FUNDEF ou FUNDEB em 
despesas com MDE, que não remuneração do magistério 
(máximo de 40%) 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
6,63 % 

 

   

  1.4 
Percentual das receitas do FUNDEF ou FUNDEB não 
aplicadas no exercício (máximo de 5%) 

 
4,48 % 

 

 
3,57 % 

 

 
2,48 % 

 

   

Fonte: SIOPE – Portal FNDE. 

 

APÊNDICE C: Indicadores de dispêndio financeiro (2008-2013) 

 

Código Indicador 
Anos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  2.1 
Percentual dos recursos do 
FUNDEB aplicados na 
educação infantil 

 
2,30 % 

 

 
13,91 % 
 

 
11,73 % 
 

 
19,05 % 
 

 
21,91 % 
 

 
21,96 % 

 

  2.2 
Percentual dos recursos do 
FUNDEB aplicados no 
ensino fundamental 

 
96,84 % 
 

 
83,96 % 
 

 
84,60 % 
 

 
79,79 % 
 

 
78,20 % 
 

 
75,36 % 
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  2.4 

Percentual das despesas 
com educação infantil em 
relação à despesa total 
com educação 

 
16,56 % 
 

 
18,21 % 
 

 
8,09 % 

 

 
33,67 % 
 

 
31,37 % 
 

 
30,47 % 

 

  2.5 

Percentual das despesas 
com ensino fundamental 
em relação à despesa total 
com educação 

 
79,74 % 
 

 
77,30 % 
 

 
89,86 % 
 

 
62,20 % 
 

 
62,96 % 
 

 
64,54 % 

 

  2.6 

Percentual das despesas 
com ensino médio em 
relação à despesa total 
com educação 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,53 % 

 

 
0,00 % 

 

 
1,18 % 

 

  2.7 

Percentual das despesas 
com educação superior em 
relação à despesa total 
com educação 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

  2.8 

Percentual das despesas 
em educação em relação 
às despesas de todas as 
áreas 

 
30,93 % 
 

 
27,69 % 
 

 
47,15 % 
 

 
31,73 % 
 

 
27,26 % 
 

 
33,04 % 

 

  2.9 

Percentual das despesas 
com alimentação escolar 
em relação à despesa total 
com educação 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
1,30 % 

 

 
0,00 % 

 

  2.10 
Investimento com material 
didático por aluno da 
educação básica 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 74,56 
 

  2.11 

Percentual de despesas 
correntes em educação em 
relação à despesa total em 
MDE 

 
79,31 % 
 

 
96,75 % 
 

 
45,92 % 
 

 
77,03 % 
 

 
87,23 % 
 

 
99,93 % 

 

  2.12 

Percentual de 
investimentos de capital 
em educação em relação à 
despesa total em MDE 

 
20,69 % 
 

 
0,91 % 

 

 
54,08 % 
 

 
22,96 % 
 

 
12,76 % 
 

 
0,06 % 

 

Fonte: SIOPE – Portal FNDE 
 

APÊNDICE D: Indicadores de dispêndio financeiro (2014-2016) 

 

Código Indicador 
Anos 

2014 2015 2016    

  2.1 
Percentual dos recursos do FUNDEB aplicados 
na educação infantil 

 
7,39 % 

 

 
26,09 % 

 

 
12,73 % 
 

   

  2.2 
Percentual dos recursos do FUNDEB aplicados 
no ensino fundamental 

 
95,52 % 
 

 
73,51 % 

 

 
72,07 % 
 

   

  2.3 
Percentual dos recursos do FUNDEB aplicados 

no ensino médio 
 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

   

  2.4 
Percentual das despesas com educação infantil 
em relação à despesa total com educação 

 
12,92 % 
 

 
20,22 % 

 

 
21,68 % 
 

   

  2.5 

Percentual das despesas com ensino 

fundamental em relação à despesa total com 
educação 

 
82,98 % 
 

 
74,18 % 

 

 
63,79 % 
 

   

  2.6 
Percentual das despesas com ensino médio em 
relação à despesa total com educação 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

   

  2.7 
Percentual das despesas com educação superior 

em relação à despesa total com educação 
 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

   

  2.8 
Percentual das despesas em educação em 
relação às despesas de todas as áreas 

 
36,01 % 
 

 
28,35 % 

 

 
30,22 % 
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  2.9 
Percentual das despesas com alimentação 
escolar em relação à despesa total com 
educação 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

   

  2.10 
Investimento com material didático por aluno da 

educação básica 
 
R$ 0,00 

 

 
R$ 54,98 
 

 
R$ 0,00 

 

   

  2.11 
Percentual de despesas correntes em educação 
em relação à despesa total em MDE 

 
79,93 % 
 

 
95,00 % 

 

 
94,20 % 
 

   

  2.12 
Percentual de investimentos de capital em 
educação em relação à despesa total em MDE 

 
20,05 % 
 

 
4,99 % 

 

 
5,79 % 

 

   

Fonte: SIOPE – Portal FNDE 

 

APÊNDICE E: Indicadores de investimento por aluno (2008-2013) 

 

Código Indicador 
Anos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  4.1 

Investimento 
educacional 
por aluno da 
educação 
infantil 

 
R$ 3.874,74 

 

 
R$ 3.344,84 

 

 
R$ 3.193,36 

 

 
R$ 8.742,30 

 

 
R$ 7.518,88 

 

 
R$ 7.482,59 

 

  4.2 

Investimento 
educacional 
por aluno do 
ensino 
fundamental 

 
R$ 4.611,67 

 

 
R$ 4.128,19 

 

 
R$ 11.044,47 

 

 
R$ 5.228,05 

 

 
R$ 5.616,46 

 

 
R$ 6.137,36 

 

  4.3 

Investimento 
educacional 
por aluno do 
ensino 
médio 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

  4.4 

Investimento 
educacional 
por aluno da 
educação 
superior 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

  4.5 

Investimento 
educacional 
por aluno da 
educação de 
jovens e 
adultos 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 5.773,20 

 

 
R$ 6.345,98 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 3.337,69 

 

  4.6 

Investimento 
educacional 
por aluno da 
educação 
especial 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

  4.7 

Investimento 
educacional 
por aluno da 
educação 
profissional 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

  4.8 

Investimento 
educacional 
por aluno da 
educação 
básica 

 
R$ 4.287,91 

 

 
R$ 3.865,97 

 

 
R$ 9.255,54 

 

 
R$ 6.281,22 

 

 
R$ 6.439,46 

 

 
R$ 6.642,34 

 

  4.9 
Investimento 
educacional 
por aluno 

 
R$ 4.287,91 

 

 
R$ 3.865,97 

 

 
R$ 9.255,54 

 

 
R$ 6.281,22 

 

 
R$ 6.439,46 

 

 
R$ 6.642,34 

 

  4.10 

Despesa 
com 
professores 
por aluno da 
educação 
básica 

 
R$ 1.962,60 

 

 
R$ 2.003,59 

 

 
R$ 2.462,46 

 

 
R$ 2.931,12 

 

 
R$ 3.184,73 

 

 
R$ 3.119,51 
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  4.11 

Despesas 
com 
profissionais 
não 
docentes da 
área 
educacional 
por aluno da 
educação 
básica 

 
R$ 720,45 

 

 
R$ 352,28 

 

 
R$ 258,00 

 

 
R$ 256,45 

 

 
R$ 754,32 

 

 
R$ 1.026,32 

 

  4.12 

Percentual 
de 
investimento 
por aluno da 
educação 
superior em 
relação ao 
investimento 
por aluno da 
educação 
básica 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

  4.14 

Investimento 
educacional 
por aluno da 
educação 
infantil - 
creche 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 5.457,75 

 

 
R$ 14.436,78 

 

 
R$ 6.095,98 

 

  4.15 

Investimento 
educacional 
por aluno da 
educação 
infantil - pre-
escola 

 
R$ 0,00 
 

 
R$ 0,00 
 

 
R$ 0,00 
 

 
R$ 3.053,68 
 

 
R$ 1.898,72 
 

 
R$ 6.811,62 
 

Fonte: SIOPE – Portal FNDE. 

 

APÊNDICE F: Indicadores de investimento por aluno (2014-2016) 

 

Código Indicador 
Anos 

2014 2015 2016    

  4.1 
Investimento educacional por aluno da 
educação infantil 

 
R$ 4.452,89 

 

 
R$ 5.150,74 
 

 
R$ 4.688,36 
 

   

  4.2 
Investimento educacional por aluno do ensino 
fundamental 

 
R$ 11.492,18 
 

 
R$ 9.015,19 
 

 
R$ 8.889,10 
 

   

  4.3 
Investimento educacional por aluno do ensino 
médio 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

   

  4.4 
Investimento educacional por aluno da 
educação superior 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

   

  4.5 
Investimento educacional por aluno da 
educação de jovens e adultos 

 
R$ 2.247,25 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 4.244,46 
 

   

  4.6 
Investimento educacional por aluno da 
educação especial 

 
R$ 5.991,02 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 3.038,73 
 

   

  4.7 
Investimento educacional por aluno da 
educação profissional 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

 
R$ 0,00 

 

   

  4.8 
Investimento educacional por aluno da 
educação básica 

 
R$ 8.902,91 

 

 
R$ 8.224,62 
 

 
R$ 6.880,49 
 

   

  4.9 Investimento educacional por aluno 
 
R$ 8.902,91 

 

 
R$ 8.224,62 
 

 
R$ 6.880,49 
 

   

  4.10 
Despesa com professores por aluno da 
educação básica 

 
R$ 4.038,33 

 

 
R$ 4.416,39 
 

 
R$ 4.041,58 
 

   

  4.11 
Despesas com profissionais não docentes da 
área educacional por aluno da educação 
básica 

 
R$ 546,98 

 

 
R$ 700,53 

 

 
R$ 858,05 

 

   

  4.12 
Percentual de investimento por aluno da 
educação superior em relação ao investimento 
por aluno da educação básica 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 
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  4.14 
Investimento educacional por aluno da 
educação infantil - creche 

 
R$ 2.286,59 

 

 
R$ 8.059,78 
 

 
R$ 3.384,90 
 

   

  4.15 
Investimento educacional por aluno da 
educação infantil - pre-escola 

 
R$ 3.463,46 

 

 
R$ 3.497,46 
 

 
R$ 5.601,62 
 

   

Fonte: SIOPE – Portal FNDE. 

 

APÊNDICE G: Indicadores de dispêndio com pessoal (2008-2013) 

Código Indicador 
Anos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  3.1 

Percentual das despesas 
com aposentadorias e 
pensões da área 
educacional em relação às 
despesas totais com MDE 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

  3.2 

Percentual das despesas 
com pessoal e encargos 
sociais da área educacional 
em relação à despesa total 
com MDE 

 
99,01 % 
 

 
98,89 % 
 

 
99,32 % 
 

 
98,88 % 
 

 
97,45 % 
 

 
98,15 % 
 

  3.5 
Percentual das despesas 
com professores em relação 
à despesa total com MDE 

 
44,08 % 
 

 
49,50 % 
 

 
26,68 % 
 

 
46,91 % 
 

 
48,35 % 
 

 
48,32 % 
 

  3.6 

Percentual das despesas 
com profissionais não 
docentes em relação à 
despesa total com MDE 

 
16,18 % 
 

 
8,70 % 

 

 
2,80 % 

 

 
4,10 % 

 

 
11,45 % 
 

 
15,90 % 
 

Fonte: SIOPE – Portal FNDE 

 

APÊNDICE H: Indicadores de dispêndio com pessoal (2014-2016) 
 

Código Indicador 
Anos 

2014 2015 2016    

  3.1 
Percentual das despesas com aposentadorias e pensões da 
área educacional em relação às despesas totais com MDE 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

 
0,00 % 

 

   

  3.2 
Percentual das despesas com pessoal e encargos sociais 
da área educacional em relação à despesa total com MDE 

 
98,98 % 
 

 
98,65 % 
 

 
97,92 % 
 

   

  3.5 
Percentual das despesas com professores em relação à 
despesa total com MDE 

 
45,55 % 
 

 
53,68 % 
 

 
52,85 % 
 

   

  3.6 
Percentual das despesas com profissionais não docentes 
em relação à despesa total com MDE 

 
6,17 % 

 

 
8,51 % 

 

 
11,22 % 
 

   

Fonte: SIOPE – Portal FNDE. 
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APÊNDICE I: Documentos e e-mails de contato e resposta do Departamento 
de Contabilidade 
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APÊNDICE J: Documentos e e-mails de contato e resposta do Departamento 
de Recursos Humanos 
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Tabela salarial do educador infantil 
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Tabela salarial do professor de series iniciais 
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APÊNDICE K: Documentos e e-mails de contato e resposta a Secretária de 
Educação (Coordenadora das Series Iniciais)  
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APÊNDICE L: Documentos e e-mails de contato e resposta a Secretária de 
Educação (Coordenadora da Educação Infantil)  
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APÊNDICE M: Documentos e e-mails de contato e resposta a Câmara 
Municipal de Vereadores via e-mail 
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APÊNDICE N: Documentos e e-mails de contato e resposta ao Advogado da 
prefeitura de Paula Freitas  
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APÊNDICE O: Documentos e e-mails de contato e resposta ao sindicato  
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APÊNDICE P: Documento referente a formação continuada dos professores 
da rede municipal de Paula Freitas-PR 

 


