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RESUMO 

Este trabalho de pesquisa objetiva analisar a política de valorização do 

magistério no município de Panelas, no período de 1997 a 2002, buscando 

identificar a perspectiva adotada pelo poder local sobre a questão, bem como 

suas repercussões na elaboração do Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério Municipal. Para tanto, tentou-se estabelecer um exame crítico sobre 

as concepções de valorização do magistério do município e aquelas que 

aparecem em programas formulados no âmbito do governo federal, e no 

movimento dos educadores representado pela Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação - ANFOPE. A base teórica está 

centrada nos estudos sobre descentralização/municipalização, gestão da 

educação e valorização do magistério, que se constituíram em lentes para a 

análise dos dados a partir da teorização crítica. A análise documental, a 

aplicação dos questionários e a realização de entrevistas foram os 

procedimentos básicos da pesquisa, enquanto que a análise de conteúdo na 

perspectiva de Bardin (1997) constituiu-se na base teórico-metodológica para a 

análise dos dados. A pesquisa revelou uma aproximação da política de 

valorização do magistério definida no âmbito do município com as diretrizes 

definidas pelo governo federal no sentido de garantir acordos e vantagens, sem, 

no entanto, abrir mão de um modelo centralizado  de gestão municipal, baseado 

numa perspectiva de administração gerencial. As diretrizes da política de 

valorização do magistério estabelecidas no Plano de Cargos e Carreiras do 

Magistério Municipal são definidas a partir do controle da produtividade do 

trabalho docente, critério este que estabelece os principais aspectos de 

valorização do magistério municipal. 

 

Palavras-chave: Políticas Educacionais, Políticas de Valorização do Magistério, 

Descentralização/Municipalização e Gestão da Educação 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
  This study was designed to analyze the valorization teachership public policy in the city 

of Panelas, State of Pernambuco in Brazil, from 1997 to 2002, as well as its consequences to the 

local teacher ship career and salary plan. For this propose a critical analysis was done on the 

local teacher ship valorization conceptions comparing with those established by the federal 

government programs and by the National Association for the Education Professional Formation 

(ANFOPE). The theoretical basis was focused on the decentralization/municipalization, education 

management and teachership valorization studies. The documental analyses, questionnaire 

application and interviews were the basic procedures used. The content data analyses were done 

from Bardin’s point of view. This research showed a good approximation between the teacher 

ship valorization public policy in the city of Panela and the federal government recommendations, 

however, without loosing local power, adopting a centralized making decision model and guided 

by modern management tools. The basic conceptions of the local teacher ship valorization policy 

established in the teacher ship career plan are focused on the control of the teacher productivity.  

 

 

KEY WORDS: Educational policy, Teacher ship valorization policy, Decentralization and 

Education Management. 



 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho apresenta os principais aspectos envolvidos no processo de 

investigação sobre a Gestão da Educação e as Políticas de Valorização do 

Magistério para o Ensino Fundamental na Atualidade: a resposta do município 

de Panelas à questão, desenvolvido no Programa de Mestrado em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 

Trata-se de um estudo que tem como tema central as políticas públicas e, 

em especial, as políticas educacionais voltadas para a valorização do magistério, 

no âmbito municipal, no contexto atual  da Reforma do Estado brasileiro. 

Como é possível perceber, estão cada vez mais presentes nas 

associações, sindicatos, salas de aula e demais espaços onde atuam e 

freqüentam os profissionais da educação, as preocupações e discussões em 

torno da formação continuada, das condições de trabalho, da desvalorização 

social e econômica na carreira, dos baixos salários, da luta pela elaboração e 

implementação de planos de cargos e carreira que valorizem de fato a função 

docente e o trabalho pedagógico profissional. 

Nessa perspectiva, diversos programas voltados para a valorização do 

magistério têm sido propostos pelo governo federal com o objetivo expresso de 

apoiar os municípios para que eles possam ofertar um ensino fundamental com 

qualidade, priorizando-se, assim, aspectos relacionados à elevação da 
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remuneração dos professores, à elaboração de planos de cargos e carreira e ao 

aperfeiçoamento profissional continuado. 

  A ótica privilegiada nos programas governamentais relaciona mais 

qualificação profissional e mais conhecimentos a um melhor desempenho, o que, 

por sua vez, implicaria em progressão na carreira e em remuneração mais 

condizente bem como melhoria na qualidade do ensino ministrado por esses 

professores. Parece-nos, no entanto, que essas relações não se estabelecem 

automaticamente e envolvem interesses diversos e problemas mais amplos. De 

fato, para que tais melhorias venham a ocorrer, faz-se necessário o tratamento 

de diversos outros aspectos ligados à questão  que precisam ser  considerados. 

Dentre os programas definidos a partir dessa lógica, voltados, direta ou 

indiretamente, para a valorização do magistério, podemos destacar o TV Escola, 

o Programa de Apoio Tecnológico (Kit Tecnológico); o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF); o Programa de Formação de Professores em Exercício 

(PROFORMAÇÂO), o Programa de Informática na Educação (PROINFO) e o 

Programa Parâmetros em Ação. 

Esses programas, gerenciados pelo governo federal no âmbito financeiro, 

são disponibilizados para os municípios que devem elaborar projetos a serem 

enviados e financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), nos quais devem constar ações, metas e projeção dos resultados a 

serem alcançados. Em caso de aprovação, firma-se um convênio com a 

prefeitura, secretaria ou organizações não-governamentais, a ser publicado no 

Diário Oficial da União, e, a partir daí, os recursos são repassados para a 

viabilização do projeto. 

Para a análise desses programas, não se pode desconsiderar que os 

mesmos se inserem num conjunto de medidas criadas pelo poder central que 

revelam o caráter do processo de Reforma do Estado brasileiro como 
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mecanismo para  atender às demandas do atual estágio do desenvolvimento 

capitalista no contexto de uma economia globalizada. 

A reforma educacional, iniciada no Brasil na década de noventa, tomou maiores 

proporções a partir do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso em 1995 que 

 
"estabeleceu como prioridades, a melhoria do ensino fundamental, 
a valorização e capacitação do magistério, a expansão e melhoria 
do ensino médio e tecnológico, a avaliação do sistema educacional 
e a difusão em seu âmbito de prática e métodos modernos de 
gestão." (MEC,1998 apud AZEVEDO, FERREIRA e AGUIAR, 
1998, p.5). 

 
No conjunto do debate mais amplo sobre a reforma do Estado brasileiro, torna-se de 

fundamental importância a discussão sobre a descentralização como um aspecto central da 

Reforma, o que tem implicado em mudanças significativas para a organização política e 

administrativa da esfera pública no país. Nesse sentido, faz-se necessário situar os processos de 

descentralização e de municipalização da gestão da educação, vistos pelo governo como 

mecanismos para melhorar a qualidade do ensino através do incentivo à participação da 

comunidade na administração, na elaboração do projeto pedagógico e  na fiscalização dos 

recursos públicos. 

Vale enfatizar que o processo de descentralização faz parte da proposta de 

reestruturação interna do aparelho do Estado, e está entre os princípios1 defendidos no Plano 

Diretor da Reforma do Estado (PDRE), elaborado pelo já extinto Ministério da Administração 

Pública e Reforma do Estado (MARE) em 19952.  

Nesse contexto, muito se tem discutido sobre a questão da descentralização no Brasil. 

Em geral, esse processo pode ser entendido como a transferência de poder do nível nacional 

para as unidades subnacionais, podendo essas planejar, gerir, executar e tomar decisões. No 

âmbito das políticas públicas, a descentralização significa um processo de reestruturação interna 

ao aparelho do Estado que perpassa as várias esferas do governo e envolve aspectos 

administrativos, políticos e financeiros. Atrelada a esse processo de descentralização, encontra-

se a municipalização do ensino, que significa a transferência da rede de ensino do nível estadual 

                                                           
1 A descentralização constitui um dos oito princípios básicos que orientam a reforma. Os demais 

são: desburocratização, transparência, accountability, ética, profissionalismo, competitividade e 
enfoque no cidadão cliente (Cf. BRESSER PEREIRA,1996; MARE,1995). 

2 Em 1999, o MARE se transformou na Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio, 
ligado ao Ministério de Orçamento e Gestão. Embora extinto, o MARE apresentou a proposta 
oficial que conduz a política administrativa ainda em andamento. 
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para o nível municipal, como forma de ampliação dos centros de poder nas instâncias 

municipais.3 

É no interior desse cenário que se buscará, portanto, abordar a temática 

da valorização do magistério, através do tratamento dado à mesma pelo 

município de Panelas, localizado na Região do Agreste pernambucano, no 

período de 1997 a 2002. 

Sendo assim, as questões que conduzirão o estudo são as seguintes: 

Qual a perspectiva de valorização do magistério, adotada pelo poder local, 

no município de Panelas, expressa nas políticas municipais de valorização 

do magistério? Em que medida a perspectiva adotada dialoga com aquelas 

expressas nos Programas do governo federal, nos documentos produzidos 

pelo movimento nacional e nos discursos dos professores da rede 

municipal de educação? Quais os impactos do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar Municipal (SAREM) como política de "valorização do 

magistério" na ótica dos professores e gestores? 

A escolha que fizemos pelo município de Panelas se dá em função dos 

debates realizados pelo projeto intitulado "A Gestão da Educação e a Qualidade 

do Ensino no Contexto da Reforma do Estado", ao qual nosso projeto de 

pesquisa de dissertação está integrado. Esse projeto está sendo desenvolvido 

no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas da Educação (NEPPE), 

do Mestrado em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e 

possui por objetivo central analisar "as repercussões da reforma administrativa 

do Estado na gestão da educação nas municipalidades e, portanto, nas formas 

de atuação do poder local" (AZEVEDO, FERREIRA e OUTROS, 2001, p.1). 

Neste sentido, devemos dizer que o município de Panelas aproxima-se 

das diretrizes de políticas propostas pelo governo federal, além de atender a 

outros critérios que viabilizam a pesquisa aqui apresentada, tais como: a 

                                                           
3 Mais adiante, neste trabalho, serão tratadas de forma mais aprofundada as questões sobre 
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elaboração e a vivência de um Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Público; a implantação de programas federais que visem promover a valorização 

do magistério e a melhoria do ensino fundamental e, por último, o 

desenvolvimento de um modelo gerencial de gestão na educação4. A pertinência 

da pesquisa é reforçada, considerando que o Magistério Público vem sendo alvo 

de várias medidas governamentais, visando a sua valorização profissional e à 

formação continuada bem como a melhoria da qualidade do ensino, as quais 

afetam o sistema educacional e os professores. 

Assim, com o intuito de tratarmos de forma mais consistente a temática 

que versa sobre a valorização do magistério, apresentamos a seguir os 

objetivos específicos do estudo, a saber: 

1) identificar as concepções de valorização do magistério que 

aparecem em programas formulados pelo governo federal e 

implementados no município, e pelo movimento dos 

educadores, aqui representado pela ANFOPE5 , com ênfase no 

documento do X Encontro Nacional da Associação em 2000. 

2) estabelecer um exame crítico entre as concepções que 

aparecem nos programas do governo federal, do município e 

nos documentos formulados pelo movimento dos educadores 

(ANFOPE);  

3) analisar a política de valorização do magistério no âmbito da 

gestão da educação municipal, tanto aquela que se vincule aos 

programas federais quanto a de iniciativa local, enfocando dois 

aspectos centrais da valorização do magistério: a questão 

                                                                                                                                                                              
descentralização/municipalização. 
4 A identificação da tendência à adoção do modelo gerencial de gestão da educação no 
município se deu a partir da análise de documentos produzidos pelo próprio município, 
destacando-se, dentre eles, o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração.  
5 Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação - ANFOPE. 
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salarial, definida no Plano de Cargos e Carreira, e a formação 

continuada; 

4) investigar os impactos do Sistema de Avaliação do Rendimento 

Escolar Municipal como política de "valorização do magistério" 

na ótica dos professores e gestores. 

Esses objetivos consubstanciam o que buscaremos focalizar neste estudo, isto é, as 

concepções dos principais atores municipais envolvidos com a questão, expressas nos 

documentos e nos discursos dos gestores municipais da rede pública de ensino e dos 

professores, confrontando com as diretrizes defendidas pelo governo federal nos programas 

voltados para a valorização do magistério, e com o discurso da ANFOPE. 

A opção pela ANFOPE justifica-se pelo fato da mesma se constituir em 

um  espaço de reivindicação, de legitimação e de reconhecimento dos 

profissionais da educação bem como por se tratar de uma entidade do campo 

educacional que desde a sua origem, em 1990, contribui para a valorização e a 

profissionalização do magistério e defende a elaboração e a implantação de uma 

política global do formação. 

 
"Na definição dessa política devem articular-se a formação inicial 
com a formação continuada e as condições de trabalho e 
salários dignos e justos. (...) A profissionalização do educador 
supõe a valorização dos profissionais, o que requer, em estreita 
vinculação com a formação inicial e continuada, condições 
adequadas para o exercício da  profissão, carreira e o 
desenvolvimento de uma política salarial unificada"  (ANFOPE, 
2000, p.19). 

 
 

É a partir desse contexto que a escolha do objeto de pesquisa justifica-se, 

pois entendemos que a valorização do magistério é uma temática de grande 

relevância na atualidade e se encontra alicerçada historicamente na política e no 

modo de produção delineados em nossa sociedade. 

Tal interesse advém, também, da nossa experiência como professora nos 

ensinos fundamental e médio das redes de ensino pública e privada da cidade 

do Recife e do interior pernambucano bem como pelo fato de nos sentirmos 
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instigados a investigar mais profundamente as políticas que norteiam o 

desempenho profissional dos educadores do ensino fundamental, considerando 

que essa questão passou a ocupar lugar de destaque nas políticas públicas a 

partir da Constituição Federal de 1988 (mais especificamente no Art. 206, inciso 

V), tendo em vista as constantes mudanças vivenciadas pela sociedade nas 

últimas décadas. 

A discussão acerca da valorização dos profissionais da educação também 

é matéria da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de n.º 

9.394/96, pois a mesma, em seu Art. 67, dá ênfase a valorização do magistério 

exercido nas redes públicas de ensino, onde institui planos de carreira que 

proporcionem: o ingresso por concurso público de provas e títulos; o 

aperfeiçoamento profissional continuado; o piso salarial profissional; o direito ao 

estudo, ao planejamento e à avaliação incluídos na sua carga horária e a 

condições adequadas de trabalho. Sendo assim, solicita-se, cada vez mais, do 

profissional da educação novos requerimentos através da qualificação bem 

como sua formação continuada. 

É nessa conjuntura de mudanças que vem sendo exigida dos profissionais 

da educação uma formação geral e permanente a fim de atender as 

necessidades do mercado de trabalho que requer profissionais "competitivos, 

flexíveis, adaptáveis e mutáveis" (SILVA, 1996, p.527).  

Nessa ótica, compreende-se que a qualificação humana deva ir além da 

aquisição de conhecimentos intelectuais; é preciso que se desenvolvam 

competências como rapidez de decisão, flexibilidade, autonomia, liderança, 

saber trabalhar em equipe, ser comunicativo, possuir equilíbrio emocional, dentre 

outras. Dessa forma, os professores que apresentem essas qualidades seriam 

capazes de proporcionar melhorias no sistema educacional e evitar a evasão e a 

repetência, aprovando um maior número de alunos e formando pessoas (mão-

de-obra) qualificadas e aptas a ingressarem no mercado de trabalho. 
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Vale a pena ressaltar que a maior parte da população não tem a 

oportunidade de possuir um emprego, o que dizer de usufruir de capacitações 

continuadas. A partir desta perspectiva fica claro que a nova sociedade que se 

configura possui um alto grau de seletividade e exclusão social. 

É partindo dessas reflexões que estruturamos o presente trabalho, 

organizado em quatro capítulos, conforme demonstramos a seguir. 

No capítulo I - O Lugar do Município na Definição da Política Educacional 

no Brasil de Hoje - com a intenção de compreender a nova configuração 

assumida pelos municípios a partir da Constituição Federal de 1988, procuramos 

situar conceitos fundantes que influenciam a discussão e servem como 

referência para nossa investigação, tais como: Reforma do Estado, processo de 

municipalização, descentralização, poder local e políticas públicas. Nessa 

direção, ao tratarmos o processo de descentralização e municipalização, o 

fizemos no contexto da reforma do Estado que tem marcado a política brasileira 

e o Estado brasileiro nos anos 90, bem como sua política educacional. Nessa 

mesma conjuntura, buscou-se, ainda, articular as interfaces dessa discussão 

com as diretrizes da política de valorização do magistério, encaminhada pelo 

governo federal. 

 A partir dessa configuração, no capítulo II -  A Gestão da Educação no 

Brasil,  apresentamos uma revisão da literatura sobre os principais enfoques 

teóricos da administração que, historicamente, têm influenciado a Teoria 

Administrativa da Educação, a fim de delimitar a sua presença na gestão da 

educação brasileira na atualidade. Recorremos a esta análise no intuito de 

registrar as transposições de teorias e modelos empresariais para o âmbito 

educacional, objetivando demonstrar a discussão relativamente recente sobre o 

paradigma gerencial de gestão imposto às organizações públicas, em especial 

ao campo educacional. Buscamos, ainda, discutir as possibilidades e as 
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condições de vir a se instaurar uma proposta de gestão da educação na 

perspectiva democrática participativa. 

No capítulo III - Valorização do Magistério como Tema de Discussão no 

Brasil  - nos atemos à  apresentação de um breve resgate histórico sobre a 

temática em tela, a fim de mostrar que os problemas atuais têm raízes 

encravadas ao longo da história da sociedade brasileira. Em seguida, situamos  

as intenções do governo federal nos anos noventa, apregoada na Constituição 

Federal/88, na LDBEN/96 e na Resolução 3/97 do CNE, como forma de vir a 

possibilitar a "valorização do magistério". Também procuramos oferecer um 

retrato do que vinha sendo gestado com a criação do Pacto de Valorização do 

Magistério e Qualidade da Educação. Entretanto, para discutir tal temática, não 

poderíamos deixar de convidar o movimento dos educadores, aqui representado 

pela Associação Nacional pela Formação dos Profissionais (ANFOPE), que, 

desde a década de oitenta, vem lutando pela construção e pela viabilização de 

uma política global e incisiva de valorização dos profissionais da educação.  

   No capítulo IV - Gestão Educacional e Valorização do Magistério no 

Município de Panelas,  apontamos, a princípio, o percurso metodológico 

percorrido para apreensão da realidade. Em seguida, passamos à exposição das 

principais características do município investigado, do breve panorama da 

política educacional municipal à adoção do modelo gerencial no âmbito 

educacional. Diante do cenário exposto e do resultados obtidos através da 

análise dos documentos, dos questionários e das entrevistas com os principais 

atores sociais, descortinamos a política de valorização do magistério de Panelas, 

a partir da percepção dos gestores e professores. 

Por fim, nas Considerações Finais tecemos algumas reflexões sobre os 

achados resultantes da incursão no contexto analisado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I -  O LUGAR DO MUNICÍPIO NA DEFINIÇÃO DA          
POLÍTICA EDUCACIONAL NO BRASIL DE HOJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que o nosso objeto de estudo é a análise da gestão da educação e as 

políticas de valorização do magistério no âmbito do município de Panelas, 

tomamos como ponto de partida O lugar do município na definição da política 

educacional no Brasil de hoje. Aqui buscamos construir uma aproximação teórica 

com relação aos principais conceitos que vamos trabalhar no decorrer da 

dissertação, a saber: Estado, reforma do Estado, políticas públicas, processo de 

municipalização, descentralização e poder local. Para apresentar esses 

conceitos, fizemos a opção de partir do processo de municipalização 

implementado no  Brasil, nas últimas décadas, pois, a medida em que formos 

analisando as novas  configurações dos municípios neste período, estaremos 

construindo elementos para o entendimento e a compreensão dos demais 

conceitos. Assim, ao tratarmos os processos de descentralização e de 

municipalização, o faremos no cenário da reforma do Estado que marcou a 

política brasileira e o Estado brasileiro nos anos 90 a partir do governo de 

Fernando Collor de Melo, mas, principalmente, na gestão do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso e seus aliados. Nessa mesma conjuntura, busca-

se, ainda, explanar o que se entende por política pública, articulando nessa 

relação as interfaces entre a autonomia do município e as diretrizes nacionais de 

políticas.    
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1.1 -  Os Processos de Descentralização e de Municipalização no Brasil nos 
90:   a redefinição do papel do município 
 

Muito se tem discutido sobre a questão da valorização do poder local6 nas 

últimas décadas. Pode-se dizer que, atualmente, no nível mundial, há uma 

tendência em recompor e ampliar a capacidade de decisão e de autonomia da 

esfera local como instância que pode vir a promover ações que efetivamente 

possibilitem melhorias nas condições de vida das classes populares e 

contribuam para a diminuição da exclusão social em que vive grande parte da 

população.  

Tal discussão, no Brasil, ganhou espaço a partir das mudanças políticas 

que põem fim ao governo militar na década de oitenta, e principalmente com a 

promulgação da Constituição Federal brasileira de 1988, a qual  reconhece pela 

primeira vez o município como ente federativo e autônomo. Diz a Carta Magna, 

em seu Artigo 18, que "a organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal, e os 

Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição". A Carta assegura 

a autonomia do município e, inclusive, detalha alguns princípios que assegura 

essa autonomia, como: a elaboração da Lei Orgânica, a eletividade do prefeito, 

do vice-prefeito e dos vereadores, a instituição, arrecadação e aplicação de 

tributos, o direito de o município legislar sobre assuntos locais e organizar o 

serviço público local, entre outros. 

Dessa forma, a Constituição outorga às instâncias municipais poderes e 

prerrogativas de que antes não dispunham, pois passam a gozar de autonomia 

política, administrativa e financeira.    

Esses aspectos da autonomia podem ser assim explicitados: o político, 

diz respeito à capacidade do município em definir políticas locais como 

                                                           
6 Entende-se por poder local a relação existente entre a sociedade civil organizada e o poder 
público municipal (TAVARES, 2002). 
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expressão das várias forças sociais e com a participação da sociedade civil 

organizada; o administrativo, versa sobre a direção dos serviços públicos que 

são prestados à população local pelos órgãos do governo municipal e o 

financeiro, refere-se à autonomia municipal de dispor de recursos próprios, seja 

através da contribuição de outras esferas administrativas ou ainda daqueles 

provenientes da arrecadação de impostos que lhe é própria.  

Cabe dizer que essa discussão suscita algumas questões relevantes nos 

municípios, em específico naqueles da região nordeste. Principalmente, quando 

se localizam no interior do estado e são tradicionalmente marcados por práticas 

clientelistas e autoritárias, pela política do voto de mercadoria7, pelo 

apadrinhamento político e a privatização do público, ações que, em certa 

medida, impossibilitam o exercício da autonomia concedida. Concordamos com 

Andrade (1998, p.139), quando diz que o que vigora é "a realidade da dádiva ao 

invés do direito, tão cara ao clientelismo político, ainda (...) dominante no 

contexto da política nordestina" .  

Conceber a prática da autonomia política exige, de antemão, como 

pressuposto, a presença da sociedade civil organizada e a participação popular, 

no entanto 

 
"não se pode desconhecer o grau de desarticulação social 
encontrado nos espaços locais nordestinos, o que tem 
configurado a existência de uma sociedade civil pouco 
organizada e, portanto, sem instituições ativas na representação 
da defesa dos interesses da maioria" (AZEVEDO, FERREIRA, 
1998, p.10). 

 
 

Por outro lado, há que se considerar que as práticas políticas, acima 

mencionadas, apontam obstáculos à organização e à atuação da sociedade civil, 

pois as elites conservadoras resistem  às mudanças que ocasionem reduções na 

sua autonomia política. Darci Ribeiro (1997, p.67) denominou essa visão de 

                                                           
7 É comum, em época de eleições nos municípios nordestinos votos serem trocados por roupas, 
cestas básicas, calçados, tijolos, cimento ou outras mercadorias para consumo. 
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pânico das elites, pois se impede qualquer manifestação da população pelo 

medo de perder o controle sobre essa. 

  Agrega-se a esse aspecto a dependência financeira de diversos 

municípios nordestinos perante o governo federal. Em geral, essas localidades 

têm como principal fonte de recursos as transferências constitucionais. Segundo 

Lacerda, "esta forte dependência é agravada pelo pior item do atual padrão de 

gestão municipal que é a gestão financeira, caracterizada pela falta de 

transparência, pela adoção de métodos atrasados e pela precariedade na 

fiscalização" (1996, p.46). Atento a esta questão, Andrade e outros estudiosos 

(1998), desenvolveram pesquisa8 em municípios de cinco estados da região 

Nordeste, e ressaltaram ainda mais a vulnerabilidade financeira dos municípios 

da região. 

"Sem recursos próprios, dependentes das transferências 
intergovernamentais, o poder municipal fica vulnerável, tanto às 
oscilações dos recursos externos, como ao jogo político que 
define a distribuição de recursos no país" (ANDRADE,1998, 
p.133). 
 

 
Some-se a esta situação o fato das instâncias locais não disporem de 

estrutura técnica qualificada para gerenciar os problemas administrativos. A 

pesquisa mencionada acima revela que "essa estrutura é praticamente 

inexistente na maioria dos municípios da região" (ANDRADE,1998, p.136). Vale 

destacar que quando  dispõem, são funcionários atrelados às elites de 

sustentação do município. 

Isso não quer dizer, entretanto, que é impossível identificar experiências 

exitosas de gestão municipal nos municípios da região Nordeste. Estudos9 sobre 

o assunto revelam que, em alguns desses espaços, existe o incentivo à 

                                                           
8 A pesquisa mencionada é intitulada "Gestão municipal, descentralização e políticas inovadoras 
no Nordeste" realizada nos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do 
Norte, no período de 1995 a 1996, com o apoio da SUDENE. 
9 Estudo desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas de Educação (NEPPE) 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco em 
1999, intitulada:  "Gestão da Educação e a Qualidade do Ensino no Contexto da Reforma do 
Estado". Estudos de Amélia Cohn (1998), "Governos municipais e políticas sociais".  



 

 

29

autonomia da sociedade, o estímulo à participação social, favorecendo a 

formação de uma nova cultura política, bem como "há que se considerar que a 

variável política nesse processo é fundamental. Percebe-se uma relação estreita 

entre os resultados alcançados e a decisão dos grupos do poder" (AZEVEDO; 

FERREIRA, 1998). É válido registrar que o sucesso e avanço dessas 

experiências tendem a ter um efeito multiplicador, à medida que alguns gestores 

municipais passam a conhecer alternativas que dependem um pouco menos da 

ajuda de fora e muito mais da sua capacidade de enfrentar o problema e tomar a 

iniciativa.    

  De forma geral, subtende-se que, a partir da CF/88, os municípios deixam 

de ser considerados  repartições ou divisões de menor esfera e passam a ter  

relações com outras instâncias governamentais, o que lhes possibilita 

organizarem-se e  proverem a administração de tudo o que diz respeito aos 

mesmos, uma vez que se anunciam mudanças na tradicional concentração de 

poder na esfera federal. Percebe-se, pois, que, depois desse arranjo 

constitucional, o município é o novo protagonista central, para o qual estão 

sendo transferidos poderes e novas incumbências, pelo menos no nível da 

demarcação dos parâmetros legais. 

  Nessa direção, Lordello Mello citado por Both (1997) considera que o 

fortalecimento do poder local como forma de ampliação dos centros de poder na 

esfera municipal poderiam criar possibilidade de aumento da eficiência das 

políticas públicas e significar a democratização do Estado e a consolidação da 

implantação de uma ordem social democrática. 

Acrescenta o autor 

 
"se a esfera municipal for representativa dos interesses 
populares e dispuser de poder de decisão e recursos, a interação 
povo-governo tornar-se-á ágil, menos burocratizada, mais 
representativa". (MELLO apud BOTH, 1997, p.99) 
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Nessa perspectiva, Lesbaupin afirma que "O município é um campo 

privilegiado para o aprendizado da democracia e a reconstrução da política, 

dada a proximidade que a esfera local guarda com os cidadãos" (2000, p.47). 

Desse modo, o município é visto como locus privilegiado e capaz de 

viabilizar uma relação mais "próxima" entre sociedade civil e governo, eliminando 

assim as instâncias intermediárias que detêm poder e dificultam a resolução dos 

problemas da população. Proclama-se que o município, estando mais próximo 

da comunidade, detectaria melhor suas necessidades. O que se propaga é a 

idéia de valorizar e fortalecer o poder local, pressupondo que existe uma 

sociedade civil organizada e participativa, capaz de acompanhar e fiscalizar os 

serviços prestados pelo município. 

Diante do exposto, observa-se que a CF/88, além de conceder 

"autonomia" aos municípios, lhes oferece um tratamento diferenciado em relação 

às Constituições anteriores.  

Entretanto, temos que levar em conta que aos municípios foram 

repassados mais encargos e responsabilidades, fazendo assim com que essas 

instâncias, no aspecto financeiro, tenham seus gastos elevados, sem terem, em 

contrapartida, uma ampliação equivalente dos recursos que dê suporte à 

execução das novas obrigações. É preciso lembrar que as finanças municipais 

dependem da sua própria receita tributária e de repasses de parte dos tributos 

federais e estaduais. 

Neste sentido, Lesbaupin dá a seguinte contribuição: 

  

"os municípios, de modo geral, ampliaram sua receita desde a 
CF/88, mas foi a receita própria que teve um papel fundamental 
nessa ampliação, ou seja, foram os governos municipais que 
investiram na busca de recursos locais" (2000, p.49). 

 

Concordamos com o autor quando o mesmo menciona que houve um 

aumento dos recursos dos municípios, no entanto sabemos que esta situação 
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não é generalizada para todo o país. E o próprio autor, mais adiante, revela "a 

fragilidade das finanças municipais é flagrante, especialmente para os 

municípios de menor porte demográfico, exatamente os mais pobres e 

dependentes" (2000, p.49). E como sabemos, inúmeros municípios, com poucas 

exceções, dependem da ajuda financeira dos governos federal e estadual para 

que possam manter os serviços básicos prestados às populações. De acordo 

com Raimundo e Afonso (apud REZENDE 1999), "dados da Secretaria do 

Tesouro Nacional de 1996 revelam que mais de 85% do universo total dos 

municípios brasileiros têm como fonte principal de financiamento as 

transferências da União e dos Estados" (p.127). 

Observa-se que, a partir das "repartições" dos encargos, o governo 

federal tornou os municípios, principalmente os mais pobres, subservientes e 

dependentes de seus favores mantendo a mesma situação anterior. Na 

realidade, são vários os municípios que enfrentam difícil situação financeira, seja 

por causa do endividamento ou do aumento de despesas superior ao das 

receitas. 

Entretanto, se há o consenso10 em reconhecer que o município é o local 

preferencial para que sejam organizadas e executadas as políticas sociais, é 

fundamental admitir também que esses precisam de condições adequadas para 

que possam desempenhar de maneira eficaz e satisfatória suas políticas 

públicas. Nessa perspectiva, afirma Andrade (1998, p.138), "enquanto os 

governos locais não forem capazes de governar - entende-se governar como a 

capacidade de dar respostas às crises econômicas e sociais - não podemos falar 

de autonomia".                                   

Nessa direção, a ênfase dada ao papel do município a partir da década de 

noventa, principalmente com a CF/88, precisa ser compreendida à luz das 

                                                           
10Tanto os setores que concordam com os ideólogos neoliberais, como os que não compartilham 
com suas idéias, advogam que o município é o local privilegiado para o desenvolvimento de 
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mudanças estruturais e político-ideológicas. Essas modificações fortalecem o 

processo de municipalização e descentralização11 e apontam para profundas 

alterações na relação entre o Estado e a sociedade. 

  O discurso em prol da municipalização e da descentralização começou a 

fazer parte da agenda brasileira a partir do movimento de redemocratização 

ocorrido no país no final da década de setenta. Embora a discussão sobre 

descentralização no Brasil não seja recente, ainda persistem diversas 

interpretações que o termo pode suscitar. Descentralização, desconcentração e 

municipalização são processos distintos, embora muitas vezes sejam 

considerados sinônimos. Contudo, às vezes, discursos que usam da mesma 

palavra não apontam para os mesmos caminhos, o significado vai variar de 

acordo com as opções teórico-políticas que estão norteando determinado projeto 

social.  

Pode-se dizer que, no bojo do debate sobre a definição do termo 

descentralização, encontramos a existência de duas vertentes conflitantes de 

compreensão do seu significado e de seus objetivos, como bem explicita 

Azevedo e Ferreira: “enquanto a primeira valoriza a dimensão propriamente 

política, a segunda privilegia a dimensão da racionalidade administrativa e 

econômica" (1998, p.10).  

Quando o conceito de descentralização estiver sendo respaldado por uma 

lógica democrático-participativa, ele estará assumindo uma dimensão política 

que visa possibilitar a democratização do Estado12 e da política, a partir do 

momento que amplia os centros de poder nas instâncias locais e proporciona o 

                                                                                                                                                                              
programas das áreas sociais. Cabe aqui registrar entretanto, que esses setores divergem quanto à 
postura ideológica defendida. 
11 Cabe registrar que em alguns contextos a palavra mágica na Administração Pública tem sido 
descentralização, como forma de resolver problemas de ordem sociopolítcos e econômicos. 
Neste sentido, é importante problematizarmos o conceito de descentralização dada a sua 
importância para as políticas sociais, bem como para nosso estudo. 
12 Importa ressaltar aqui que, descentralização não implica necessariamente democratização, 
pois segundo Tobar, " a descentralização pode surgir como forma de reforçar o aparelho de 
dominação" (p.43). 
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acompanhamento das políticas públicas pelos sujeitos sociais, incentivando 

assim a construção da cidadania ativa. Isto porque se reconhece que o exercício 

maior da cidadania, o espaço primeiro da vida e da participação, encontra-se no 

município, e que nesse seria possível, via descentralização, influenciar a ação do 

Estado e assegurar à população, possibilidades de acompanhamento e 

fiscalização no controle social. No entanto, faz-se necessário que ocorra efetiva 

transferência de poder e de recursos para a esfera local, bem como a própria 

instância viabilize condições e espaços para que de fato a comunidade local 

participe de forma efetiva e venha com isso a estabelecer novas relações entre a 

sociedade e o Estado.  

Sendo assim, pode-se dizer que a descentralização que vem sendo 

veiculada, em especial no Brasil a partir da reforma do Estado, está mais 

atrelada a dimensão da racionalidade administrativa e econômica. Pois, esta é 

fortemente articulada às idéias de corte neoliberal, identificada como estratégia 

de redução do gasto público. Neste caso, o processo de descentralização 

aparece como um dos eixos fundamentais das iniciativas da reforma do Estado 

como forma de inovar, dinamizar e mudar as gestões públicas, e até mesmo 

como forma de democratizar as ações do Estado. Neste sentido, a 

descentralização se apresenta como um mecanismo/estratégia de viabilizar as 

ações do Estado de forma eficiente e eficaz, através do controle com os gastos 

dos governos e o repasse das obrigações para o poder local tentando reduzir o 

Estado às suas funções mínimas.  

Entretanto, segundo Harris apud Rosar (1997), "os estudos sobre a 

descentralização mostram que há poucas provas de que seja eficaz essa política 

e que há provas consideráveis de que não aumentam nem a eficiência, nem a 

eficácia e nem a participação local" (p.183-202). 

Nesta mesma direção, estudos já publicados (ANDRADE,1998; 

ARRETCHE,1997), apontam que as experiências de descentralização, postas 
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em práticas no Brasil, consistem mais em medidas de desconcentração, tendo 

em vista que a formulação e o controle das políticas públicas ainda permanecem 

centralizados no âmbito do governo central, sendo descentralizadas a 

operacionalização e a prestação de contas dos recursos públicos. 

Esses dados apresentados se tornam evidentes em determinadas 

conjunturas, especialmente no Brasil, pois, percebe-se que, em certas situações, 

o governo federal procura livrar-se de encargos e responsabilidades, repassando 

à outra esfera administrativa tal incumbência sem nenhum planejamento prévio. 

Como exemplos, podemos citar: o processo de municipalização do ensino, da 

saúde, ou ainda, o repasse de verbas direto para as unidades escolares. Por 

outro lado, o governo incentiva ações "descentralizantes" nas quais assume uma 

postura de protetor do processo a fim de manter o controle político, institucional 

ou de recursos, tendo em vista inviabilizar qualquer ação que venha a significar 

diminuição de sua influência. Aqui, destacamos os sistemas nacionais de 

avaliação (Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB; Exame Nacional 

do Ensino Médio - ENEM; Exame Nacional de Cursos - Provão), as estratégias 

de formação de professores centralizadas no âmbito federal, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN's, dentre outras iniciativas.  

Vale destacar porém que, quando os resultados de determinados projetos, 

programas ou planos não apresentam números satisfatórios, o fracasso é 

interpretado como fracasso do poder local ou das unidades escolares, ficando o 

Estado imune a qualquer tipo de responsabilidade.  

Diante do exposto, pode-se dizer que o processo ora em andamento no 

país tem muito mais um caráter de desconcentração de ações do que 

propriamente de descentralização. 

Contudo, cabe ressaltar que é comum confundir desconcentração com 

descentralização. Para tal elucidação, recorremos a Lobo (1990). Para a autora, 

desconcentração é entendida como delegação de competência sem o 



 

 

35

deslocamento do poder decisório,  ou até mesmo como a dispersão físico-

territorial de setores governamentais que inicialmente encontravam-se 

localizados centralmente, enquanto que a descentralização implica 

necessariamente na transferência (distribuição) de poder, provocando rupturas 

nas estruturas de poder já consolidadas. 

  As reflexões até aqui registradas permitem perceber que o processo de 

descentralização e desconcentração são palavras chaves no entendimento da 

municipalização13, visto que a idéia de descentralização pode se materializar 

pela via do processo de municipalização. Este tem legitimidade na CF/88 e na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.º9394/9614. Para 

Oliveira (1997), o termo municipalização do ensino pode ter duas acepções, a 

saber: como iniciativa, pode significar a expansão da responsabilidade da 

instância local sobre a rede municipal de ensino como forma de aumentar o 

número de alunos atendidos por essa esfera e como processo, através da 

transferência da rede de escolas de uma instância para outra, o que, em geral, 

ocorre da estadual para a esfera municipal.  

A discussão acerca da descentralização na educação, induzindo à 

municipalização do ensino, está presente desde muito tempo no debate 

internacional e nacional. No Brasil, é através da Lei Federal de n.º 5692/71 que 

se institui a transferência de encargos e serviços da educação da esfera 

estadual para as administrações locais, sem o correspondente investimento 

financeiro neste nível de sistema. Entretanto, como a situação financeira dos 

municípios era precária, e ainda continua, como já assinalamos noutro 

momento15, o governo federal através do Ministério da Educação e Cultura criou 

                                                           
13 É comum também confundir municipalização com prefeiturização. No caso do segundo, atribui-
se de forma centralizada as diretrizes do sistema de ensino apenas aos dirigentes municipais.  
14 Na LDBEN ficou estabelecido que a educação infantil, o ensino fundamental e a educação de 
jovens e adultos são níveis e modalidades de ensino que devem ser ofertados prioritariamente 
pelos municípios. 
15 Confira início do capítulo 1. 
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em 1974, uma série de projetos especiais16 que tinham como objetivos sanar os 

problemas do ensino no município, em especial da região Nordeste, e teve no 

Projeto de Coordenação e Assistência Técnica ao Ensino Municipal 

(PROMUNICÍPIO) seu maior expoente.  

De acordo com Rosar (1997), 

 

"o promunicípio foi concebido como instrumento que viabilizaria 
as condições para que o município assumisse a 
responsabilidade com o ensino de 1º grau17, enquanto ao Estado 
caberia definir diretrizes gerais, prestar assistência técnica e 
cooperação financeira" (p.115). 

 

Na realidade, o Promunicípio se caracterizou como um ação que visava a 

descentralização centralizada, pois, à medida que pretendia realizar uma política 

de distribuição de recursos, assegurava o controle do governo central sobre 

estados e municípios (ROSAR,1997). 

 Embora elaborando projetos e os viabilizando através de convênios com 

estados e municípios, o próprio Ministério da Educação e Desporto sabia, 

mediante resultado de pesquisas18, das sérias dificuldades políticas e 

econômicas pelas quais passavam vários municípios, ficando evidentes a 

fragilidade e a incapacidade dos mesmos responderem por um processo de 

municipalização sem que o planejamento e as diretrizes fossem estabelecidos 

anteriormente de forma organizada. Nesta perspectiva, Rosar (1997), afirma que 

o próprio ministro da Educação, Eduardo Portella, na década de oitenta, já 

assinalava sobre as dificuldades e impasses de se materializar a 

municipalização do ensino no contexto brasileiro.  

 
 

"O aparato legal que entregou o ensino de 1º grau aos 
Municípios e o 2º grau aos Estados não percebeu, ou não quis 

                                                           
16 Conferir Oliveira (1991); Oliveira e Duarte (Org.), 1999; Rosar (1997) e Andrade (1998). 
17 O ensino fundamental nomenclatura definida pela LDBEN 9.394/96, era denominado de   
ensino de primeiro grau, conforme estabelecia a Lei 5.692/71. 
18  Pesquisa desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), em 1980 e 
avaliações desenvolvidas pelo próprio MEC, em 1982. 
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perceber, que estava empacotando o maior presente de grego 
de toda a história da educação brasileira. Principalmente porque 
esta delegação coincidia, no plano tributário, com providências 
altamente centralizadoras" (PORTELLA apud ROSAR, p.116). 

 
 

Isto quer dizer que a proposta de municipalização que vem sendo posta 

em prática, ao longo das últimas décadas no Brasil, constitui-se numa alternativa 

antidemocrática e excludente19, pois não vem levando em consideração as 

condições socioeconômicas e culturais de um país com contextos e realidades 

tão diferentes no qual esta se dando sua execução20, induzindo assim um efeito 

desagregador nas redes municipais, afetando diretamente a qualidade do ensino 

da escola pública.   

Como já refletimos antes, o texto constitucional de 1988 atribui aos 

municípios o status de entes federativos, e estabelece novas incumbências 

administrativas para a prestação de serviços públicos, dando-lhes um maior grau 

de autonomia perante o poder central. 

Quanto à educação, a Carta Magna, ao tratar sobre a responsabilidade do 

município com a organização do seu sistema de ensino, aponta a importância da 

esfera municipal na prestação destes serviços.  

Prevê-se, no artigo 211, que: 

" A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
§ 1º. A União organizará e financiará o sistema federal de ensino 
e o dos territórios, e prestará assistência técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o 
desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento 
prioritário à escolaridade obrigatória. 
§ 2º. Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e pré-escolar" (BRASIL,1988). 

 
 

                                                           
19  A expressão "alternativa antidemocrática e excludente " é tomada emprestada de Romualdo 
Portela de Oliveira (1997, P.181). 
20 Segundo Fonseca (1990,p.141), uma autêntica municipalização do ensino deve ser precedida 
de tríplice reforma - política, administrativa e tributária. De acordo com tal assertiva, o ministro da 
Educação Eduardo Portella, em 1980, já alertava para tal necessidade. 
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A LDBEN21, em relação às competências estaduais e municipais, 

estabelece prioridade do ensino fundamental e da educação infantil para os 

municípios; e prioridade do ensino médio para os estados, devendo esse 

assegurar também o ensino fundamental. Assim, prevê repartição de 

responsabilidades iguais em relação à oferta de ensino fundamental. 

Entretanto, para Cassassus (1995), a questão da descentralização da 

gestão educativa requer uma análise mais apurada, tendo em vista que se 

precisa estabelecer quem responderá pelo sistema educacional, se será o 

Estado, a sociedade civil ou outra instância. Se o tratamento a ser dado à 

questão passa pela responsabilidade compartilhada, quem responderá pelas 

áreas pedagógica, administrativa e financeira? 

Contudo, o que se vem percebendo na prática é que ao invés dos estados 

e municípios atuarem de forma articulada e em regime de colaboração, como 

prevê o texto constitucional e a LDBEN, no oferecimento do ensino fundamental, 

constata-se que, na maioria dos casos, tal articulação não passa de formalidade, 

pois o direcionamento dado à questão tem sido o da indução da municipalização 

no sentido de transferir as escolas estaduais para o município, estabelecendo 

assim, uma competição entre essas esferas administrativas, em vez de um 

processo de colaboração, em busca de mais recursos frente a esfera federal, 

para as sua respectivas redes. 

Tal situação pode ser melhor ilustrada ao fazermos uso de dados do 

cenário pernambucano, no qual, paulatinamente, as redes municipais de ensino 

vêm aumentando significativamente a responsabilidade pela oferta da educação 

fundamental, como demostramos no quadro a seguir: 

 

 

 

                                                           
21 Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional n.º 9.394/96, artigos 10 e 11 da LDBEN. 
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Quadro 1 

Matrículas no Ensino Fundamental nas Redes Públicas Estadual e 
Municipais do Estado de Pernambuco (1997-2002) 

 
REDE DE ENSINO 

MUNICIPAL ESTADUAL 
 

TOTAL 
A 
N 
O ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

1997 787.901 52,1 723.561 47,9 1.511.462 100,0 
1998 885.986 55,6 707.728 44,4 1.593.714 100,0 
1999 925.795 58,0 671.808 42,0 1.597.603 100,0 
2000 962.301 58,7 674.351 41,3 1.636.652 100,0 
2001 994.000 60,7 641.456 39,3 1.635.456 100,0 
2002 1.010.594 64,3 560.721 35,7 1.571.315 100,0 

Fonte: Secretaria Executiva de Avaliações e Informações do estado de Pernambuco 
 

Segundo a ótica oficial, o caminho a ser percorrido é esse mesmo, o de 

tornar a municipalização do ensino numa tendência predominante em nosso 

contexto. Tanto é, que, na ótica das políticas e no discurso governamental, as 

ações implantadas para o ensino fundamental vêm propiciando a universalização 

do ensino fundamental, a elevação do nível educacional e a melhoria da 

qualidade de ensino, ou seja, tais experiências têm sido exitosas.  

Tais questões precisam ser analisadas de forma mais aprofundada, por 

compreendermos que essa discussão tem como referencial a redefinição do 

papel do Estado e, como conseqüência, tem rebatimento na gestão educacional 

em âmbito municipal. Daí, a necessidade de compreendermos o impacto da 

política de descentralização na educação, ressaltando a importância de o situar 

no contexto do projeto da reforma do Estado, implementado no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, em 1995. 

Nesta perspectiva, o próprio Fernando Henrique Cardoso (1998, p.10) 

afirma que as reformas visam "robustecer o Estado", quando assume que: 

 
"Nos programas sociais, sempre que possível, faz-se a 
descentralização administrativa para estados e municípios e 
aumenta-se o controle social , subordinando a atribuição de 
prioridades à existência de projetos gerados com a participação 
de grupos da comunidade (...) É  preciso melhorar a qualidade 
da gestão nos três níveis de governo (federal, estadual e 
municipal) e é preciso uma ativação constante das comunidades 
para que participem mais ativamente do processo decisório" 
(1998, p.10) 
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Diversos autores (OLIVEIRA,1997; ROSAR,1997; CASSASSUS,1995) 

consideram, no entanto, que nem sempre a implantação do processo de 

descentralização em determinadas conjunturas representam ou dão sinal de 

democratização das políticas públicas.  

Nesta perspectiva, a descentralização é entendida como municipalização 

na medida em que o município é simplesmente o receptor do que foi 

descentralizado. O município teria, então, de "contribuir" para robustecer o 

Estado, como diria Cardoso (1998), já que assumiria também a crise fiscal e 

financeira pela qual passa o governo federal. 

 Diante deste cenário, percebemos que tal discussão trata de uma 

questão complexa, de difícil solução, porém inadiável. Pois, ao mesmo tempo 

em que  "novas ações descentralizadoras" são criadas como promotoras de 

eqüidade, estas se configuram apenas com o objetivo de reduzir custos, incluir o 

país a qualquer preço na economia internacional, diminuir o tamanho da 

máquina estatal e favorecer as privatizações. Em contrapartida, não se pode 

desconsiderar o processo de descentralização como mecanismo que possa vir a 

contribuir na superação de práticas e processos político-econômicos e sociais 

centralizadores que continuam corroborando com a ordem social vigente. 

  Apresentadas, pois, as novas configurações dos municípios e sua 

articulação com os processos de descentralização e municipalização, trataremos 

agora de refletir sobre a reforma do Estado Brasileiro e como esta tem 

influenciado as políticas públicas e as políticas educacionais em andamento. De 

antemão, importa registrar que estamos considerando que as políticas públicas 

constituem o "Estado em ação" e que elas revelam o projeto de sociedade em 

implementação (AZEVEDO, 1997).  Assim, ao procurarmos focalizar o nosso 

objeto de estudo, as políticas de valorização do magistério, não poderíamos  

deixar de levar em conta "sua articulação com o planejamento mais global que a 
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sociedade constrói como seu projeto e que realiza por meio da ação do Estado" 

(AZEVEDO, 1997, p.60).  

 

1.2 -   A Reforma do Estado Brasileiro e as Políticas de Valorização do   Magistério para o 
Ensino Fundamental 

 

O pressuposto teórico desta investigação fundamenta-se no entendimento de que a 

relação entre políticas de valorização do magistério, de descentralização, de municipalização do 

ensino e de reforma do Estado estão articuladas as alterações no "padrão da regulação estatal", 

postas pelas exigências da nova ordem mundial, o que implica em mudanças significativas não 

só nas instituições que prestam serviços ao Estado, bem como na sua estruturação interna. 

No exame dos temas relacionados a tal questão, há que se considerar o processo de 

redemocratização vivido pelo país, a partir do final da década de setenta, pois a necessidade de 

se reformar o Estado tornou-se uma forte reivindicação de diversos segmentos da sociedade civil 

das mais diferentes tendências22, como resposta aos problemas de ordem econômico-financeira 

por que passou, e passa, a economia brasileira e como conseqüência das modificações da 

economia mundial.  

Entretanto, é na década de noventa, na gestão de Fernando Collor de Melo, que se dá 

início ao processo de reforma do Estado, sob a égide da "modernização do país". Modernidade 

essa que terá que ser construída a partir da negação do Estado, pois nesse momento o Estado é 

um obstáculo ao desenvolvimento do país, logo é considerado como sinônimo de atraso como 

bem afirma Collor de Melo, em seu discurso no qual anuncia a reforma econômica em 16 de 

março de 1990, "o Estado não é mais o motor de nossa história nem tábua de salvação. Na 

democracia, quem salva a nação não é o governo, é a sociedade" (NOGUEIRA, 1990, p.4). Este 

debate emerge num cenário marcado pela crise fiscal do Estado e por um momento no qual 

fortes críticas são feitas à máquina estatal, como inoperante, que fornece serviços de má 

qualidade, dentre outros. 

  Contudo, a reforma do Estado iniciada com Fernando Collor de Melo, só veio a ser 

implantada com força total, a partir do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique 

                                                           
22 Dentre esses blocos, podemos mencionar um que de fato vislumbrava a efetiva democratização do 
aparelho do Estado e da sociedade, almejando aumentar os espaços dos movimentos populares, e outro 
que objetiva adequar o aparelho do Estado às solicitações da nova economia internacional. Pois, como 
salienta Oliveira (1999, p.72), a reforma do Estado precisa ser analisada sob o ângulo das classes 
populares e o ângulo do bloco dominante. 
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Cardoso, em 1995. A reforma como vem se processando, tem por base princípios23 que 

possuem relação direta com os postulados neoliberais e se apresenta como uma estratégia de 

readaptar a estrutura administrativa do país às imposições da nova ordem do capitalismo em 

nível mundial, e de garantir a inserção do país no cenário internacional, bem como o seu 

"ingresso no Primeiro Mundo". 

De acordo com Netto (1999), o  
 

"Plano Real, como instrumento de estabilização monetária, foi o 
primeiro passo para uma inteira abertura do mercado brasileiro 
(de bens e serviços) ao capital internacional. Essa 
desregulamentação implicava um outro movimento, diretamente 
referido ao Estado e com dupla face: de uma parte, uma forte 
redução do papel empresarial estatal - donde a selvagem 
dilapidação (privatização) do patrimônio público; de outra, a 
pretexto da redução dos fundos públicos para o financiamento 
das políticas sociais voltadas para a massa dos trabalhadores" 
(p.80) 

 

Nessa perspectiva, o Estado, como instituição que responde pela 

regulamentação e controle das políticas públicas, terá que assumir um novo 

perfil, isto é, tornar-se mais enxuto e flexível no agenciamento das políticas 

públicas, viabilizar o desenvolvimento econômico, utilizando para isso a 

intervenção e o controle do mercado em detrimento da ação dos administradores 

públicos. Entretanto, o próprio Netto (1999), valendo-se de estudos realizados, 

menciona em seu trabalho24 que tanto a área de educação, como a de saúde, 

transportes, assistência e previdência já tiveram seus investimentos reduzidos 

no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Ora, o que passa a  ser disseminado como uma estratégia de marketing é 

a idéia de que os serviços prestados pelo Estado são ineficientes, de baixa 

qualidade e ineficazes, enquanto o setor privado passa a ser sinônimo de 

qualidade e eficiência. Na realidade, o que se percebe é a intenção de transferir 

atribuições do Estado para a iniciativa privada e a sociedade civil, e quando não 

                                                           
23 Sobre os princípios defendidos no Plano Diretor da Reforma do Estado, elaborado pelo 
Ministério da Administração Pública e Reforma do Estado em 1995, confira introdução desta 
dissertação. 
24 Aqui nos referimos ao seguinte texto de José Paulo Netto: "FHC e a política social: um 
desastre para as massas trabalhadoras" (1999), 
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for possível tal transferência ou privatização, cabe ao Estado incorporar em suas 

ações a lógica do setor privado.  

Percebe-se, pois, que os encaminhamentos dados na gestão de Fernando  

Henrique Cardoso estão em consonância com o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, pois esse pretendia 

 

 "modificar a ação do Estado, de tal modo que sua intervenção 
reguladora, em cada setor específico, se tornasse eficaz. A 
intenção central era reconstruir a própria administração pública 
em novas bases modernas e racionais" (FREITAS, 2000, p.89). 

 

Neste sentido, Boron (1999) alerta que o neoliberalismo, além de 

implantar o seu programa, conseguiu se apropriar de um discurso progressista 

como forma eficiente de tirar proveitos, pois, como vemos,  

 
"O vocábulo "reforma", por exemplo, que antes da era neoliberal 
tinha uma conotação positivista e progressista - e que, fiel a uma 
concepção iluminista, remetia a transformações sociais e 
econômicas orientadas para uma sociedade mais igualitária, 
democrática e humana - foi apropriado e "reconvertido" pelos 
ideólogos do neoliberalismo num significante que alude a 
processos e transformações sociais de claro sinal involutivo e 
antidemocrático" (1999, p.11). 
 

Como é possível perceber, o termo reforma comporta uma gama de 

intenções que expressam diferentes orientações políticas e ideológicas, que traz 

em si um projeto de sociedade de interesses múltiplos e diferenciados. 

  As diretrizes centrais da reforma do Estado, com base nas orientações 

neoliberais, influenciaram diretamente as políticas públicas em geral, e se 

refletem nas reformas educacionais propostas a partir da década de noventa. 

Essas aparecem "revestidas" por um discurso onde a busca pela eficácia, 

competitividade, produtividade e excelência  passam a ser 

germinadas/fertilizadas no âmbito educacional. 

Vale ressaltar que esses discursos, realizados no campo da educação, 

foram construídos com base em acordos e recomendações de organismos 
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internacionais, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, sobre prioridades e estratégias para a modernização da 

educação e do ensino. As orientações provenientes dessas agências é que 

fornecem  os marcos de referência para a formulação ou aperfeiçoamento das 

políticas vigentes, delimitando assim as áreas prioritárias para a mudança. 

De acordo com Vieira (2002), os impactos dos "cenários de reforma"25 

estão repercutindo diretamente na agenda para a reforma da área educacional, 

pois nesta estão sendo solicitadas: "exigências de expansão do sistema 

educacional, de mais e melhor escolaridade, de organizações enxutas e 

eficientes, de escolas eficazes, de professores bem treinados" (p.8). Mais 

adiante, complementa a autora, afirmando que "o rol de novidades é amplo. 

Pode ser visualizado na carteira de empréstimos dos organismos que financiam 

as reformas em um amplo espectro de países clientes; o Brasil não escapa a 

regra". 

Essa compreensão corrobora com o entendimento das medidas que 

foram realizadas na década de noventa, e em particular das ações que 

nortearam as frágeis orientações que se apresentaram à valorização do 

magistério para o ensino fundamental.  

Como se sabe, o Brasil foi um dos signatários da Conferência Mundial 

Sobre a Educação para Todos. Tal evento pode ser visto como um marco, pois, 

a partir dele, a educação passa a ser tema prioritário na agenda dos organismos 

internacionais, e passa a ser vista como um instrumento que pode possibilitar o 

crescimento econômico e social e a busca pela eqüidade para todos. 

Ante os compromissos assumidos nas conferências, o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) passou a realizar uma série de seminários técnicos, 

                                                           
25 Termo utilizado por Vieira para designar as forças que impulsionaram as mudanças na área 
educacional a partir de meados dos anos noventa, a saber: consolidação da globalização, 
redefinição das formas de organização do Estado e o fortalecimento do papel das agências 
internacionais. 
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em convênio com o Banco Mundial, visando discutir propostas e alternativas de 

reforma do sistema de educação básica brasileiro.  

Vale mencionar que, quanto ao magistério, o Artigo 7º da Conferência 

Mundial Sobre a Educação para Todos ressalta: 

 

 "É particularmente importante reconhecer o papel vital dos 
educadores e das famílias. Neste contexto, as condições de 
trabalho e a situação social do pessoal docente, elementos 
decisivos no sentido de se implementar a educação para todos, 
devem ser urgentemente melhoradas em todos os países 
signatários da Recomendação Relativa à Situação do Pessoal 
Docente" (apud CUNHA, 1998, p.52) 26. 

 

Para Cunha (1998), mesmo a referida recomendação sendo muita rica em 

conteúdo, pois esta abrangia aspectos, tais como, política de formação, 

educação continuada, profissão, carreira, salários, dentre outros, no entanto, 

poucos foram os esforços no sentido de viabilizá-las, bem como de tornar a 

questão do magistério público matéria que viesse a ser tratada de forma 

sistemática e como política de Estado. 

Cabe ressalvar que será na gestão de Itamar Franco, em 1993, que se 

dará a elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos,1993-2003, plano 

esse que destacou a valorização e o reconhecimento público do magistério. 

Segundo o Diretor do Departamento de Políticas Educacionais, Célio da Cunha, 

a questão do magistério destacava-se sempre como condição sine qua non para 

a execução do plano (1998, p.59). Neste sentido, a pedido da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE),  o ministro da Educação, 

Murilo Hingel instalou, em 1993, o Fórum Permanente de Valorização do 

                                                           
26 Segundo o autor, a Conferência Mundial Sobre a Educação para Todos, incorporou a 
Recomendação Relativa à Situação do Pessoal Docente, aprovada em 1966 pela Conferência 
Intergovernamental Especial sobre a Situação do Pessoal Docente.  
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Magistério da Educação Básica e da Qualidade de Ensino27, consoante com as 

diretrizes e metas do Plano Decenal de Educação.  

 
"O pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da 
Educação é um ponto basilar do Plano Decenal de Educação 
para Todos. Tem por objetivo estabelecer e implementar uma 
política de longo alcance para a profissionalização do magistério 
com vistas à elevação dos padrões de qualidade da educação 
básica"  (MEC, PACTO PELA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO,1994, p.4). 

 

Entretanto, o Fórum de Valorização do Magistério teve vida curta28, só 

durou pouco mais de um ano, pois a gestão de Itamar Franco terminou em 

dezembro de 94 e o referido Fórum não foi reativado pela gestão posterior. No 

dia 3 de outubro de 1994, elegeu-se para Presidente da República Fernando 

Henrique Cardoso. Com a posse do presidente, foi nomeado para assumir a 

pasta da Educação o economista Paulo Renato Souza homem de confiança do 

presidente recém-eleito que comungava com suas idéias do "novo" governo.    

Proclama-se, a partir de então, uma série de projetos, estratégias e 

programas que vislumbram focalizar a valorização e a formação continuada do 

magistério, principalmente do ensino fundamental, como se apenas medidas 

pontuais viessem ocasionar da noite para o dia profundas melhorias na 

qualidade da educação. Constata-se, pois, a intenção do governo central de 

transferir para o quadro de docentes a responsabilidade pelo sucesso ou 

fracasso da escolarização dos alunos, ficando ele apenas com a incumbência de 

fiscalizar e controlar os resultados.    

                                                           
27 Também participavam das reuniões do Fórum  além do CNTE, integrantes do Conselho 
Nacional dos Secretários Estaduais da Educação (CONSED), União Nacional de Dirigentes 
Municipais da Educação (UNDIME),Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras 
(CRUB) e Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE). 
Outras questões pertinentes a esse Fórum e que são relevantes para nossa pesquisa serão 
tratadas no capítulo três do presente trabalho. 
28 Embora tenha atuado de forma importante, demonstrando que a melhoria na qualidade do 
ensino passa necessariamente pela valorização do magistério e iniciando os estudos para a 
fixação do piso salarial. 
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Nessa perspectiva, como assinalado noutro momento29, dentre os 

programas estruturados e gerenciados pelo governo federal, voltados 

supostamente para a  valorização do magistério, podemos mencionar mais 

detalhadamente: o Programa TV Escola, uma vez que esse foi elaborado e 

pensado como uma estratégia do governo para a capacitação de professores do 

ensino fundamental. Consiste em vídeos educativos, transmitidos pelo satélite 

Brasilsat, podendo ser utilizado também como recurso pedagógico em sala de 

aula. Vale mencionar que o programa TV Escola foi criado com o intuito também 

de descentralizar a capacitação docente e reduzir os gastos com tal atividade. 

Para dar suporte a esse programa, foi criado pelo MEC em 1995,o Programa de 

Apoio Tecnológico (PAT), mais conhecido como Kit Tecnológico. O PAT tem 

como objetivo fornecer para as escolas públicas que oferecem o ensino 

fundamental um Kit composto por uma televisão, um videocassete, uma antena 

parabólica e uma caixa de vídeo VHS.  

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério - FUNDEF, por sua vez, tem como objetivo beneficiar 

o ensino fundamental principalmente através da melhoria salarial dos 

professores em efetivo exercício e a valorização da atividade do magistério. O 

FUNDEF é mantido por recursos provenientes da arrecadação de alguns 

impostos sobre: Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS), Produtos Industrializados (IPI), Fundo de Participação 

Estadual (FPE), Fundo de Participação Municipal (FPM), dentre outros. Segundo 

Davis (1998), com a criação do FUNDEF, dá-se idéia de que o governo federal 

estaria canalizando mais recursos para a educação, o que não é verdadeiro; 

apenas criou-se uma estratégia de obrigar os estados e municípios a 

                                                           
29 Na introdução do presente trabalho já nos referimos, de forma breve, aos programas aqui 
mencionados. 
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redistribuírem 15% (quinze por cento) dos 25% (vinte e cinco por cento) dos 

recursos que devem ser aplicados no ensino fundamental como prescreve o Art. 

212 da Constituição Federal de 1988, ficando os 10% (dez por cento) restantes 

para serem gastos com outras modalidades do ensino, dependendo do ente da 

Federação.  

O Programa de Formação de Professores em Exercício – 

PROFORMAÇÃO - visa capacitar os professores que concluíram o ensino 

fundamental, mas não têm habilitação para o exercício do magistério. Tem 

duração de dois anos e usa procedimentos (técnicas) do ensino à distância; 

enquanto que o PROINFO pretende capacitar docentes para o uso das 

modernas ferramentas da informática, bem como proporcionar a aquisição de 

equipamentos computacionais para as escolas públicas.  

Por último, o Programa Parâmetros em Ação que propõe a capacitação de professores 

para a adoção e implantação dos parâmetros curriculares nacionais nos estados e municípios. 

Dessa forma, considerando os indícios históricos e concretos aqui expostos e as 

reflexões realizadas acerca da valorização do poder local e dos processos de descentralização, 

municipalização e reforma do Estado é que procuramos analisar a gestão da educação e a 

valorização do magistério no espaço local, conforme apresentamos a seguir.   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                CAPÍTULO II – A GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Conforme assinalado no capítulo anterior, no Brasil, a reforma proposta 

para o conjunto das políticas da educação faz-se presente no formato atribuído 

ao processo de descentralização e de municipalização, na proposta de 

valorização/aperfeiçoamento dos docentes, bem como nas novas formas de 

gestão. Dessa forma, ao compreendermos que a gestão materializa as metas e 

os objetivos propostos pela política, acreditamos ser pertinente elegermos a 

gestão, principalmente a que se dá sobre o sistema municipal de educação, 

como uma das principais categorias do nosso estudo, tendo em vista que esta  

constitui-se numa variável importante ao estudo do nosso objeto.  

Nesta direção, neste capítulo, que trata da Gestão da Educação no Brasil 

- temos como propósito, a princípio, apresentar, sinteticamente, os principais 

enfoques teóricos da administração que, historicamente, têm influenciado a 

Teoria Administrativa da Educação, a fim de delimitar a sua presença na gestão 

da educação brasileira na atualidade. Para tanto, torna-se necessário levar em 

consideração as transposições de teorias e modelos empresariais do paradigma 

clássico da administração pública burocrática para o âmbito educacional.  

Contudo, convém destacar que, a partir das mudanças sociopolítico-econômicas 

e culturais dos anos 80 e, sobretudo dos anos 90, implantadas em função da 

reforma do Estado, impõe-se às organizações públicas um novo modelo de 

administração pública que se consubstancia na administração pública gerencial. 

Os princípios deste paradigma são logo implantados pelas administrações 

públicas, quer sejam dos níveis federal, estadual ou municipal e, 
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conseqüentemente, incorporados por diversos setores, inclusive na área 

educacional. 

Neste capítulo, buscamos ainda, de forma breve, discutir sobre a 

utilização dos termos administração da educação e gestão da educação, 

evidenciando suas interfaces, pois a literatura sobre a temática revela que estes, 

via de regra, são identificados como sinônimos, seja em relação ao significado 

como nas implicações, porém há autores que divergem dessa acepção. Por fim, 

discutimos as possibilidades e as condições de vir a se instaurar uma proposta 

inovadora de gestão no campo educacional, na perspectiva democrática 

participativa. 

 

2.1- Gestão Educacional: da Teoria Geral da Administração à 
Administração Pública Gerencial  

 

A gestão da educação no Brasil não é temática recente na literatura 

educacional brasileira. As discussões e debates em torno dessa questão são 

antigos e as formulações adotadas no âmbito educacional, ao longo do tempo, 

sempre tiveram, como referência, os princípios e as normas das teorias da 

administração científica, da administração gerencial da escola clássica, do 

racionalismo burocrático de Max Weber, bem como dos estudos da Escola de 

Relações Humanas e dos Comportamentalistas30, construtos esses que se 

originaram de práticas administrativas empresariais e que expressam o 

desenvolvimento das relações de produção na sociedade capitalista.  

Como sabemos, a Teoria Administrativa da Educação, durante muito 

tempo, fundamentou-se nos conceitos da Teoria da Administração Clássica, o 

                                                           
30Dentro da própria teoria administrativa, podemos definir momentos distintos, sendo estes 
norteados por um determinado conceito. Contudo, concentramos atenção somente nas que 
mencionamos acima, em virtude de subsidiarem elementos para a análise do objeto de estudo 
de nossa investigação. Para conferir sobre os demais conceitos, consultar: Jack Culbertson 
(1968), Acacia Z.  Kuenzer (1984), Maria de Fátima C. Félix (1989), Vitor Henrique Paro (1996) e 
João Bosco Lodi (1993). 
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que desvela um modelo teórico de administração pautado na racionalização 

burocrática. Nesta direção, pontua Bordignon, 

 
 "Não são poucos os que situam as organizações educacionais 
como empresas e advogam que as mesmas devem ser 
administradas como tal. Sob esse enfoque, a gestão assume o 
modelo burocrático e a centralidade das questões gerenciais e é 
ocupada pela técnica, pela racionalidade burocrática" (1997, 
p.15).  

 
 

Ao sinalizar nessa direção, Bordignon atenta para a proposição dominante 

na teoria organizacional, a de que as instituições são homogêneas e que todas 

as empresas devem ser organizadas do mesmo modo, afinal a gestão, nessa 

perspectiva, se trata sempre da gestão de negócios. 

Dentre os primeiros trabalhos formais, elaborados no início do século XX, 

sobre administração, destacam-se os de Frederick Taylor que abordam a 

eliminação de desperdícios e a eficiência na empresa. Assim, o bom 

funcionamento e a eficiência da empresa como um todo depende de que cada 

funcionário desempenhe a sua função de forma o mais eficiente e no menor 

tempo possível, evitando os desperdícios. Na empresa isto implica numa maior 

estratificação do trabalho. Sendo assim, cada trabalhador exerceria uma tarefa 

bem específica e não poderia interferir na tarefa de outrem. Em acordo com essa 

ótica, os participantes tendem a delimitar as suas responsabilidades a tarefas 

burocraticamente determinadas e de caráter fechado, deixando de ver o todo, de 

sentirem-se responsáveis por ele, e de contribuirem para a sua construção ou 

reestruturação. Nesse caso, é possível identificar trabalhadores altamente 

eficientes em seu âmbito de ação, mas totalmente ineficazes, como resultado de 

uma orientação circunscrita e limitada. 

As pesquisas de Taylor sofreram, posteriormente, algumas modificações 

introduzidas por outros teóricos como Henri Fayol. Esse propôs que a 

administração fosse estudada e tratada como ciência, estabelecendo que a 
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mesma mantivesse as seguintes bases do processo de planejamento: previsão, 

organização, comando, coordenação e controle. Fayol, assim como Taylor, 

defendia que na hierarquização residia a racionalização da tarefa administrativa. 

As decisões deveriam ser tomadas de cima para baixo, de acordo com o grau 

hierárquico. Cada chefe deveria cumprir as ordens de seus superiores e fazer 

com que seus subordinados cumprissem as suas. A estrutura hierarquizada 

preconizada por Taylor e Fayol pressupunha o uso da coerção para o 

cumprimento de tarefas. Como bem ressalta Motta (1987), todo e qualquer tipo 

de administração traz em seu bojo um caráter coercitivo. Uma espécie de 

dominação sobre a população administrada. Quem administra comanda e 

controla quem é administrado, exerce poder sobre este. 

Importa ressaltar aqui que o ethos racionalizador do taylorismo foi 

complementado pelas teorias de Fayol, que, ao utilizarem como referência os 

modelos organizativos das estruturas militares, demarcaram os parâmetros 

essenciais da organização burocrática: o formalismo e a hierarquia. Assim, a 

combinação entre racionalização do trabalho na fábrica e nas estruturas 

administrativas deu origem à Escola Clássica, que recorria a métodos rígidos e 

mecanismos punitivos para manter a disciplina e obter a obediência dos 

funcionários, sufocando conflitos e resistências através de ameaças.  

Vale destacar que as abordagens administrativas de Taylor e Fayol 

representavam os valores da sociedade capitalista da época e atendiam aos 

interesses de uma minoria da população, à medida que esta mantinha seu status 

quo e permanecia no poder. Nesta direção, acrescenta Kuenzer 

 

 "o compromisso da teoria geral da Administração é com a 
reprodução ampliada do capital, finalidade que permeia todo o 
seu desenvolvimento, de Taylor aos sistêmicos, sob a 
designação de eficácia"  (KUENZER,1984, p.43). 
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Este modelo de sociedade admite que as diferenças econômicas e sociais 

são vitais para o bom funcionamento do sistema, que tem, como finalidade 

central, a produtividade geral do trabalho, visando à expansão do capital. O filme 

Tempos Modernos de Charlie Chaplin exprime uma crítica a essa corrente 

administrativa, que demonstra em seus postulados tradicionais as necessidades 

de atender à demanda das organizações industriais da década de 20. 

Assim, pode-se dizer que a administração neste contexto se dá de forma 

centralizada e burocrática,  permeando nas organizações relações autoritárias e 

verticais. Desse modo, é válido anunciar que o objetivo maior da hierarquia é o 

controle e a obtenção de mais poder sobre os funcionários, a fim de garantir 

maior produtividade e portanto maior acumulação de capital. 

Neste contexto, final da década de 20 e início de 30, há que se destacar, 

no debate teórico sobre a administração, a discussão proposta pela Escola de 

Relações Humanas disseminada por George Elton Mayo. A partir dos estudos 

desta escola, novos aspectos são introduzidos à já sistematizada teoria da 

organização, dentre os quais destacam-se motivação, cooperação, integração, 

participação, satisfação no trabalho, liderança e bem estar social do empregado, 

aspectos esses ignorados por Taylor e Fayol. Para Mayo, os trabalhadores são 

pessoas humanas motivadas pela necessidade de estarem juntas, de serem 

reconhecidas e de receberem adequada comunicação. Já Taylor afirmava que a 

motivação básica do empregado era aumentada a partir dos incentivos 

econômicos. Nesta direção, acrescenta Lodi (1993, p.70),  

 
"enquanto Taylor supunha que a organização eficiente por si só 
levaria à melhor produção, Mayo considerava-a incapaz se as 
necessidades psicológicas do trabalhador não fossem 
descobertas e satisfeitas". 

        

Contudo, a proposta de administração defendida por Mayo mesmo 

apresentando algumas diferenças em relação à abordagem anterior, também 
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herda características tayloristas na medida que traz em seu bojo a célebre 

divisão entre cérebro e mãos (planejamento e execução), entre trabalho 

intelectual e trabalho manual, reforçando assim o controle sobre o processo de 

produção dos trabalhadores. 

  Para Maurício Tragtenberg (1974), a Escola de Relações Humanas ao 

utilizar técnicas participativas com os trabalhadores, seria responsável por gerar 

uma "falsa consciência" de que esses são importantes no processo de decisão, 

quando na verdade eles apenas ratificam decisões que já foram tomadas. 

Partindo dessa compreensão, cabe registrar que o ideário da Escola de 

Relações Humanas seria reeditado a partir da década de 50 no âmbito da Escola 

Comportamentalista ou Behaviorista. A abordagem comportamental originou-se 

das ciências comportamentais, em particular da psicologia organizacional e 

marca a mais forte ênfase das ciências do comportamento na teoria 

administrativa  na busca de soluções democráticas e flexíveis para os problemas 

organizacionais. Em 1947, é publicado nos Estados Unidos o livro de Herbert A. 

Simon, intitulado "O Comportamento Administrativo" que marca o início da 

Escola Comportamental na administração. Este livro, que alcançou grande 

repercussão, constitui um ataque indiscriminado aos princípios da Teoria 

Clássica e a aceitação - com os devidos reparos e correções - das principais 

idéias da Teoria de Relações Humanas.  Dentre os aspectos fundamentais 

introduzidos pelos autores comportamentalistas, encontra-se a motivação 

humana. Para os teóricos behavioristas, faz-se necessário que o administrador 

conheça as necessidades humanas para melhor compreender o seu 

comportamento e utilizar a motivação como poderoso meio para melhorar a 

qualidade de vida dentro das organizações e, com isso, conquistar a adesão dos 

que nela trabalham. Os comportamentalistas interpretam as tensões oriundas 

das relações entre capital e trabalho como problemas individuais e de 
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personalidade, logo, através do "psicologismo", procura-se dissimular a 

dominação e se mantém a produtividade nas organizações. 

Entretanto, cabe ressalvar, recorrendo a Tragtenberg (1974) que as 

teorias supracitadas são representativas dos interesses de setores específicos 

da sociedade que permeiam determinado contexto histórico e refletem o modo 

de organização econômico-social. 

Cabe registrar, ainda, que no século XX, o sociólogo alemão Max Weber 

apresenta a teoria da burocracia31. Tal modelo propõe alcançar o mais alto grau 

de eficiência e racionalidade da organização formal. A administração burocrática 

proposta por Weber apoia-se na divisão do trabalho, na hierarquia estruturada 

pelas unidades de comando, caracterizando-se assim numa estrutura de poder 

piramidal, com princípios e normas rígidos de controle dos processos 

administrativos, formada por profissionais altamente qualificados e treinados 

para solucionar racionalmente os problemas.  

A teoria da burocracia desenvolveu-se dentro da administração por 

perceber a necessidade de se possuir uma teoria administrativa completa, sem o 

mecanicismo da Teoria Clássica nem a ingenuidade da Escola de Relações 

Humanas32. Tornou-se necessário um modelo de organização racional capaz de 

caracterizar todas as variáveis envolvidas, bem como o comportamento dos 

membros dela participantes, e aplicável não somente à fábrica, mas a todas as 

formas de organização humana e principalmente às empresas33. A 

administração burocrática procurou conceber um modelo teórico da organização 

                                                           
31 Para Max Weber, a burocracia é o tipo ideal de utilização de poder, que ocorre por meio de 
normas e regras impostas, buscando sempre o equilíbrio da organização para o seu melhor 
funcionamento. 
32 Contudo, não podemos esquecer que o próprio desenvolvimento do capitalismo propiciou as 
bases econômicas para o surgimento da administração burocrática.  
33 Vale ressaltar que a administração burocrática não se limita a determinado tipo de instituição, 
muito pelo contrário, pois embora Max Weber tenha elaborado o conceito de burocracia a partir 
da sua sociologia política, tendo como referencial a organização estatal, ele usou o conceito de 
modo mais abrangente, englobando as demais instituições sociais além da administração 
pública. Weber notou a proliferação de organizações de grande porte, tanto no domínio religioso, 
como no educacional e no econômico, que adotaram o tipo burocrático de organização, 
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sob um ponto de vista estruturalista, que, apoiado na racionalidade do 

comportamento humano, busca alcançar a máxima eficiência em prol da 

organização. 

  Como é possível perceber, as teorias administrativas são dinâmicas, pois 

se modificam de acordo com as mudanças nas formações socioeconômicas para 

continuarem atendendo aos interesses e valores de determinados grupos da 

sociedade. Contudo, apesar deste aspecto dinâmico, as teorias herdam 

características de suas antecessoras. Nesta perspectiva, no âmbito do 

taylorismo-fordismo34, a burocracia empresarial lançou mão das idéias rígidas e 

centralizadoras da Teoria Clássica, bem como do discurso integrador da Escola 

de Relações Humanas. Mas foi principalmente baseado nas características da 

Teoria Clássica, inseridas no aparato burocrático, que Max Weber elaborou seu 

tipo ideal, configurado pelo formalismo, a impessoalidade e a hierarquia.  

No âmbito da administração pública, o modelo burocrático foi adotado 

como uma reação às formas patrimonialistas de administrar o Estado, que 

ocorreram  na primeira década do século XX no Estados Unidos e nos anos 

trinta no Brasil. De acordo com Bresser Pereira, 

 "a Burocracia é a instituição administrativa que usa como 
instrumento para combater o nepotismo e a corrupção - dois 
traços inerentes à administração patrimonialista - os princípios 
de um serviço público profissional, e de um sistema 
administrativo impessoal, formal, legal e racional" (1997, p.10). 

 
No entanto, ainda para o mesmo autor, essa perspectiva, com o passar do 

tempo, vai demonstrar que o excessivo racionalismo tende a tornar a 

organização burocrática ineficiente, pois a instituição torna-se muito rígida e sem 

capacidade de adaptação às mudanças. Esta compreensão reconhece que a 

administração burocrática controla por demais o processo de funcionamento da 

Administração, tornando-a lenta e ineficiente. Além do mais, a excessiva 

                                                                                                                                                                              
concentrando os meios de administração no topo da hierarquia e utilizando regras racionais e 
impessoais, visando à máxima eficiência. 
34 Modo de produção que se utiliza de mão-de-obra especializada em micro tarefas. 
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racionalidade vai conduzir a uma desumanização, na medida em que as normas 

e os regulamentos impõem ao funcionário um trabalho repetitivo e mecânico. 

Nesta direção, afirma-se que a burocracia não dá respostas aos desafios de uma 

sociedade baseada no conhecimento e na informação. Como proposta para 

solução, apresenta-se a "administração pública gerencial", cuja a estratégia é a 

definição dos objetivos e o controle a posteriori dos resultados.  

Importa ressaltar que nas últimas décadas do século XX, vem-se 

discutindo intensamente a necessidade de se reformar o Estado, pois diante de 

uma suposta crise de governabilidade e credibilidade, ele se tornara incapaz de 

dar conta das novas necessidades impostas pela reestruturação produtiva e pela 

mundialização da economia. Como conseqüência, assistimos a um movimento 

internacional de reforma do aparelho do Estado que teve início na Europa e nos 

Estados Unidos, alcançando, posteriormente, a América Latina.  

Tal movimento está estreitamente relacionado com o "novo" enfoque que 

vem sendo dado à administração pública, isto é, com o gerencialismo35. O 

ideário da administração pública gerencial tomou maiores proporções a partir da 

década de 80, principalmente na Inglaterra, sob o governo de Margareth 

Thatcher e nos Estados Unidos, na era Ronald Reagan. 

Importa ressaltar que, mesmo sem apresentar resultados concretos sobre a efetividade 

da adoção do modelo gerencial pela administração pública, para Ckagnazaroff (1997), as  razões  

que estariam levando gestores públicos a copiar o setor empresarial estão relacionadas à 

necessidade de a administração pública oferecer respostas "eficientes" ao discurso gerencialista. 

Para o autor, a adoção do Programa de Qualidade Total por instituições públicas é um dos 

exemplos dessa resposta que vem sendo emitida enquanto estratégia de mudança, 

principalmente pelos governos locais. Creio não ser demais pontuar que esta idéia também foi 

analisada em nossa pesquisa,  a partir dos elementos coletados na pesquisa de campo. 

                                                           
35 O gerencialismo pode ser compreendido como a introdução de técnicas e práticas das 
organizações privadas no âmbito da administração pública, a fim de atingir objetivos 
preestabelecidos com mais eficiência, economia e eficácia. 
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No caso brasileiro, a tentativa de imprimir à ação estatal os princípios da 

administração pública gerencial, ou nova gestão pública, ou new public 

management,  teve início nos anos 90, ainda no governo de Collor de Melo.   

Contudo, foi durante o primeiro mandato do presidente Fernando 

Henrique Cardoso que a Reforma Administrativa do Estado de fato efetivou-se, 

fazendo emergir assim o novo modelo de gestão que viria a ser uma referência 

para os três níveis governamentais – federal, estadual e municipal. O principal 

articulista e implementador da administração gerencial foi o ex-ministro Luís 

Carlos Bresser Pereira, responsável pelo já extinto MARE. Na visão de Bresser 

Pereira (1996), o modelo de gestão gerencial se contrapõe à administração 

patrimonialista, que se apropria privadamente do patrimônio público e à 

administração pública burocrática à medida que a administração pública 

gerencial toma por base uma concepção de Estado e de sociedade 

democráticos e plural, considerando a existência de conflitos, a cooperação, a 

incerteza e o papel dos cidadãos na defesa de seus interesses.  

A adoção de um modelo administrativo nessa direção faz depreender a 

idéia que mencionávamos no capítulo anterior, ou seja, a de uma sociedade 

portadora de um certo nível cultural e político em que as práticas patrimonialistas 

não se fazem mais presentes. Esse prisma de análise e compreensão fortalece 

ainda mais quando tomamos conhecimento das principais características da 

administração gerencial, citadas por Bresser Pereira (1996, p.272), a saber: 

• Descentralização política, pela transferência de recursos e atribuições 
para os níveis regionais e locais;  

• Descentralização administrativa, por meio da delegação de autoridade 
aos administrativos públicos que se transformam em gerentes 
progressivamente autônomos; 

• Organizações com poucos níveis hierárquicos em vez de piramidal; 
• Organizações flexíveis no lugar de unitárias e monolíticas, nas quais 

as idéias de multiplicidade, de competição administrativa e de conflito 
tenham lugar; 

• Pressuposto de confiança limitada nos gestores e não da 
desconfiança total; 
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• Definição dos objetivos a serem atingidos na forma de indicadores de 
desempenho sempre que possível quantitativos, que constituirão o 
centro do contrato de gestão entre o ministro e o responsável pelo 
órgão que está sendo transformado em agência; 

• Controle por resultados, a posteriori, em vez do controle rígido, passo 
a passo, dos processos administrativos; 

• Administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de 
auto-referido. 

  Cabe registrar, ainda, que a posição desse autor acena no sentido de reconhecer que a 

administração pública gerencial, tal como a moderna gestão empresarial, fundamenta-se na 

teoria administrativa das organizações, deixando a teoria econômica das organizações, 

representada por Taylor e Fayol, em segundo plano. Afirma Bresser Pereira que, a partir de 

George Elton Mayo, a teoria das organizações passou a ter matriz sociológica ao invés de 

econômica, descartando assim a perspectiva economicista, que reforça o caráter autoritário em 

prol de uma abordagem mais humanística e participativa. 

Entretanto, ao mesmo tempo, também há autores que afirmam que "a 

ênfase em resultados e em mecanismos de recompensa representa um retorno 

à era do gerenciamento científico de Taylor ou, em outras palavras, um "novo 

taylorismo" (HUGHES, apud, SEABRA, 2001, p.25). Nesta direção, acrescenta 

Pollitt (ibidem), "há certamente algumas características que lembram o 

gerenciamento científico, especialmente em relação a medidas de controle e 

recompensa na provisão de serviços públicos". 

Contudo, diversos autores brasileiros, nos últimos anos, destacando-se, 

dentre eles, os trabalhos de Oliveira (1998); Carvalho (1999) e Diniz (2000), 

também  vêm  emitindo  inúmeras  críticas  à  administração  pública gerencial36,  

críticas essas as quais Bresser Pereira vem respondendo em seus trabalhos37.  

Uma análise dessas críticas e das respostas do ex-ministro nos revela 

que a sua principal preocupação é demonstrar que o modelo de gestão gerencial 

                                                           
36 Um desses argumentos fundamenta-se na idéia de que a administração gerencial, deixa de 
lado o desenrolar da atividade administrativa, isto é, o acompanhamento do processo, 
satisfazendo-se apenas com os resultados apresentados ao final. No caso da empresa privada 
tal ação pode até ser viável mas, em se tratando da administração pública, os meios também 
interessem à população, devendo ser objeto de fiscalização e normas pois, numa democracia, o 
povo não espera apenas das instituições públicas os resultados.  
37 Dentre os trabalhos do autor, podemos citar: "Da administração pública burocrática à gerencial" 
(1996); "Estratégia e estrutura para um novo Estado" (1997); "A Reforma do Estado dos anos 90: 
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não está baseado no ideário neoliberal e conduz a um contexto social mais 

democrático. 

É no interior deste cenário, que apontamos, a seguir, algumas influências dos enfoques 

administrativos no contexto da gestão da educação. 

No tocante à educação, os primeiros trabalhos publicados, voltados para 

área de administração educacional, surgem a partir de 1913 nos Estados 

Unidos. Nos artigos escritos pelos teóricos fundadores da Teoria Geral da 

Administração, há aplicação dos princípios e normas tanto do taylorismo como 

do fayolismo no campo educacional.  

A estrutura hierarquizada e autoritária preconizada por Taylor e Fayol, que 

pressupõe o uso da coerção para o cumprimento de tarefas, tem implicações 

profundas e diretas na administração escolar, pois as escolas são estruturadas 

de tal forma que o poder de coerção, inerente ao processo administrativo, é 

levado até as últimas conseqüências. Diretores, coordenadores, professores e 

pessoal de apoio, dentre outros, exercem freqüente e indiscriminadamente seu 

poder de dominação sobre os alunos, tornando-os dóceis, submissos e 

conformistas, ou seja, adestrados para receberem pacificamente a dominação. 

Para Tragtenberg (1976), esta ação revela que: "o aparelho escolar contribui 

para a reprodução da força de trabalho, na medida em que transmite saber e 

regras de conduta (ler, escrever e contar), que têm um destino produtivo" (p.8). 

De acordo com essa perspectiva, o diretor escolar tem seu perfil definido pelos princípios 

do poder, com autoridade e competência técnica, estando comprometido com a eficácia da 

organização, devendo desempenhar bem suas funções, principalmente a de agente de controle.  

Importa ressaltar que a administração educacional que se dá neste 

contexto ocorre de forma centralizada e burocrática, disseminando, assim, 

relações autoritárias e verticais no interior do sistema educacional, como bem 

destaca Moacir Gadotti (1996, p.137), "o administrador torna-se um defensor dos 

                                                                                                                                                                              
lógica e mecanismos de controle" (1997)  e  " Uma nova gestão para um novo Estado: liberal, 
social e republicano" (2001).   



 

 

62

interesses do Estado dentro da Escola e não um defensor dos interesses da 

população no sistema".   

No bojo da evolução das teorias da administração, como vimos 

anteriormente, o movimento da Escola de Relações Humanas e da Escola 

Comportamentalista vão ressaltar a importância das relações sociais como 

elemento determinante dos resultados das práticas organizacionais, 

relativizando, assim, a idéia de que era possível uma racionalidade da 

administração baseada na organização do trabalho, como defendiam Taylor e 

seguidores. Para Kuenzer (1984, p.41), "é a partir do comportamentalismo que 

começa a se desenvolver com profundidade a preocupação com a construção da 

teoria de administração educacional". Entretanto, há que se destacar que a 

administração, a partir dessas escolas administrativas, assumiu um caráter mais 

"humano"; sem contudo abandonar os princípios da autoridade e da hierarquia, 

além de continuar reforçando a divisão entre os que planejam (especialistas 

racionais) e os que executam (indivíduos irracionais).  

As palavras de Ferreira (2002, p.28)38 expressam com pertinência o papel 

que o administrador terá que assumir a partir deste movimento.  

 
"O papel do administrador é de ser um agente integrador, 
decisor, promotor da 'fusão' entre indivíduo e instituição. Esse 
profissional deverá situar-se como mediador entre a produção 
institucional através da eficácia, e a produtividade humana 
através da eficiência, contribuindo decisivamente para alcançar 
os objetivos estabelecidos pela instituição". 

 

Como é possível perceber, os conceitos clássicos da administração, 

embora importantes para orientar o trabalho dos administradores escolares, são 

insuficientes pois não levam em conta as especificidades e complexidades  da 

escola. Em outras palavras, as escolas representantes tanto da teoria 

administrativa quanto da teoria organizacional não elaboraram estudos  

                                                           
38  Aqui nos referimos ao artigo elaborado pela Profª. Dra. Rosilda Ferreira Arruda, intitulado " 
Gestão da Escola".    



 

 

63

específicos que viessem contribuir com as práticas administrativas em 

organizações escolar.  Dessa forma, a administração escolar se restringiu aos 

aspectos puramente administrativos, burocráticos e instrumentais, distanciando-

se das discussões que envolvem a prática pedagógica.  

É nesta direção que nos propomos a pensar e analisar, a seguir, a história 

da administração da educação no Brasil. De todo modo, importa destacar que a 

administração educacional brasileira não terá um percurso muito diferente do 

quadro que acabamos de desvelar. Pois, de acordo com Sander (1989, p.12), "... 

administración pública y gestión educativa prevalecientes en Europa y 

Norteamérica han sido extensamente adoptadas en América Latina y el Caribe."   

A partir de 1930, o Brasil vive uma fase de reorganização do sistema produtivo e de 

mercado, tendência que irá se fortalecer após 1964. O país é visto como um país em busca do 

desenvolvimento, condição que requer uma ação planejada, sistemática e objetiva em todos os 

campos do social. A busca pela industrialização moderna, a preocupação com diagnósticos 

precisos, objetivos e racionais da situação do país se deve, nessa época, à função assumida 

pelo Estado, que é garantir a eficiência e a produtividade do sistema.  

Para tanto, a partir desse período, o Brasil adota um enfoque empresarial 

baseado nos princípios do taylorismo/fayolismo39 como forma de organização do 

trabalho que irá influenciar tanto a administração pública como a privada. De 

acordo com o autor supracitado,  

 
" La evaluación de dichos estudios demuestra que, desde la 
década del 30, sus autores buscaron los elementos 
conceptuales y metodológicos en las teorías clásicas y 
psicosociales de administración concebidas en Europa y en los 
Estados Unidos de América " (Sander, 1989, p.12).  

 
Partindo desta mesma ótica, o sistema educacional não fugiu à regra e terminou 

incorporando a essência da organização burocrática na estruturação de suas atividades. Sobre 

essa questão Sander (1984), acrescenta que a  administração da educação incorporou, sem 

contestar a validade, todos os princípios da administração lançados pelas várias teorias e 

escolas administrativas.  

                                                           
39  De acordo com Kuenzer (1984, p.40), o primeiro trabalho publicado no Brasil sobre o fayolismo 
na administração da escola pública foi o de Querino Ribeiro, em 1938. 
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Uma análise mais sintonizada com a herança que marcou profundamente 

o pensamento administrativo latino-americano e, no nosso caso, o Brasil, pode 

ser realizada a partir das matrizes teóricas elaboradas por Benno Sander (1995). 

Para tanto, o autor sugere cinco enfoques como forma de análise, a saber: o 

jurídico, o tecnocrático, o comportamental, o desenvolvimentista e o sociológico. 

Embora esses enfoques correspondam a fases historicamente determinadas, o 

autor considera que todos estão presentes na administração da educação 

brasileira sobrepondo-se, ora uma, ora outra orientação, não existindo assim em 

sua forma pura. 

O enfoque jurídico foi adotado pela administração educacional do período 

colonial até a década de 30, tendo como bases fundantes as normas e a tradição 

do direito administrativo romano. Na prática, o que se observou foi a 

transposição para o Brasil dos princípios da administração utilizados nos países 

Europeus, em especial Espanha, Portugal e França em função da influência 

cultural, política e administrativa européia. Contudo, cabe ressalvar que este 

enfoque também sofreu interferências do cristianismo católico, das idéias do 

positivismo lógico, bem como das orientações pedagógicas das Igrejas 

protestantes dos Estados Unidos da América.  Sander  realça que:  

 

"No campo da organização do ensino e da administração da 
educação, durante o período colonial latino-americano, houve 
poucos desenvolvimentos teóricos e escassa sistematização do 
conhecimento" (1995, p.9).  

 

Situação que deverá perdurar durante o período da independência política e a 

República. 

 O enfoque tecnocrático surgiu como decorrência das mudanças ocorridas 

na administração do Estado e na administração da educação provenientes em 

função do movimento político e intelectual que marcou as primeiras décadas do 

século XX. Consiste em um enfoque que disseminou as normas e os princípios 
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da administração empresarial na administração pública e no campo educacional. 

As construções teóricas, desenvolvidas nessa fase na América Latina, tiveram 

como base teórica as práticas tecnocráticas utilizadas na Europa e nos Estados 

Unidos preconizadas por Taylor, Fayol e Weber. É justamente a adoção de 

soluções racionais, eficientes, econômicas e produtivas que deverão nortear os 

trabalhos das diversas organizações. Logo, a racionalidade posta em prática na 

e pela empresa constitui-se num exemplo a ser seguido pela administração da 

educação.  

Contudo, cabe registrar, que nessa época já  

 
"...existiam construções teóricas - como as de Anísio Teixeira e 
Lourenço Filho - que, superando as formulações vigentes na 
Europa e na América do Norte, se preocuparam com a defesa 
da identidade cultural e a promoção dos valores característicos 
da sociedade latino-americana. Por outro lado, muitas vezes, os 
modelos importados de ultramar somente se cumpriam 
parcialmente, o que se deve precisamente a sua falta de 
adequação à realidade cultural e política dos países da América 
Latina" (SANDER, p.14). 

 

Esta ilustração, revela que a preocupação de autores brasileiros em tentar 

descolonizar o campo da administração da educação brasileira quer do ponto de 

vista teórico, quer do ponto de vista prático dos pressupostos da administração 

empresarial e de práticas estrangeiras já vem a longas datas, contribuindo 

assim, com a superação do enfoque "técnico-burocrática".  

Outro enfoque apresentado por Sander (1995) é o comportamental, esse 

está associado ao movimento da Escola de Relações Humanas, oriundo nos 

Estados Unidos no início da década de 30, que posteriormente sofreu influências 

dos teóricos da Escola Comportamentalista40. O enfoque comportamental surge 

em reação às práticas administrativas inspiradas nos princípios da Teoria Geral 

da Administração e propõe um resgate da dimensão humana. De acordo com o 

autor, esse enfoque foi amplamente utilizado na administração empresarial, por 
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outro lado a proposta comportamental que enfatiza a cooperação entre as 

dimensões humanas e institucionais da administração se fará presente nas 

organizações educacionais, depreendendo-se daí a idéia de que os problemas 

da administração da educação podiam ser solucionados de forma pragmática 

sem desprezar o pedagógico.  

O quarto enfoque de análise inclui uma reflexão desenvolvimentista que 

surge no momento histórico da reconstrução econômica do pós-guerra. Os 

teóricos desenvolvimentistas, alegando que os paradigmas da administração 

tradicional eram inadequados e restritos  para a administração  pública dos 

países pobres, propõem assim,  

 
"a adoção de uma perspectiva da administração dedicada, 
especificamente, à gestão dos programas de desenvolvimento e 
ao estudo dos métodos utilizados pelos governos para 
implementar políticas e planos concebidos para atingir seus 
objetivos econômicos e sociais"  (ibidem, p.20). 

 

Partindo dessa compreensão, também cabe ressaltar que é neste 

período, final dos anos 40 e início dos 50, que o planejamento é tido como 

mecanismo de intervenção usado pelo Estado, como fator fundamental para a 

manutenção  e consolidação do mesmo, não se isolando apenas ao campo 

econômico, mas atingindo também outras áreas do social, inclusive a educação.  

No campo educacional, predomina nesse momento a concepção de que a  

educação era o fator principal para o desenvolvimento econômico. Tanto é, que 

se adota um modelo de planejamento operacional (GANDIN, 1994), o qual 

prioriza a eficiência, dá ênfase a técnicas, aos instrumentos, visando a 

preparação de indivíduos eficientes e produtivos. Materializa-se, assim, uma 

prática de administração da educação como mecanismo de racionalidade 

instrumental. O ideário desenvolvimentista persistiu no Brasil até a década de 

70, quando se percebeu que o investimento em educação, da forma que vinha 

                                                                                                                                                                              
40 Sobre as Escolas de Relações Humanas e Comportamentalista conferir p. 55 e  56 do capítulo 
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sendo realizado, não estava proporcionando o crescimento econômico e 

tecnológico desejados. 

O quinto e último enfoque apresentado por Sander (1995), diz respeito ao 

enfoque sociológico que teve sua origem a partir das contribuições das ciências 

sociais aplicadas, bem como das preocupações dos autores latino-americanos 

em conceber uma administração da educação que refletisse de forma real os 

valores econômicos, políticos e culturais do contexto no qual se dá a 

administração. Nessa mesma direção, Lourenço Filho (apud SANDER,1995) 

salienta que a construção de uma proposta de administração voltada para o 

âmbito educacional terá que se fazer levando em consideração não apenas os 

conhecimentos pedagógicos da área mas também a complexa teia de relações 

na qual está inserido o sistema educacional. 

 

 

 

2.2   Para Além da Concepção Gerencial de Administração: a  gestão democrática 
participativa 

 

De acordo com o encaminhamento dado à administração da educação, a 

partir do contexto supracitado, os eventos que começam a ser realizados nos 

primeiros anos da década de 60 e no decorrer de 70, se efetivaram enquanto 

surgimento de associações de profissionais da educação voltados para o estudo 

e reflexão da administração da educação e suas relações com os fatores 

sociopolítico-econômicos e culturais41. Verifica-se, então, nas incursões feitas 

sobre a administração da educação no Brasil, uma crescente preocupação com 

                                                                                                                                                                              
em curso. 
41 Dentre essas, podemos mencionar a formação da Associação Nacional de Profissionais de 
Administração da Educação (ANPAE) em 1961, que na ocasião realizou o I Simpósio Brasileiro 
de Administração Escolar em São Paulo, o I Congresso Interamericano de Administração da 
Educação (1979) em Brasília que sob o patrocínio da ANPAE, da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e do Conselho Universitário de Administração da Educação dos Estados 
Unidos (UCEA)  formaram a Sociedade Interamericana de Administração da Educação. 
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a complexidade e a especificidade das organizações de ensino e, como 

conseqüência, a necessidade de se proporem e se construírem "modelos" que 

orientem as ações e práticas dos administradores neste tipo de organização.    

No final da década de setenta e início de oitenta, a sociedade brasileira 

enfrenta sérias crises políticas e econômicas que repercutem em seus diversos 

setores. Essas crises, refletidas no sistema educacional, exigem novas 

proposições para um contexto de cunho mais democrático. Tais propostas, em 

suas concepções, defendem uma escola pública democrática e de qualidade, o 

envolvimento dos agentes educativos nas decisões, bem como melhores 

condições de trabalho e de remuneração dos professores. As manifestações de 

lutas dos trabalhadores em educação, ocorridas nesse período, tiveram como 

eixo as mudanças na gestão e na organização da escola, assim como a luta por 

uma política de valorização do magistério. 

  Nesse contexto de luta pela construção da democracia e de instalação do 

processo de democratização da educação brasileira é que a Carta Constitucional 

de 1988 institui a "democracia participativa" e a possibilidade do povo exercer o 

poder "diretamente" através da Gestão Democrática do Ensino Público (Art.206, 

inciso VI) que, posteriormente, será reafirmado no Artigo 3º da LDBEN de 1996 - 

e nas Constituições de vários Estados, o princípio da Gestão Democrática. 

Princípio este que veio ser reforçado, mais tarde, no Plano Nacional de 

Educação elaborado pelo Ministério da Educação em 1998. 

 
" A eficiência e eficácia da gestão exigem, portanto, uma política 
específica dirigida em termos das seguintes diretrizes: formação 
de quadros técnicos qualificados e permanentes no Ministério da 
Educação e nas secretarias estaduais e municipais e 
especialmente no que diz respeito aos sistemas de informação, 
avaliação e planejamento, a desburocratização e a 
descentralização da gestão, especialmente através de uma 
maior autonomia das escolas, às quais devem ser repassados, 
automaticamente, os recursos necessários à manutenção do 
cotidiano escolar, uma gestão democrática e participativa 
especialmente no nível das escolas, mas também através dos 
conselhos Estaduais e Municipais, que assegure a fiscalização 
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do uso e destinação adequada dos recursos disponíveis" 
(MEC,1998, p.78). 

   

Tal quadro incita uma discussão em torno do termo gestão/administração 

da educação. A expressão gestão da educação passa a ser bastante utilizada no 

campo acadêmico, nas unidades escolares, nas associações sindicais, bem 

como no discurso e proposta proferidos pelos organismos internacionais42. A 

partir deste contexto, a nomenclatura administração da educação passa a estar 

associada a uma prática tecnicista, neutra, descompromissada e centralizadora 

por parte daqueles que gerem a educação, sendo pois substituída por uma 

"nova" alternativa, isto é, um estilo de gestão que promova a participação dos 

atores do cenário educacional na planificação das questões relacionadas à 

educação.  

Contudo, há autores que vêem estes termos como idênticos. É o caso de 

Garcia (1991), ao ressaltar que ambos são usados em documentos oficiais 

possuindo a mesmo conotação. No entanto, Luck (1997) destaca, em seu texto 

"A Evolução da Gestão Educacional, a Partir de Mudança Paradigmática", que 

os termos em questão são diferentes. Segundo a autora, "a gestão está 

associada ao fortalecimento da idéia de democratização do processo 

pedagógico, entendida como participação de todos nas decisões e na sua 

efetivação" (1997, p.14), enquanto que a expressão administração da educação 

representa um enfoque simplificado e reduzido que não atende mais ao contexto 

modernizado.  

Os termos em tela nivelam-se e igualam-se no que diz respeito à sua 

etimologia, pois os dois se traduzem em ato de gerir, gerenciar, administrar.   

                                                           
42 O conceito de gestão/administração da educação, da mesma maneira como ocorre com o 
conceito de descentralização tratado no primeiro capítulo deste trabalho, assume significados 
diferentes a partir da utilização deste por grupos com ideologias diferentes.  
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Assim, recorrendo às contribuições de Gracindo & Kenski (1999), estas 

revelam que a ANPAE43, em estudo realizado, "procurou ressignificar o termo 

administração da educação como o conjunto das políticas, planejamento, gestão 

e avaliação da prática social da educação" (p.11). Percebe-se, pois, que a 

ANPAE, mesmo fazendo uso da nomenclatura administração da educação, 

reconhece que as dimensões políticas, técnicas e pedagógicas são importantes 

e estão interligadas, devendo pois ser consideradas no ato de administrar.  

Considerando as análises mencionadas acima, concordamos com 

Gracindo & Kenski (1999), quando afirmam que essa discussão conceitual está 

relacionada  ao "jogo de forças político-ideológicas" que associam o termo 

gestão/administração à concepção e à prática que melhor combinam com seus 

interesses44.  

Nessa perspectiva, a incorporação da Gestão Democrática do Ensino 

Público na forma da Lei significa, para os trabalhadores em educação e outros 

segmentos "progressistas" da sociedade, a possibilidade de se forjar uma cultura 

de participação na qual a comunidade pudesse vir a exercer o acompanhamento 

e o controle social sobre as ações da administração pública. Assim sendo, a 

Gestão Democrática reflete o desejo de uma sociedade que rejeita o 

autoritarismo, o clientelismo, o assistencialismo e a corrupção e, ao mesmo 

tempo, propõe introduzir novas bases sociais e políticas que impeçam os velhos 

acordos entre as elites. Nesse sentido, a gestão democrática por promover a 

instituição de direitos à comunidade traz consigo "germes" da transformação 

social. 

As reflexões aqui registradas permitem perceber que a própria lei 

proclama a participação da comunidade na gestão da educação, na tomada de 

                                                           
43 Associação Nacional de Política e Administração da Educação 
44 No presente trabalho, optamos por fazer uso do termo Gestão da Educação, entendendo que 
este é constituído de quatro dimensões (pedagógica, política, econômica e técnica) que se 
integram e orientam a prática social da educação. 
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decisões, no acompanhamento e na fiscalização de todo o processo de gestão. 

Contudo, a participação, o acompanhamento e a fiscalização comunitária na 

gestão da educação devem ser analisados em diferentes estados e municípios, 

sendo necessário levar em conta o grupo político local e o nível de consciência 

alcançado pela população, pois, muitas vezes, a instauração da gestão 

democrática é inviabilizada como conseqüência da ação centralizadora de 

grupos políticos conservadores, principalmente em espaços locais 

tradicionalmente controlado por "coronéis" e políticos com práticas de dominação 

autoritárias. Desta forma, é comum encontrarmos governos estaduais e 

municipais que apresentam medidas/políticas em sintonia com o planejamento 

nacional, no sentido de garantir acordos e vantagens, mas na prática inviabilizam 

qualquer ação que venha por em risco o seu poder em âmbito local. No caso 

específico da região Nordeste, muitas vezes, esta situação é agravada em 

função das práticas clientelistas e da política do favor, como já mencionamos no 

Capítulo I. Portanto, mesmo não estando consolidada em todo o país, a gestão 

democrática é uma ameaça à perpetuação de práticas conservadoras e 

autoritárias. 

Todavia, temos a clareza de que a implantação e a consolidação da 

gestão democrática está sofrendo sérios riscos, em função da reforma 

administrativa em andamento no país, pois há a adoção da administração 

pública gerencial como paradigma para as mudanças na gestão da educação 

pública, no qual o alvo principal da gestão passa a ser a contenção dos gastos 

públicos, o enxugamento da máquina burocrática e a otimização dos recursos. 

Essas medidas são apresentadas aos gestores estaduais e municipais da 

educação como solução para suprir as deficiências apresentadas pelo sistema 

educacional. Assim, técnicas e conceitos, como eficácia, produtividade e 

excelência da administração empresarial, estão sendo empregados no âmbito 
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educacional a fim de que os objetivos qualitativos, quantitativos e os indicadores 

de desempenho previamente definidos sejam alcançados (MARE, 1995).  

Por fim, queremos registrar que o município não é o mero executor de 

políticas nacionais, logo a adoção de uma política de gestão na perspectiva 

gerencial ou da gestão democrática da educação está relacionada aos projetos 

sociais, definidos no âmbito do poder local. Sendo assim, estas são referências 

que consideramos fundamentais, pois a partir desse direcionamento é que 

veremos em que direção se dará a materialização das políticas de valorização 

do magistério, questão essa que passamos a tratar no próximo capítulo.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
CAPÍTULO III – VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO COMO TEMA 

DE DISCUSSÃO NO BRASIL 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

No cenário educacional brasileiro, convivemos, segundo Brzezinski 

(1998), com a existência de dois mundos, um construído pelo poder público 

constituído e outro, delineado pelo movimento dos educadores. Assim, no 

interior destes “mundos”, várias questões se põem para discussão e a 

"valorização do magistério" constitui-se em uma delas. Desse modo, o propósito 

deste capítulo consiste em analisar as especificidades de tal debate, por meio de 

uma incursão na literatura e nos documentos produzidos sobre a questão, tendo 

como objetivo identificar a concepção de "valorização do magistério" que o 

permeia. 

 

3.1  Breves Reflexões 
 
 
 

A partir do contato estabelecido com a literatura específica sobre a 

problemática da valorização do magistério, pontua-se que esse é um tema 

complexo e de grande relevância para os atores envolvidos no campo 

educacional, sendo, pois, uma questão de Estado e de política educacional. Sua 

complexidade se deve principalmente ao fato de se associar à questão da 

valorização do magistério os aspectos do salário e da produtividade do trabalho 

docente. Em contrapartida, pouco se olha e se percebe a função social desse 

profissional, que entendemos ser de extrema importância para a sociedade45. Na 

                                                           
45  Esta discussão precisa ser percebida em sua dimensão mais ampla, não se atendo apenas a 
um aspecto em detrimento de outros. Na literatura atual, percebe-se que a discussão tem se 
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prática, constata-se uma relação de contradição, pois se torna necessário 

valorizar - dar valor - ao que já tem em si incomensurável valor (FERREIRA, 

2001). 

Contudo, cabe considerar que no nível do discurso, os poderes públicos 

constituídos afirmam a importância de educar, educação aqui entendida como 

uma “técnica social”, entretanto, no nível da ação concreta, não são dadas as 

condições necessárias para os profissionais da educação desenvolverem seu 

trabalho, como formação adequada e crítica e estrutura digna para o exercício 

profissional. Isto pode ser facilmente percebido a partir do tratamento que é 

dado, historicamente, à categoria do magistério seja em nível federal, estadual 

ou municipal. 

Para que se possa entender melhor tal situação e as razões pelas quais 

se faz premente, hoje, o estabelecimento de uma "política sustentável de 

valorização do magistério", parece ser necessário retomar, ainda que de forma 

breve, o caminho percorrido sobre a questão do magistério a fim de possibilitar e 

enriquecer o debate sobre a temática. Para realizar esta discussão, faremos a 

opção por um determinado recorte histórico, tomando como marco a expulsão 

dos professores-jesuítas, em 1759. 

Como se sabe, os primeiros professores oficiais brasileiros foram os 

jesuítas. Estes não viviam de salários do governo e sim, da renda das fazendas 

de gado cuidadas pelos "Irmãos Coadjutores".46 Em 1759, com a expulsão dos 

jesuítas, a escola pública elitista e religiosa entra em declínio. Embora não 

fossem politizados, os jesuítas apresentavam uma proposta educativa e uma 

organização de sistema educacional. Do período da expulsão dos jesuítas até as 

primeiras medidas para a substituição dos professores e do sistema de ensino, 

                                                                                                                                                                              
centrado em torno da remuneração. Sabemos que sem uma remuneração digna não é possível 
se falar em valorização e que numa hierarquia de indicadores de valorização, a remuneração 
ocupa o primeiro lugar. 
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se passaram treze anos. Com a reforma pombalina, foram instituídas as Aulas 

Régias, alternativa de escolarização, pelas quais "mestres" improvisados 

ministravam aulas em ambientes também improvisados. Estes eram nomeados 

por indicação ou sob concordância de bispos, pagos com recursos provenientes 

dos impostos municipais47 e não dispunham de nenhuma formação específica 

para exercer a função. 

É interessante destacar que, no Brasil, a primeira Escola Normal, curso 

secundário destinado à formação de professores que tinha duração de dois 

anos, só surgiu em 1835, no Rio de Janeiro. Assim, podemos inferir que, nesta 

época, não havia ninguém formado pela Escola Normal. Logo, dar aulas e ser 

professor poderia ser função de qualquer pessoa. Percebe-se, pois, que, mesmo 

o Estado assumindo as responsabilidades da educação, esse não aponta para a 

constituição de um quadro de profissionais do magistério. Ao contrário, ele 

apenas assegurou para si o controle da educação ao instituir as Aulas Régias. 

Mediante a dificuldade de suprir a carência de quadros para o magistério, é 

adotado nas escolas o Método Lancaster. Esse método consistia na escolha, 

pelo professor, dos melhores alunos, preparando-os para em seguida ensinarem 

aos colegas. Em outras palavras, baseia-se na substituição dos professores por 

monitores. Com a implantação desse método, o maior beneficiado era o Estado 

que não precisava gastar com o pagamento dos "novos" professores. 

Depreende-se daí, que desde aquele período já era possível detectar o descaso 

para com a educação e seus profissionais, bem como a falta de estímulo e apoio 

em torno do exercício da função docente. 

Importa ressaltar aqui que é por ocasião da primeira Constituição, em 

1823, e devido à carência de profissionais na área, que os "deputados discutiram 

                                                                                                                                                                              
46 Expressão utilizada para designar os religiosos jesuítas que não eram professores, mas que 
respondiam pela manutenção e desenvolvimento das escolas. 
47  Aqui nos referimos ao "subsídio literário", imposto cobrado pelas Câmaras Municipais sobre as 
atividades econômicas desenvolvidas nos açougues e destilarias de aguardente.  
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a necessidade de se aumentar o salário dos professores primários" 

(MONLEVADE, 1998, p.13), caracterizando, assim, supostamente, o primeiro 

fato da história da "valorização salarial" dos professores. 

  Apesar do foco do nosso trabalho não incidir sobre a "feminização do 

magistério primário",48 todavia, cabe chamar a atenção para a relação entre tal 

fenômeno e a desqualificação profissional dos docentes. Pois, a partir da 

inserção da mulher no magistério de nível primário, reforça-se a imagem de que 

a docência seria uma profissão secundária. Não se trata, como se pode pensar 

no primeiro momento, simplesmente, da abertura dos espaços públicos para o 

ingresso da mulher na sociedade. Ao contrário, tal tendência se deu em função 

de outros fatores, dentre eles: os baixos salários pagos aos professores, o fato 

de a docência ser considerada uma ocupação de segundo nível ou 

complementar e por acharem que as mulheres exerciam essa profissão como 

um sacerdócio, pois eram dóceis, compreensivas, possuíam o instinto materno 

além de serem sensíveis. Enfim, elas tinham vocação inata para lidar com 

crianças, logo não precisavam ser profissionais, competentes ou qualificadas49.  

Como enfatiza Silva, a função docente era compreendida como  

 
apostolado, enquanto sacerdócio, devendo ser exercida por 
indivíduos com fé, capacidade para sacrificar-se, bondosos, 
detentores de pureza de costumes, amor pelas crianças, 
desinteresse pecuniário, modéstia etc (SILVA,1991, p.20). 
 
 

Ao ressaltarmos o caráter do sacerdócio e da vocação inata, atribuído ao 

papel do professor, queremos enfatizar que a partir dessa interpretação cria-se a 

idéia do exercício da docência como sacerdócio, de que ser professor não é uma 

                                                           
48  Sobre esse assunto consultar: Demartini e Antunes (1993), Louro (1995) e Gatti (1996).  
49 Contudo, concordamos com Hypolito (1999, p.89) quando o mesmo afirma que  "seria 
inadequado dizer que as professoras simplesmente reforçaram as políticas de controle e de 
dominação sobre o magistério. Ao contrário, muitas vezes silenciosas, introduziram formas de 
resistência".   
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profissão, mas sim o exercício de uma vocação. Assim, o que se verifica é a não 

compreensão do professor como profissional.  

Deste modo, pode-se dizer que a profissão docente, no Brasil, foi 

marcada por conceitos e práticas que, muitas vezes, conspiram contra os 

próprios professores, como no caso da idéia do sacerdócio e da missão, acima 

mencionados, e que ainda perduram entre nós, contribuindo para a 

desvalorização deste profissional. Tal situação é utilizada como forma de 

encobrir as necessidades de superação das condições degradantes e do não 

reconhecimento sociopolítico e econômico dos docentes. 

Cabe registrar que, durante a primeira República, eclodiram várias 

tentativas de reforma quanto à situação do magistério. Dentre elas, merece 

destaque a Reforma de Benjamin Constant por conceber idéias inovadoras, 

voltadas para a formação e profissionalização docente, particularmente com a 

criação do Pedagogium, que seria um centro de pesquisas educacionais e 

museu pedagógico, além de caracterizar-se como o primeiro centro de 

aprimoramento do magistério organizado no país. Mas essa iniciativa teve 

duração efêmera, pois faltou infra-estrutura institucional e apoio político das 

elites, que viam nessa proposta uma ameaça aos valores e padrões da 

aristocracia cafeeira. Percebe-se, pois, que a estrutura social e econômica 

vigente colocava-se como obstáculo à renovação pedagógica. Neste contexto, a 

educação concedida ao povo continuava sendo ministrada por qualquer pessoa, 

para tanto, bastava saber um pouco mais e ser indicado por algum coronel. 

Com a segunda República, isto é a partir de 1930, o Estado brasileiro implantou o 

processo de industrialização a fim de ingressar numa economia industrial, assumindo a posição 

de país capitalista competitivo e moderno. Historicamente, sabemos que toda vez que ocorrem 

mudanças no modelo de produção de uma sociedade, as instituições são levadas a se 

adaptarem à nova conjuntura para servirem ao paradigma implantado. Nesse novo contexto, 

surgiu a necessidade de um sistema educacional propriamente dito, com a intenção de preparar 
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mão-de-obra para o mercado de trabalho, bem como fazer com que a população viesse a 

contribuir com a ampliação da produção de bens de consumo. Nesse momento, a política 

educacional busca redimensionar a dualidade do sistema que vinculava o ensino primário e as 

escolas profissionais aos pobres e, aos ricos, os ensinos secundários e superior. 

No início da década de trinta, as escolas primárias começaram a se reunir 

em Grupos Escolares com prédios que exigiam mais professores, e se fundaram 

escolas secundárias em algumas cidades. Logo, com o aumento da clientela e 

do número de matrículas, houve um acréscimo também no número de 

professores. Foi aí que nasceu a categoria dos professores enquanto 

funcionários públicos da educação ou, como menciona Hypolito (1999, p.84), 

"processo de funcionarização do professorado". Os professores aderiram à idéia 

de se tornarem funcionários públicos, pois, além do status que a profissão lhes 

conferia, estes conseguiram uma certa independência diante das influências 

locais, firmadas pelo estatuto de funcionários (ALVES, 2002). 

  Contudo, percebe-se, nesse momento, a afirmação da necessidade da 

presença do professor para instrumentalizar os operários e trabalhadores para 

atender as exigências do sistema econômico e, conseqüentemente, o 

fortalecimento do capital, no entanto, não se trata da implementação, de forma 

efetiva, de uma "política de valorização" para os profissionais da educação. 

Porém, cabe registrar, que o Estado regulou alguns aspectos que compõe o 

profissionalismo, tais como: "quem pode exercer as funções de docentes, a 

organização e o reconhecimento de uma carreira profissional e a organização de 

cursos de formação docente" (HYPOLITO, 1999, p.84), em contrapartida 

garantiu para si o controle e a organização da instituição escolar. Na realidade, a 

questão da profissionalização docente passou a estar mais presente no discurso 

oficial do que efetivamente nas práticas e ações dos governos, uma vez que a 

desvalorização social e econômica dos profissionais da educação continuaram a 

ter seu lugar no cenário educacional. 
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Ainda neste período, o quadro da educação passou a ser, de forma mais 

sistemática, alvo de discussão entre estudiosos e educadores. Eles chegaram a 

formar uma associação, a Associação Brasileira de Educação (ABE), cuja 

atuação foi expressiva e se materializou através da propagação do documento 

intitulado "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova". Esses questionaram e 

criticaram a forma como vinha sendo, até então, selecionados e preparados os 

professores e propuseram "que a organização do ensino superior fosse feita de 

modo a absorver o professorado de todos os níveis de ensino" (ROMANELLI, 

1978, p.149). 

Com o advento do Estado Novo, as propostas que emanavam da 

associação foram reprimidas e suas atividades suspensas durante o período 

ditatorial que se instalou. Em 1942, com a criação do salário mínimo, os 

professores primários das escolas públicas, com origem na classe média urbana 

ou nos povoados, em sua maioria, foram um pouco valorizados, em termos de 

salário, tendo em vista que não era aceitável um "profissional intelectual" ser 

remunerado com a mesma quantia de um trabalhador braçal ou operário. Por 

outro lado, os professores que ministravam aulas nas escolas públicas 

secundárias, que por sinal constituíam-se num grupo reduzido, por serem 

considerados integrantes da elite do professorado, tinham seus vencimentos 

equiparados aos de juizes e promotores. 

Com o término do período ditatorial, pode-se dizer que os educadores 

voltaram à cena, adicionando às propostas antes difundidas a concretização de 

um projeto de LDBEN, alicerçada nos princípios da laicidade, co-educação e 

escola pública e gratuita para todos (ROMANELLI, 1978). Esses princípios se 

confrontavam com os projetos defendidos pela elite conservadora, o que fez com 

que o projeto de LDBEN tramitasse por treze anos até ser aprovado. Desta 

forma, em 1961, foi aprovada a LDBEN n.º 4.024, que por sua vez não 
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incorporou todas as reivindicações dos educadores, e sim de grupos de escolas 

particulares que estavam articulados com os segmentos do poder. Em 1964, 

inicia-se o período da ditadura militar que se caracterizou por ser um regime de 

força com intervenção sobre os movimentos de reivindicação, inclusive o do 

magistério público. 

Contudo, com o avanço do processo de industrialização, período que ficou 

conhecido como "Milagre Econômico", ocorreu, segundo Monlevade (1998, 

p.14), um forte "arrocho salarial dos trabalhadores e dos professores, agora 

também, e principalmente, dos professores secundários". Nesse cenário, novas 

exigências de qualificação são postas, configurando uma demanda por um 

trabalhador com mão-de-obra semi-qualificada que venha atender ao modelo 

produtivo. Dessa forma, fez-se necessária a escolarização da população como 

forma de "garantir o ingresso no mercado de trabalho". Conseqüentemente, 

ocorre uma ampliação no número de alunos matriculados e de professores que, 

na tentativa de garantir um melhor salário, começam a dar aulas nos três turnos. 

Assim sendo, essa mesma lógica vai permear a Lei n.º 5.692/71 (LEI DA 

REFORMA DE ENSINO DE 1º E 2º GRAUS), que instituiu a preparação para o 

trabalho, tornando o ensino do 2º grau obrigatoriamente profissionalizante, 

inclusive fazendo desaparecer as Escolas Normais. Nesse período, a 

preparação para lecionar no magistério de 1ª a 4ª séries perde sua 

especificidade, sendo transformado em mais uma habilitação profissionalizante. 

Segundo Ghiraldelli (1990), esse curso passa a ter como clientela alunos que 

não conseguem notas suficientes para ingressar em outros cursos 

profissionalizantes e pessoas de baixa renda que necessitavam de uma 

habilitação para entrar no mercado de trabalho. 

É neste cenário da década de setenta que se registra o ingresso de 

"professores" no sistema público de educação, através da indicação de políticos, 
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como forma de pagamento dos favores ou de votos obtidos em eleições, 

legitimando, assim, uma prática clientelista. Tal situação reforçou o aumento do 

número de professores leigos, principalmente na região Nordeste. Apesar da 

retórica oficial nesse momento atribuir importância à educação como forma de 

proporcionar sucesso ao desenvolvimento do país, o que se observa na 

realidade é a expansão do ensino de forma precária e desordenada 

(superlotação das classes, criação dos turnos intermediários e de classes 

multiseriadas, inadequação da estrutura física e de equipamentos), deteriorando 

ainda mais a qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas e 

conseqüentemente contribuindo para a contínua desvalorização do magistério 

público, através de salários desatualizados, da desvalorização social dos 

docentes, acarretando a busca do professorado por outros empregos, enfim 

transformando a profissão em "bico". 

Neste contexto, houve ainda ensaios tentando-se reverter o processo de 

desvalorização salarial dos docentes, através da elaboração de Planos de 

Carreira e Estatutos do Magistério, que priorizavam os títulos e o tempo de 

serviço. De acordo com o Art. 39 da Lei 5.692/71,   

 
os sistemas de ensino devem fixar a remuneração dos 
professores e especialistas de ensino de 1º e 2º Graus, tendo em 
vista a maior qualificação em cursos e estágios de formação, 
aperfeiçoamento ou especialização, sem distinção de graus 
escolares em que atuem. 
 

Contudo, em função do arrocho salarial, mencionado por Monlevade 

(1998), e do aviltamento da remuneração, os professores em busca da auto-

sustentação são conduzidos a duplicarem as jornadas de trabalho e a 

acumularem cargos, o que os impossibilita de alcançar níveis mais elevados de 

titulação. De todo modo, importa destacar que os professores que conseguiam 

uma qualificação a mais, logo que podiam, deslocavam-se para a categoria de 

"especialistas em educação" afastando-se das atividades de sala de aula. 
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Noutras palavras, podemos inferir que o projeto educacional instituído com a Lei 

n.º 5.692 não apresentava dispositivos que viessem a concretizar efetivamente a 

valorização socioeconômica e cultural dos professores. 

Como é possível perceber, ocorreu, portanto, um processo de 

proletarização50 do magistério que, somado à deterioração das condições dos 

prédios, equipamentos e materiais escolares, explica porque a expansão 

quantitativa da escolarização, no Brasil, ocorreu sem garantia de qualidade da 

educação. 

Já no final da década de setenta, a sociedade brasileira enfrenta sérias 

crises políticas e econômicas que repercutem em seus diversos setores. Essas 

crises, refletidas no sistema educacional, exigem novas proposições para um 

contexto de cunho mais democrático. Em decorrência deste quadro, os 

professores públicos fizeram-se presentes, ao lado dos demais trabalhadores 

nas lutas sindicais contra a proletarização da profissão, o arrocho salarial e o 

processo de redemocratização do país. Tais propostas defendem também a 

necessidade de melhorar a condição do acesso a uma educação de qualidade 

que envolvesse os agentes educativos nas decisões. 

A intenção desse breve exame das formas de tratamento que o país tem 

dispensado àqueles que atuam no magistério é assinalar que, apesar do mundo 

constituído pelo poder político acenar com algumas medidas de “valorização do 

magistério”, sempre se atendo às questões salariais, particularmente a partir de 

1930, sua materialização não ocorreu e se ocorreu foi de forma parcial, como 

vimos. Na realidade, a discussão em torno da "valorização do magistério", 

passou a estar mais presente no discurso oficial do que propriamente em suas 

                                                           
50  Segundo Pucci (Apud Pessanha, 2001, p.27), a "proletarização do professor tem duas faces: 
de um lado, ela existiria porque, devido às atuais condições de trabalho - baixos salários e 
extensão da jornada de trabalho -, a situação do professor estaria se aproximando da realidade 
do proletariado; de outro lado, as novas formas de luta que o professores vêm utilizando, 
reivindicações salariais através de greves e a sindicalização, estariam aproximando a categoria, 
como classe social, do proletariado”.  
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ações. Em contrapartida, embora os educadores tenham apresentado propostas, 

ressalvando aspectos importantes para o exercício da profissão que vão além da 

mera discussão salarial, a fim de estabelecer o reconhecimento social e 

econômico da profissão, pouco se efetivou em função de suas lutas se darem 

em espaços autoritários e conservadores. 

 No final da década de oitenta, instala-se um novo contexto no país. Assim, 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988, vários segmentos sociais 

depositaram esperanças na construção de uma nova conjuntura socioeconômica 

e política. Pois, além de representar, no momento, o fim do período autoritário, a 

Carta Magna trazia, em seu bojo, sinais de que uma nova ordem social poderia 

se instalar. Tanto é que, emerge, com força, a discussão, entre os educadores, 

pela valorização do magistério. Sendo assim, a CF/88 pode ser compreendida 

como um marco importante na busca de uma política de valorização do 

magistério, em função dos resultados da luta das entidades docentes ao instituir 

em seu Artigo 206, inciso V, a urgência e necessidade de se estabelecer alguns 

princípios que deverão ser incorporados ao estatuto do magistério, visando 

proporcionar condições dignas de trabalho e melhor remuneração. São eles: 

 
valorização dos profissionais de ensino, garantido, na forma da 
lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as 
instituições mantidas pela União. (CONSTITUIÇÃO FEDRAL, 
Art.206, §. V) 
 
 

É neste cenário de mudanças e fortalecimento das discussões em torno 

da "valorização do magistério" que surge o Movimento dos Educadores, hoje 

representado principalmente pela ANFOPE, e é desencadeada uma luta política 

e pedagógica, objetivando analisar, acompanhar e intervir nos rumos traçados 

pelo governo brasileiro para a definição de uma política nacional de formação 

dos profissionais da educação, apontando questões fundamentais para a 



 

 

85

profissionalização51 e valorização do magistério, idéia essa que o movimento 

abraçou desde sua criação. 

O movimento dos educadores tomou maiores proporções a partir do 

debate promovido pelo MEC/SESU em 1983, na cidade de Belo Horizonte, em 

torno da reformulação do Curso de Pedagogia52. Com o encontro, o governo 

tinha interesse em resolver impasses no interior das habilitações ou criar novas 

habilitações, utilizando-se do poder do legislador. Já para os professores 

presentes no evento, o movimento representava a força ao poder instituído, 

diante das reformas impostas pelo Conselho Federal de Educação (CFE)53 

(BRZEZINSKI,1998). Contudo, registra-se, desse momento em diante, o 

distanciamento do movimento dos educadores em relação ao projeto dos órgãos 

oficiais. 

Como resultado deste encontro, ficou aprovado o documento de Belo 

Horizonte e a criação da Comissão Nacional pela Reformulação dos Cursos de 

Formação dos Educadores (CONARCFE), que em 1990 viria a se constituir na 

ANFOPE, associação voltada para a defesa de uma política global de formação 

direcionada à profissionalização do magistério. 

Desde então, a cada dois anos, a ANFOPE realiza encontros nacionais a 

fim de estudar, aprofundar e delinear direcionamentos sobre a formação e a 

valorização do professor, resistindo, assim, a tudo que possa vir com o propósito 

de desqualificar e desvalorizar o profissional da educação. Entre as suas 

                                                           
51 Diversos autores vêm analisando e estudando a questão da profissionalização docente, dentre 
eles, podemos mencionar: Nóvoa (1991) e Weber (1996). Contudo, estamos tomando como 
referência a definição apresentada pela ANFOPE no documento do X Encontro Nacional de 
Brasília (2000), a saber: "a profissionalização do educador supõe a valorização dos profissionais, 
o que requer, em estreita vinculação com a formação inicial e continuada, condições adequadas 
para o exercício da profissão, carreira e o desenvolvimento de uma política salarial unificada" 
(p.19). 
52 Cabe registrar que o movimento começou a germinar em 1978, durante o I Seminário 
Brasileiro de Educação, realizado em Campinas, no contexto das lutas pela redemocratização da 
sociedade brasileira, vindo a realizar em 1980, a I Conferência Brasileira de Educação, na 
Pontifícia Universidade Católica - PUC de São Paulo, quando dá origem ao Comitê Nacional Pró-
Formação do Educador, com o objetivo de ampliar o debate em torno da reformulação do Curso 
de Pedagogia. 
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propostas, está a defesa de uma concepção de "valorização do magistério" como 

sendo a articulação "da formação inicial, formação continuada, condições de 

trabalho, plano de cargos e salários" (BOLETIM ANFOPE-n.º13/fev.2001,p.2).  

Depreende-se daí a idéia de que pensar numa política de valorização do 

magistério implica em tratar, de forma séria e competente, a formação inicial 

desse profissional, as condições de trabalho, o salário, a carreira e a formação 

continuada, como propõe o Movimento dos Educadores, através da ANFOPE. 

È nessa conjuntura de institucionalização da ANFOPE, na década de 

noventa, que várias medidas são anunciadas no discurso oficial, dando sinais 

que uma política incisiva de "valorização do magistério" seria estruturada e 

efetivamente posta em prática. O destaque dado à "valorização do magistério", 

neste período, articula-se à elaboração do Plano Decenal de Educação para 

Todos, ao qual nos referimos no primeiro capítulo desta dissertação, e do Projeto 

Principal de Educação para a América Latina e o Caribe (PROMEDLAC) que 

estabelece a profissionalização como peça-chave para o desenvolvimento 

educacional na região54. Também nesse período foi instalado o Fórum 

Permanente de Valorização do Magistério da Educação Básica e da Qualidade 

de Ensino que ficou responsável pela redação do texto relativo à valorização do 

magistério que integra o Acordo Nacional, aprovado na Conferência de 

Educação para Todos, e pela redação do "Pacto pela Valorização do Magistério 

e Qualidade da Educação", que passaremos a discutir a seguir. 

 
3.2 - "Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação": Do 

que vinha sendo pensado coletivamente... à definição de novos 
rumos 

 

                                                                                                                                                                              
53  O CFE foi extinto após aprovação de lei no Congresso Nacional em 1995, Em seu lugar foi 
criado o Conselho Nacional de Educação (CNE), com função de normatizar a educação nacional. 
54  O referido projeto é resultado da V Reunião do Comitê Regional Intergovernamental, 
composto pelos Ministros da Educação e Ministros encarregados do Planejamento 
Econômico da América Latina e Caribe. 
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O “Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação” é 

resultado dos trabalhos desenvolvidos pelo Fórum Permanente de Valorização 

do Magistério da Educação Básica e da Qualidade de Ensino55, instituído em 

1993, pelo então ministro da Educação, Murilo Hingel, com a finalidade de 

desenvolver estudos e de amadurecer discussões para elaborar, implementar e 

acompanhar medidas que realmente viessem a valorizar a profissão docente e a 

viabilizar uma educação básica de qualidade para todos. O Fórum compreendia 

que a questão da "valorização do magistério" dependia de uma decisão política e 

não da instituição de programas e liberação de recursos para "treinamento em 

serviço" de professores, que, via de regra, tem efeito localizado e transitório.  

Para definir as premissas, as linhas de ação e as responsabilidades de 

cada esfera governamental e dos integrantes partícipes do Fórum dentro do 

Pacto, as entidades reunidas já dispunham dos dados sobre os recursos 

financeiros disponíveis no somatório nacional, a partir dos percentuais mínimos 

vinculados pela Constituição Federal e com dados agregados de matrícula em 

todo o país (MONLEVADE,1997), bem como do entendimento de que o 

magistério público deveria ser tratado a partir de sua profissionalização, que, 

como sabemos, inclui vários elementos da "valorização do magistério". 

(ANFOPE, 1996). De acordo com o Pacto, assinado em 19 de outubro pelo 

Presidente Itamar Franco, o Ministro Murilo Hingel e dos Presidentes das outras 

instituições membros do Fórum, ficava claro que a profissionalização do 

magistério e sua valorização, passava por um  

 
"processo de conquista do reconhecimento pela sociedade, da 
importância política, social, cultural e econômica do professor, 
corresponde à elevação do nível de formação, à organização de 
planos de carreira, com acesso via concurso público e 
remuneração compatível, e à melhoria das condições de trabalho 
dos educadores" (MEC, PACTO PELA VALORIZAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, 1994,p.4). 

  

                                                           
55  Das reuniões do Fórum e da elaboração do referido documento participaram representantes 
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Percebe-se, pois, que a "valorização do magistério" é assumida numa 

perspectiva na qual os elementos valorativos são vários e indissociáveis, 

conforme apresentou a ANFOPE em seu Boletim n.º 13 de 2001, através da 

definição acima mencionada. Esse prisma de análise é fundamental para 

delimitar que a "valorização do magistério" difere, significativamente, quando 

comparamos as propostas traçadas pelo governo federal (a partir dos programas 

elaborados e das leis federais estabelecidas nos últimos anos), pela ANFOPE e 

as ações concretizadas no município investigado. Cremos ser importante 

ressaltar que a variável política é fundamental tanto na construção de modelos 

quanto na implantação de práticas efetivas de valorização, variável que se 

apresenta no discurso oficial, no movimento dos educadores e nas práticas 

municipais, do cotidiano local.    

O Fórum teve uma importante atuação, pois, segundo Cunha (1998, p.62) 

"coube a esse colegiado iniciar estudos para fixação do piso salarial, mostrando 

a importância, em termos de política educacional, da parceria entre poder 

público e sociedade civil". Entretanto, em curto tempo de existência, pouco mais 

de um ano, os estudos e encaminhamentos que vinham sendo tomados foram 

suspensos, pois a eleição e posse de um novo Presidente da República fizeram 

com que novos direcionamentos e decisões fossem tomados, conforme 

tentamos mostrar no primeiro capítulo, desconsiderando, de certa forma, o que 

                                                                                                                                                                              
do MEC, da ANFOPE, do CONSED, da UNDIME, do CRUB e da CNTE. 
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já vinha sendo estudado e planejado. Por não concordar com os 

encaminhamentos dados pela nova gestão no MEC, tendo à frente dos trabalhos 

o Ministro Paulo Renato de Souza, algumas entidades que participavam do 

Fórum se afastaram, a exemplo da ANFOPE e da CNTE. 

Desse modo, pode-se dizer que os motivos que desencadearam o 

afastamento da ANFOPE e da CNTE dessa gestão no MEC, que tem início em 

1995, diz respeito às "novas propostas" emanadas por esse grupo para a política 

educacional, mais especificamente para a formação de profissionais da 

educação e sua valorização profissional, bem como o fato do MEC excluir de 

suas propostas prioritárias questões como "educação básica, qualidade do 

ensino e piso salarial nacional" (MONLEVADE, 1998, p.16). Como resposta, o 

MEC  apresentava a tese de que, com os recursos disponíveis no ministério, só 

seria possível privilegiar o ensino fundamental, em virtude de que "boa parte dos 

recursos da União estava comprometida com a manutenção das universidades e 

escolas técnicas federais" (CUNHA, 1998, p.68). 

É nesta direção, que a seguir nos propomos a analisar a LDBEN n.º 

9.394/96 e a Resolução n.º 3 do CNE/97, à luz de um dos objetivos propostos 

neste estudo, qual seja, apreender as concepções de valorização do magistério 

expressas nos programas formulados no âmbito do governo federal e 

implementados no município, e do movimento dos educadores, representado 

pela ANFOPE. 
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3.3 -  A LDBEN/9656, A Resolução N.º3/97 DO CNE57 E A Valorização do 
Profissional da Educação 

 

A "valorização do profissional da educação" é um dos princípios que a LDBEN contempla 

e que está articulado a princípios defendidos pela CF/88 (Art. 206,V). À primeira vista, o texto da 

LDBEN traz alguns avanços, como dedicar um título inteiro aos "profissionais da educação" 

(LDBEN, Título VI, Arts.61 a 67), ou se reportar ao corpo docente como profissionais da 

educação58 e mais especificamente no Art. 67, quando dispõe que os sistemas de ensino 

deverão promover a valorização dos professores enquanto profissionais, com estatutos e planos 

de carreira definidos, salientando que o ingresso no magistério deve se dar exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, devendo ser assegurado aos professores aperfeiçoamento 

profissional, inclusive em serviço, piso salarial profissional e incentivo à titulação e produtividade 

(BRASIL, LDBEN,1996). 

Depreende-se, pois, que, ao confirmar o ingresso de professores na 

carreira do magistério, em nível federal, estadual ou municipal, exclusivamente 

por concursos públicos de provas e títulos, institui-se assim a luta 

(principalmente dos profissionais do magistério) contra a prática do empreguismo 

além de apontar para a necessidade de formulação e implementação de plano 

de cargos, carreira e remuneração como mecanismo de promoção do 

desenvolvimento econômico e profissional do professorado. Entretanto, vale 

registrar que a viabilização e o caminho percorrido para a implantação de tais 

                                                           
56   A referida Lei foi enviada ao Congresso Nacional em 1989 e veio a ser sancionada e 
aprovada apenas em 1996 pelo então presidente, Fernando Henrique Cardoso. Durante esse 
período de tramitação, muitos embates políticos ocorreram contando com a presença dos 
profissionais da educação. No entanto, as forças conservadoras terminaram aniquilando as 
idéias de maior interesse para a classe trabalhadora: gratuidade em todos os níveis de ensino, 
autonomia das universidades, melhores condições de trabalhos para os professores, dentre 
outras. Cremos não ser demais acrescentar que a LDBEN/96 cumpre o papel de fundamentar as 
políticas apresentadas pelo executivo naquele momento. Contudo, não podemos deixar de 
registrar que a referida Lei introduz elementos importantes para a nossa discussão. Ivany Pino 
(1998) e Saviani (1997) discutem esse período de tramitação com riqueza de detalhes. 
57 A Resolução 3/97 do CNE fixa diretrizes para os novos Planos de Carreira e Remuneração 
para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
58  Importa ressaltar aqui que, em outros artigos da LDBEN/96 e alguns textos legais, como é o 
caso da Lei n.º 9.424/96 e da Resolução n.º 3 do CNE/CEB, outros termos são utilizados para 
designar aqueles que atuam no setor educacional, tais como: docentes, professores, magistério 
público, pessoal docente e demais profissionais da educação, pessoal docente e trabalhadores 
em educação. Contudo, no presente trabalho, entende-se por magistério, não só os profissionais  
 
que exercem a docência, mas também os professores que atuam nas funções de administração, 
inspeção, supervisão e orientação educacional. 
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procedimentos, vão depender da conjuntura política local e dos embates que se 

travam em cada estado ou município, pois como veremos mais adiante, no 

quarto capítulo da dissertação, o município investigado apresenta proposta de 

plano de carreira e remuneração que diz promover a "valorização do magistério", 

entretanto, em nossos achados, verificamos que se trata mais de um controle de 

produtividade do trabalho desenvolvido pelo profissional do magistério.  

A materialização dos planos de cargos, carreira e remuneração do 

magistério se deu a partir da Resolução n.º3 (BRASIL/CNE, 1997)59. A referida 

resolução, ao fixar diretrizes para os novos planos de carreira e remuneração 

para o magistério, regulamenta pressupostos da "valorização do magistério" 

registrada de forma mais geral em leis federais. Todavia, cabe ressaltar que, ao 

mesmo tempo em que a resolução afirma e legitima o ingresso na carreira do 

magistério público por concurso (Art.3º), como forma de valorizar e contribuir 

com a profissionalização do magistério, em contrapartida, no Art.4º, inciso I, 

estabelece como qualificação mínima o ensino médio completo, na modalidade 

normal, para o exercício da docência na educação infantil e nas séries iniciais do 

ensino fundamental, em conformidade com o Art. 62 da LDBEN. Nota-se, pois, 

que, ao deixar de exigir a formação em nível superior para todos os profissionais 

como base comum de qualificação, aumenta-se ainda mais a diferença entre 

esses professores e os demais professores da educação básica. Nesse sentido, 

pode-se dizer que para o ingresso na função docente deve-se levar em 

consideração os dois níveis de titulação. 

Importa ressaltar que a qualificação mínima que vem sendo aceita pelos 

egressos dos cursos de nível médio, também está sendo propalada aos cursos 

                                                           
59 Cabe registrar que, antes da aprovação da Resolução n.º 3/97, havia sido enviado ao MEC o 
Parecer nº2 da Câmara de Educação Básica, que tratava sobre o mesmo assunto. O referido 
parecer teve como relator o Conselheiro João Antônio Cabral de Monlevade. Porém, o MEC e a 
Assessoria Técnica deste Ministério expressaram sua discordância e reestruturaram o parecer 
dando origem à Resolução supracitada. Segundo Melo (1998,p.5), o MEC alegou inviabilidades 
em aprovar tal parecer em função do "Piso Salarial Profissional Nacional, da abrangência das 
diretrizes para os professores da educação básica e dos cálculos do custo-aluno-qualidade". 
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superiores, pois, o MEC introduziu um novo locus de formação profissional, 

voltado para o ensino superior. Trata-se dos Institutos Superiores de Educação60 

(ISE), cujo caráter é exclusivamente profissional e visa "à formação inicial, 

continuada e complementar para o magistério da educação básica" 

(RESOLUÇÃO/CP N.º 01/99, Art.1º). No seu interior está o "Curso Normal 

Superior, para licenciatura de profissionais em Educação Infantil e de 

professores para os anos iniciais do Ensino Fundamental" (Idem). O referido 

curso apresenta tempo reduzido para formação dos professores, que pode 

chegar até 1.600 horas, em função do aproveitamento de experiências anteriores 

pelos alunos em formação61.  

Nesta direção, cabe registrar, ainda, que o Art.87, § 4º da LDBEN/96, 

determina que "até o fim da Década da Educação somente serão admitidos 

professores habilitados em nível superior ou formados por treinamentos em 

serviço"62. Diante dessa situação, os professores sentindo-se ameaçados de 

perder o emprego, são levados a freqüentar cursos de formação em serviço63, 

geralmente fora das universidades, pagos por eles mesmos com sérios prejuízos 

para sua formação, e conseqüentemente para sua valorização enquanto 

docente. No entanto, faz-se pertinente salientar que, de modo geral, se de um 

lado os professores recorrem ao curso superior com a preocupação em manter o 

                                                           
60 A criação dos ISE não é objeto de investigação desta pesquisa, porém sua menção serve 
apenas para dizer que a opção do MEC pode vir a dificultar a criação de uma política efetiva para 
a "valorização do magistério". De acordo com Aguiar (1998), a criação dos institutos vem sendo 
gestada desde a presença do Ministro Murilo Hingel no Ministério da Educação. 
61 A carga horária de integralização do curso é de 3.200h, podendo serem aproveitadas 800 h de 
atividades do magistério de nível médio e  800 h se o aluno exercer atividade docente de sala de 
aula nas séries iniciais do ensino fundamental (PARECER CNE/CP N.º 115/99). 
62 Sobre essa determinação da Lei, Alves (2002), apresenta uma discussão muito interessante, 
pois, segundo a autora, a interpretação até o "fim da década" dá a entender que durante esse 
período só será aceito o ingresso no magistério de professores com nível superior, entretanto, 
passados os dez anos, voltariam a ter acesso ao magistério os docentes de nível médio? 
63 Tais cursos, geralmente, são oferecidos pelas prefeituras a partir de contratos/parcerias 
estabelecidas com Instituições de Ensino Superior que contam, muitas vezes, com professores 
sem as condições adequadas para lidar com a proposta, além de funcionar em espaços com 
precária infra-estrutura física e pedagógica. Pode-se dizer, que o programa PROFORMAÇÃO,  
 
criado pelo governo federal e implantado por várias prefeituras, trata-se de um curso de caráter  
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emprego e incrementar um pouco mais seus salários, ao mesmo tempo não 

podemos deixar de registrar o interesse dos professores pelo desenvolvimento 

profissional, a vontade em estudar, a necessidade de atualização, o sonho de 

fazer uma faculdade, a preocupação com o seu trabalho e com a aprendizagem 

dos alunos. 

Enfim, importa destacar que, no tocante à formação em nível superior, 

destinada aos professores da educação infantil e das séries iniciais do ensino 

fundamental, esta tem sido tratada e regulamentada de forma ampla, permitindo 

várias opções de formação. Assim, sob o pretexto de qualificar com maior 

rapidez, corre-se o risco de aligeirar esta formação, tornando-a cada vez mais 

frágil e desqualificada, sonegando assim a “valorização ao magistério” 

(FERREIRA, 2001). 

O interesse em apresentar este argumento apoia-se na compreensão de 

que o modelo de formação do professor para a educação infantil e séries iniciais 

do ensino fundamental, elaborado pelo MEC, poder vir a sedimentar uma 

hierarquia interna dentro do mesmo nível de profissionais, nivelando por baixo os 

salários dos docentes que atuam nas séries iniciais e que possuem o título de 

nível superior neste formato. 

De todo modo, o que queremos chamar atenção é que o aligeiramento 

atribuído à formação inicial dos professores a partir da proposta governamental 

caminha em sentido oposto ao que é propagado no discurso oficial. Desta forma, 

tais medidas só vêm a reforçar o processo de desvalorização, tão comentado no 

início do capítulo em andamento. 

Somando-se a essas proposições, o MEC, com a intenção de superar a 

ausência de quadros de professores para atuar na educação básica, questão 

essa atrelada à desvalorização social e econômica dos profissionais da 

educação, estabelece o Art. 63, inciso II, da LDBEN, sobre a formação 

                                                                                                                                                                              
criado pelo governo federal e implantado por várias prefeituras, trata-se de um curso de caráter  
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pedagógica, para "diplomados de educação superior que queiram se dedicar à 

educação básica", dispositivo este que está em consonância com a Art. 4º, inciso 

III da Resolução nº3. Constata-se, pois, mais uma vez que a concepção de 

formação exposta pelo MEC, através dos textos da LDBEN e da Resolução, vai 

de encontro ao discurso em torno da "valorização do magistério", pois permite 

que profissionais de outras áreas sejam licenciados para ministrar aulas na 

educação básica, simplesmente complementando sua formação com 540 horas, 

das quais 300hs como estágio (que podem ser realizados como treinamento em 

serviço), podendo o restante, no caso as 240hs, serem cumpridas através da 

modalidade à distancia com metodologia semipresencial64.   

Nessa direção, Aguiar (1998) acentua que tal situação pode vir a 

colaborar ainda mais com a desvalorização do magistério, uma vez que outros 

profissionais podem encontrar nessa possibilidade a garantia de um emprego ou 

complemento salarial, reforçando a idéia da profissão docente como "bico".  

 
Colocando em sala de aula profissionais mal-sucedidos em suas 
profissões de origem e que não tiveram como objeto de 
investigação e estudo a escola, a sala de aula, a educação. Sua 
vinculação com o projeto pedagógico da escola corre o risco de 
ser uma farsa. (ANFOPE, 1996, p.5) 

 

Diante do exposto, fica evidente que a concepção de qualidade defendida 

no projeto governamental, no tocante à formação em nível superior, está 

atrelada às questões da produtividade, competitividade e eficiência da 

administração empresarial, logo, nessa perspectiva, a "qualidade educacional 

assume sentido de instrumentalização técnica, de treinamento repetitivo para 

atender as necessidades de desenvolvimento do país" (CRUZ, 1998, p.81), o 

que difere do que vem sendo materializado e defendido nas propostas do 

                                                           
emergencial, que se deu como "treinamento" em serviço para os professores leigos. 
64 De acordo com Brzezinski (1998,p.155), essa regulamentação teria a finalidade de substituir a 
atual legislação sobre os cursos de Esquema I, "curso emergencial de formação de professores 
destinado a quem já tem curso superior, instituído pela portaria n.º 432/71". Para a autora, tal 
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Movimento dos Educadores, através da ANFOPE. Para o movimento a 

"qualidade ganha sentido político, instrumental, ético e social (...) Na educação 

indica a presença de uma base científica sólida, formação crítica, solidariedade e 

construção da cidadania" (Idem). 

A discussão sobre a questão da qualidade nos remete novamente à 

Resolução nº3, mais especificamente ao Art.6º, inciso VI, alínea 'b', que 

estabelece que o desempenho do trabalho docente se dará mediante a 

avaliação, "segundo parâmetros de qualidade do exercício profissional, a serem 

definidos em cada sistema" (alínea 'b', do Art.6º). Desta forma, implica em 

considerar que os parâmetros de qualidade do projeto governamental serão 

estabelecidos à luz dos critérios da administração empresarial, conforme 

mencionado acima, mais preocupado em exercer o controle da produtividade 

docente em detrimento da construção do professor enquanto sujeito-histórico. 

Cremos não ser demais acrescentar que o instrumento da avaliação pode ser 

utilizado como forma de manipulação e de controle político, e que o controle 

sobre o desempenho dos docentes pode vir a se constituir em fator impeditivo 

para a construção de uma política de "valorização do magistério" efetiva. 

O breve inventário, até aqui realizado, explica, de certa forma, as 

dificuldades e os ranços para se garantir a elaboração e a implementação de 

uma política incisiva de valorização do magistério, o que implicaria na revisão 

dos equívocos da legislação e na efetivação das orientações legais e na 

incorporação das reivindicações do Movimento dos Educadores, definidas e não 

asseguradas em Lei, que venham realmente a dignificar uma carreira 

socialmente desvalorizada. Os conflitos dessa história fazem-se presente nos 

diversos níveis da organização do sistema de ensino brasileiro. Neste sentido, 

iniciativas no âmbito do poder local têm apontado para proposições que buscam 

                                                                                                                                                                              
decisão vai de encontro aos princípios e as recomendações da ANFOPE, que aponta que a 
docência é a identidade de todo profissional da educação.   
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lidar com essa questão, apesar de muitas vezes se sustentarem em perspectivas 

que se aproximam muito mais de uma ótica gerencial que não considera 

problemas fundamentais que permeiam a função docente no país, como é o 

caso do município investigado, no qual ações conservadoras e empresariais 

marcam a vida política local e atuam contrariamente à constituição de uma 

prática profissional articulada à valorização socioeconômica do magistério, 

conforme demonstraremos no capítulo a seguir.  
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CAPÍTULO IV –   GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO 

DOCENTE NO MUNICÍPIO DE PANELAS 



 

 

 

 

 

 

 

Tomados os pressupostos teóricos expostos anteriormente, no presente 

capítulo, temos o propósito de apresentar o resultado das análises, realizadas 

com base nos dados coletados na realidade empírica. Para tanto, na primeira 

seção deste capítulo, descrevemos o caminho metodológico percorrido para 

apreensão da realidade. Na segunda seção, buscando subsídios para 

empreender a análise sobre o município pesquisado, apresentamos uma breve 

caracterização histórica do município, ressaltando as principais diretrizes da 

política educacional municipal e o enfoque da administração gerencial, modelo 

este adotado no âmbito educacional. Cabe registrar que, neste momento, 

também apresentamos dados levantados na “home page” do Ministério da 

Educação, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, Banco de Dados do 

governo de Pernambuco e nas Secretarias de Educação do estado de 

Pernambuco e do município de Panelas. Ainda nesta seção, descortinamos a 

política de valorização do magistério desenvolvida pelo governo local. Some-se a 

este esforço o exercício de apresentar, na terceira seção, os dados coletados no 

campo empírico a partir dos questionários e das entrevistas, com vistas a dar 

conta dos objetivos que nortearam o estudo. 
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4.1  Caminho Metodológico Percorrido para Apreensão da Realidade 

 

Partimos do pressuposto de que elaborar e desenvolver uma pesquisa 

são sempre desafios estimulantes. Desafio maior é fazer a opção por uma 

determinada abordagem metodológica, posto que essa implica necessariamente 

na escolha de caminhos a serem percorridos. Para isto, temos que levar em 

consideração a especificidade do objeto de estudo bem como nossas opções de 

ordem ideológica e política. 

A partir desta compreensão e de leituras realizadas em torno da temática, 

entendemos que desenvolver pesquisa no campo das ciências sociais tem como 

desafio principal tratar os aspectos qualitativos sem desprezar o quantitativo, 

estudar a prática enquanto campo privilegiado da teoria, tratar da especificidade 

da parte como especificidade da totalidade, entender a objetividade das 

subjetividades, buscando assim a superação das dicotomias presentes na 

abordagem teórica positivista no trato da realidade social. 

Deste ponto de vista, buscamos compreender e analisar a realidade social 

a partir de contradições, pressupondo-se que essa deve ser conhecida e 

transformada. 

Diante do exposto, identificamos essa pesquisa dentro do campo de 

conflitos e paradoxos que são pertinentes às pesquisas do campo social. 

Minayo(1994) aponta, em seus estudos, cinco características principais que 

distinguem o objeto de estudo das ciências sociais, tornando-as específicas. São 

elas: sua historicidade, sua consciência histórica, a existência de uma identidade 

entre sujeito e o objeto, o caráter ideológico, determinado pelas diferentes visões 

de mundo, e, por último, sua essência qualitativa. 

Desta forma, para viabilizarmos a proposta de investigação e alcançarmos 

os objetivos anteriormente mencionados na introdução desse trabalho, partimos 
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do pressuposto de que as manifestações da realidade social expressam os 

conflitos e contradições oriundos de projetos sociais diversos. 

Portanto, para analisar as concepções dos atores sociais envolvidos na 

pesquisa, professores e gestores, sobre valorização do magistério no município 

de Panelas, utilizamos como estratégia principal para aproximação do real os 

procedimentos postos no âmbito da pesquisa "quanti-qualitativa", situados 

segundo os parâmetros da abordagem dialética histórico-estrutural. 

Consideramos que, assim, evitamos o risco de tratar a realidade apenas 

em seus aspectos subjetivos, desligados de seus contextos de referência que 

apresentam aspectos estruturais com relativa regularidade. O que significa 

propor estudar os fenômenos mergulhando em suas raízes, aprofundar as 

causas e conseqüências dos problemas e tratar as relações nos campos social e 

histórico, a partir da explicação e compreensão do seu desenvolvimento com o 

objetivo de atuar e produzir mudanças sociais. 

Antes de fazermos referência às fases para a concretização da pesquisa 

empírica, mostra-se necessário retomar os critérios que justificam o porquê da 

escolha do município de Panelas para a realização do levantamento dos dados 

empíricos. 

Vale ressaltar que a escolha decorreu da articulação/aproximação das 

diretrizes traçadas para a política educacional em âmbito local com as políticas 

propostas pelo governo federal, além de atender a critérios que tornaram viável a 

execução da pesquisa, como: a elaboração e a implementação do Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério Público; a colocação em prática de 

programas federais que visem promover a valorização do magistério e a 

melhoria do ensino fundamental e a implementação de um modelo gerencial de 

gestão na educação. Na pesquisa nos propomos a estudar o período de 1997 a 

2002 que corresponde a dois mandatos de um mesmo grupo de poder na gestão 

municipal. 
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O caminho investigativo utilizado na pesquisa se desenvolveu em quatro fases 

articuladas entre si, conforme descrevemos a seguir. 

Na primeira fase, tentamos apreender a concepção de valorização do 

magistério adotada pelo município de Panelas expressa na política municipal de 

educação, através dos documentos produzidos em âmbito local, e a partir do 

diálogo com as concepções expressas pelo movimento dos educadores 

(ANFOPE) e por meio dos programas federais que objetivam tal propósito, 

implantados no município. Mais especificamente consultamos os seguintes 

documentos: a) na esfera municipal, o Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério e o Estatuto do Magistério, b) no âmbito do movimento em nível 

nacional, as diretrizes estabelecidas pela ANFOPE, contidas no documento final 

do X encontro nacional realizado em Brasília no ano de 2000, c) no âmbito do 

governo federal, os programas federais que contemplam as questões voltadas 

para as políticas de valorização do magistério implantadas no município, que 

são: PROFORMAÇÃO, FUNDEF, PCNs em Ação e PROINFO65. 

  A escolha dos documentos locais se justifica pelo fato de se tratarem de 

textos específicos que traduzem as medidas adotadas pelo município como 

forma de valorizar o magistério. 

Já o documento da ANFOPE de 2000 ganha relevância pelo distanciamento em relação 

à concepção de "valorização do magistério", apresentada pela LDBEN/96 e a Resolução de 

nº3/97, bem como por apresentar, de forma mais atualizada, a discussão sobre uma política 

global de valorização e profissionalização do magistério. Contudo, cabe registrar que o referido 

documento guarda consonância com texto final elaborado no Encontro Nacional pela 

CONARCFE em Belo Horizonte, no ano de 1983, documento esse base para a elaboração dos 

demais. 

                                                           
65  Programa de Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO), Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF), Programa Parâmetros em Ação (PCNs em Ação) e Programa de Informática na 
Educação (PROINFO). 
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Enquanto que os programas do governo federal foram escolhidos 

considerando-se que contemplam pontos da valorização do magistério e pelo 

fato de terem sido viabilizados no município. 

Para Guba e Lincoln, citados por Lüdke & André (1986), a análise 

documental apresenta vantagens pois: a) os documentos constituem uma fonte 

estável e rica que perdura ao longo do tempo, podendo ser consultados várias 

vezes, o que dá mais estabilidade aos resultados obtidos; b) constitui uma fonte 

poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentam as 

afirmações que podem desvelar um determinado contexto e c) representam uma 

fonte natural de informações que permite ao pesquisador uma maior 

aproximação com o contexto em que as informações foram produzidas. 

É importante frisar que as informações obtidas a partir dos documentos 

selecionados nos serviram, inicialmente, como suporte para a elaboração das 

questões do questionário e, posteriormente, das entrevistas. 

Na fase seguinte da pesquisa, no caso a segunda, como forma de 

subsidiar ainda mais o questionamento anterior da 1ª fase, aplicamos 

questionários66 com perguntas abertas e fechadas (Anexo I), como instrumento 

de coleta de informações cuja fonte foram os docentes da rede municipal de 

ensino de Panelas, profissionais responsáveis pela implementação das políticas 

educacionais traçadas em âmbitos federal e local. Foram aplicados noventa 

questionários com professores do ensino fundamental I, amostra essa 

representativa, em torno de 73%, tendo em vista que nosso universo é composto 

por cento e noventa professores. Os dados contidos nos questionários 

respondidos foram submetidos a um tratamento estatístico, através do pacote 

estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 10.0, 

                                                           
66 Os questionários foram respondidos pelos próprios professores, sob a orientação da autora do 
presente trabalho, o que permitiu aos sujeitos sentirem-se mais à vontade para responderem as 
questões propostas.  
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momento em que buscamos categorizar informações sobre o perfil dos docentes 

da rede municipal bem como as percepções destes sobre o magistério. 

Já na terceira fase da pesquisa, sentindo a necessidade de aprofundar 

algumas questões, a partir do levantamento acima mencionado, utilizamos 

também a análise qualitativa. Para tanto, selecionamos cinco professores para 

serem entrevistados, sendo três da zona rural, escolhidos a partir das respostas 

emitidas em seus questionários e dois da zona urbana, esses por estarem 

articulando há mais de quatro anos no processo de formação do sindicato dos 

professores, de acordo com informações obtidas no momento da aplicação do 

questionário. Tal distribuição ocorreu em função da zona rural reunir mais 

docentes. 

A terceira fase da pesquisa contou ainda com a realização de entrevistas 

semi-estruturadas com os principais protagonistas envolvidos no estudo, na 

tentativa de captar nuanças sobre a gestão municipal da educação e a política 

de valorização do magistério adotada no município, conforme demonstramos no 

quadro abaixo. 

Quadro 2 
RELAÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

SEGMENTO QUANTIDADE 
Prefeito do Município 01 
Assessor Técnico da Área de Desenvolvimento Social 01 
Secretária de Educação 01 
Diretora da Diretoria de Ensino 01 
Representantes dos Professores 05 

TOTAL 09 

 

Visando preservar o sigilo em relação às identidades pessoais dos 

sujeitos entrevistados, ao expormos os resultados provenientes da análise dos 

seus depoimentos, eles serão identificados como G1, G2, G3 e A1 (grupo de 

gestores e assessor), assim como o grupo dos docentes será nomeado como 

P1, P2, P3, P4 e P5. 
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Tínhamos também a intenção de entrevistar membros do Conselho de 

Acompanhamento do FUNDEF e representantes do sindicato dos professores 

municipais, contudo tal fato foi inviável em virtude da inexistência tanto do 

Conselho quanto do sindicato67. O roteiro da entrevista, na íntegra, encontra-se 

em anexo68 e foi elaborado de modo que nos permitisse, na análise de dados, 

focalizar os seguintes aspectos: 

1. as concepções de valorização do magistério para os gestores e professores 

municipais; 

2. a concepção de gestão educacional adotada no âmbito municipal, a partir da 

impressão dos sujeitos entrevistados; 

3. as possíveis implicações para o corpo docente decorrentes da implantação 

dos programas federais; 

4. as relações entre a política de valorização adotada no município e as 

interferências na questão salarial definida no plano de cargos e carreira e a 

formação continuada e 

5. os impactos do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar Municipal 

(SAREM), sob a valorização do magistério. 

Para o tratamento e análise das informações, o principal procedimento 

será a análise de conteúdo cujos conceitos fundamentais hoje utilizados foram 

minuciosamente trabalhados por Bardin, em sua obra L' analyse de Contenu, de 

1977, tendo por referência as categorias principais, privilegiadas pela pesquisa 

(descentralização, municipalização, gestão da educação e valorização do 

magistério). 

O trabalho inicial da análise de conteúdo consistiu na organização do material 

coletado (documentos e resultados das entrevistas); em seguida foi realizada a 

                                                           
67 Cabe registrar que, atualmente, existe, em Panelas, o Sindicato dos Servidores do Município 
de Panelas (SISMUP), contudo sua fundação data de junho/2003, período em que já havíamos 
encerrado nossa coleta de dados (fev/2003) e nos encontrávamos na fase final de escrita do 
trabalho dissertativo. 
68 Anexo n.º II  



 

 

105

descrição analítica, quando nos aprofundamos no estudo do material coletado, 

orientados pelas hipóteses e pelo referencial teórico. Neste momento, 

procedemos à codificação, à classificação e à categorização que resultaram nos 

quadros de referências dos diversos aspectos que a pesquisa se propôs a 

esclarecer. Na seqüência, realizamos a fase de interpretação e a análise, 

quando buscamos estabelecer relações com a realidade educacional e a social 

mais ampla e construir respostas para as questões condutoras da pesquisa. 

 

4.2  O Município de Panelas 

 

O município de Panelas encontra-se localizado na Mesorregião do 

Agreste Pernambucano, mais especificamente na Microrregião do Brejo 

Pernambucano, a 182 Km da Capital. Situa-se num território correspondente a 

368 Km2. É limitado, ao Norte, pelo município de Altinho, ao Sul, pelos 

municípios de Quipapá e Jurema, ao Leste, pelos municípios de Lagoa dos 

Gatos, Cupira e São Benedito do Sul e, ao Oeste, pelo município de Ibirajuba. 

Como distrito, Panelas foi criado no dia 31 de março de 1846, pela Lei provincial 

de n.º 157, no entanto, só conseguiu sua emancipação política em 18 de maio de 

1870, quando de fato desmembrou-se dos municípios de Caruaru e São Bento 

do Una. Administrativamente, o município é formado pelos seguintes distritos: 

Sede, Cruzes, São José e São Lázaro. Em 2003, o município completou 133 

anos de emancipação política.  

Quanto ao nome do município, são várias as versões apresentadas com o 

intuito de o justificar. Dizem uns que ele provém da construção de panelas de 

barro realizadas à beira de uma fonte; outros afirmam que se originou em função 

de várias igabaças indianas (panelas de barro confeccionadas pelos índios) que 

foram encontradas no Sítio Olho D' água, localizado no município; e há aqueles 

que propagam a versão de que é em função das três serras existentes em volta 
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do município, que são as serras do Boqueirão, da Bica e dos Timóteos, 

formando uma "trempe de panelas" que teria dado origem a tal denominação. 

Atualmente, de acordo com a Agência de Planejamento e Pesquisa 

CONDEPE/FIDEM, órgão oficial de estatística do governo estadual, vinculado à 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social, o município de Panelas 

possui uma população estimada em 25.874 habitantes69, dos quais 64% estão 

concentrados na área rural. Esta concentração se dá pelo fato do município 

possuir uma economia voltada para a exploração agrícola e desenvolver 

atividades ligadas à pecuária. Possui um Índice Municipal de Desenvolvimento 

Humano (IDH-M) de 0,34470.. No que se refere aos indicadores educacionais, 

mesmo com a classe de alfabetização de jovens e adultos e o programa 

Alfabetização Solidária, a taxa de pessoas analfabetas atinge 21,5% dos grupos 

mais jovens na faixa de escolarização de 11 a 14 anos, e atinge 49,6 da 

população acima de 15 anos.  

Como acontece em geral com os municípios pobres da Região Nordeste, 

as atividades econômicas que predominam são as do setor primário. No caso do 

município de Panelas, conforme já comentado, a atividade que se sobressai é a 

agricultura, com destaque para a produção da cana-de-açúcar além de banana, 

laranja, abacate, côco-da-baia, dentre outras, bem como a atividade pecuária71. 

Contudo, na região de Panelas, muitos dos agricultores existentes realizam 

pequenos plantios para sua própria subsistência. Além disso, conforme os dados 

levantados no CONDEPE/FIDEM, 92,7% dos chefes de família possuem 

rendimento mensal até dois salários mínimos e, deste total, 80,5% percebem até 

um salário mínimo. 

                                                           
69 Considerado um município de Pequeno Porte (BRASIL/MEC, 1999,p.17). 
70 O IDH-M focaliza o município como unidade de análise e tem metodologia igual ao IDH, criado 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Ambos têm o objetivo de 
medir o grau de desenvolvimento humano, para isto levam em consideração três dimensões: a 
renda (padrão de vida decente), a longevidade (esperança de vida) e a educação (grau de 
conhecimento). O Brasil tem 0,742 de IDH. Pernambuco tem 0,572 de IDH. 
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O município de Panelas, desde 1997, vem sendo governado por uma 

coligação política que tem à frente um representante do Partido da Frente Liberal 

(PFL), e que engloba o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 

Conduzido ao poder municipal nas eleições de 1996, o mesmo grupo veio a ser 

reeleito nas eleições de 200072. Assim, no momento da coleta de dados, final de 

2002 e início de 2003, o referido grupo estava no segundo ano de exercício do 

seu segundo mandato (1997-2000/2001-2004). De acordo com entrevista 

concedida pelo prefeito, ao assumir o poder, colocou-se como prioridade a 

inovação da gestão em todos os setores municipais, inclusive nas áreas sociais. 

Segundo o prefeito, era preciso combater uma prática administrativa 

patrimonialista que vinha gerenciando o município há cerca de 28 anos e "que 

não trazia evolução/desenvolvimento/progresso para o município". 

Entretanto, apesar de observamos no discurso do prefeito uma intenção 

de romper com os padrões patrimonialistas de gestão e procurar implementar 

um "governo onde o povo tenha vez e voz", elegendo como prioridades de 

governo, a saúde, a educação, a assistência social, a melhoria da qualidade de 

vida, dentre outros aspectos, na realidade concreta, constatamos que o norte de 

suas ações teve e tem um eixo explicitamente conservador e, portanto, 

contraditório ao seu projeto de governo, defendido desde o primeiro mandato e 

reafirmado no início do segundo. 

Nessa direção, a fala de dois professores entrevistados deixa entrever 

essa compreensão:  

                                                                                                                                                                              
71Dados obtidos na Agência de Planejamento e Pesquisa CONDEPE/FIDEM na página 
www.condepe.pe.gov.br/index.htm 
72 É importante ressaltar que as diretrizes de política e a gestão municipal de Panelas encontram-
se em consonância com a do Governo do estado de Pernambuco, cujas propostas 
neoliberalizantes possuem estreita relação com as proposições defendidas pelo ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso e se apresentam ao povo pernambucano como solução para tirar 
"Pernambuco do atraso". Há duas gestões (1999-2002/2003-2006) Pernambuco tem à frente do 
governo estadual o político Jarbas Vasconcelos, eleito a partir de uma aliança entre o Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e o Partido da Frente Liberal (PFL), denominada 
"União por Pernambuco". 
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“A gestão adotada no município é autoritária. Não temos 

liberdade de participar, falar e discutir, um exemplo prático trata-

se do SAREM73. Nós ficamos sabendo de sua existência dois 

meses antes de sua implantação. O prefeito convocou todos os 

professores e simplesmente falou como a coisa ia funcionar. E 

pronto” (P2). 

 

“O prefeito tenta inovar, mudar, mas não consegue se libertar de 

seus traços autoritários e centralizador. Comportamento que ele 

trouxe desde o tempo que administrava uma fábrica aqui próximo 

de Panelas” (P3). 

  

Convém ressaltar, todavia, que as nossas preocupações de pesquisa 

implicaram em considerar, também, as articulações/desarticulações entre o 

poder local e o poder nacional, uma vez que o município investigado, ao mesmo 

tempo em que guarda estreita consonância com o poder central, se afasta das 

reformas propostas pelas diretrizes de política federal e da legislação 

educacional em vigor, variável política importante, no que se refere ao estudo do 

nosso objeto. Nesta direção, conforme os dados levantados em Panelas, o grupo 

político que assumiu o poder em 1997 vem se submetendo às diretrizes do 

poder central74 à medida que implanta, no nível local, uma gestão baseada nos 

princípios da reforma administrativa do Estado. Entretanto, vem ignorando por 

completo o imperativo constitucional75 que institui a gestão democrática da 

educação e apresenta um estilo de gestão educacional pautado na 

administração gerencial, utilizando técnicas de administração empresarial e 

                                                           
73  Refere-se ao Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar Municipal (SAREM). 
74 Aqui nos referimos às ações traçadas no primeiro e segundo mandato do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 
75 Ver CF/88 inciso VI do Artigo 206 e a LDBEN nº9394/96 Artigos 3º e 14. 
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princípios alicerçados no controle do desempenho e da produtividade, com forte 

caráter centralizador e autoritário. 

Tal encaminhamento não tem ficado só no papel ou nas intenções do 

governo. Perseguindo a implantação e a concretização de uma gestão gerencial, 

principalmente no âmbito educacional, o município vem efetivando suas ações 

neste sentido e, como forma de "premiação", vem se destacando no estado de 

Pernambuco. Como ilustração podemos mencionar os resultados apresentados 

pelo município no Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE), 

realizado pela Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco, em 2002, no 

qual o município de Panelas ficou em terceiro lugar no ranking geral, obtendo 

notas altas nos aspectos de desempenho e eficiência76. Não se advoga aqui, 

que os termos desempenho e eficiência sejam desprezados no âmbito 

educacional, como bem alerta Benno Sander (2002), ao contrário, eles são 

importantes, por isso defende-se a idéia de que ambos sejam utilizados na área, 

porém, é necessário que se leve em consideração os objetivos e fins políticos e 

sociais da educação, aspectos esses negligenciados no referido sistema de 

avaliação77.   

Situando, pois, o leitor em torno das principais características do 

município de Panelas, cabe agora comentar sobre a política educacional 

municipal. Em seguida, isto é, nos próximos tópicos, enfocaremos a tendência 

do município em adotar no âmbito educacional o modelo de gestão gerencial 

bem como o modelo de política de valorização do magistério implantada no 

espaço local, variáveis essas importantes para nossa discussão. 

 

 

                                                           
76 De acordo com as orientações da Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco, a 
expressão "desempenho" faz referência aos resultados das provas, enquanto que "eficiência" diz 
respeito à capacidade de aprovar alunos. 
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4.3  A  Política Educacional no Município de Panelas  

 

No que tange especificamente à educação, a política educacional traçada 

para o município78 tem decorrido dos resultados do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar Municipal (SAREM)79, principalmente no aspecto voltado à 

política de "valorização" do docente. De acordo com a Secretária de Educação 

do município, ainda não se elaboraram as diretrizes da política municipal nem o 

Plano Municipal de Educação. Em se tratando dos serviços educacionais, o 

município oferta todas as modalidades e níveis de ensino que compõem a 

educação básica, através das redes públicas e da rede privada, conforme 

demonstram os dados apresentados no quadro 03, a seguir. 

 
 

Quadro 03 
Níveis e modalidades de ensino ministrados pelas escolas localizadas no município de 

Panelas, segundo a dependência administrativa  (2002/2003)  
 

Níveis de Ensino 
 

Dependência Administrativa 
 Municipal Estadual Particular 
 Educação Infantil1 62 0 03 
 Ensino Fundamental 71 0 03 
 Educação de Jovens e Adultos 43 0 0 
 Ensino Médio 0 01 0 
 TOTAL2 176 01 06 
1. Dessas 62 escolas, muitas oferecem Alfabetização Multisseriada 
2. O número de escolas é maior do que o total de escolas existentes no município em função 

de serem contadas mais de uma vez por ministrarem mais de um nível ou modalidade de 
ensino. 

Fonte: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Panelas, 2002. 
 

Segundo dados obtidos junto à Secretaria de Educação, Cultura e 

Esportes de Panelas (SECEP), o município tem uma rede física composta por 75 

prédios escolares, sendo que 67 deles encontram-se localizados na zona rural. 

                                                                                                                                                                              
77Em sua maioria, os sistemas de avaliação implantados no Brasil, no campo educacional, são 
utilizados, infelizmente, apenas como um mecanismo de prestação de contas ou como forma de 
controle dos serviços prestados pela instituição. 
78 Importa registrar que, no município de Panelas, não existe documento que formalize, por 
escrito, as Diretrizes da Política Municipal, nem tão pouco há um Plano Municipal de Educação, 
conforme relatou a Secretária de Educação municipal em entrevista. 
79  Mais adiante, neste trabalho, tratar-se-á de forma aprofundada sobre o referido sistema. 
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Das 75 escolas existentes em Panelas, apenas uma pertence à rede estadual, 

três são da rede particular e as demais, 71, ficam a cargo do município. 

Constatamos, pois, que em relação ao atendimento escolar, é bastante 

significativa a presença municipal na oferta do ensino fundamental, podendo-se 

afirmar que a municipalização do ensino é uma realidade em Panelas80. 

Corroborando com essa idéia, dados obtidos na SECEP, revelam que no ensino 

fundamental, nível obrigatório, as escolas pertencentes à rede municipal 

passaram de um total de 8.710 matrículas, efetuadas em 2000, para um total de 

10.104 em 2002 (consultar Quadro 4). Tais dados expressam que está havendo 

um esforço do município em atender não só às demandas educacionais no nível 

fundamental, bem como às prioridades estabelecidas pelo poder central. 

 

Quadro 04 

Matrículas no ensino fundamental nas escolas do município de  
Panelas por dependência administrativa (1997-2002) 

 
 

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA  

MUNICIPAL ESTADUAL PRIVADA 

 
TOTAL 

 
 

ANO 

Q % Q % Q % Q % 
1997 6.902 93,6 469 6,4 - - 7.371 100,0 
1998 7.644 94,8 419 5,2 - - 8.063 100,0 
1999 8.872 93,4 533 5,6 93 1,0 9.498 100,0 
2000 8.710 92,2 635 6,7 108 1,1 9.453 100,0 
2001 9.618 91,7 769 7,3 102 1,0 10.489 100,0 
2002 10.104 90,4 820 7,3 258 2,3 11.182 100,0 

Fonte: MEC/INEP Censo Escolar, 2003. 
 

Esses dados sobre o crescimento das matrículas na rede municipal de 

ensino ficam mais claros a partir do momento em que observamos que há um 

aumento no montante dos recursos repassados ao município, devido às 

transferências realizadas através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). Esses recursos, 

                                                           
80 Desde 1998, a única escola estadual, localizada no município, que atendia à educação infantil 
e ao ensino fundamental transferiu suas atividades para a rede municipal. 
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como prevê a legislação, têm crescido no mesmo ritmo de crescimento das 

matrículas. Entretanto, convém destacar que o FUNDEF, ainda que possa ter 

proporcionado a ampliação das matrículas no ensino fundamental das redes 

municipais, na prática, não representa solução para a educação pública como 

um todo, pois, como sabemos, esse não agrega novos aportes financeiros para 

a educação básica. Soma-se a essa questão, o fato de muitos gestores 

municipais estarem mais preocupados em receber os recursos do que em 

investi-los na melhoria da qualidade do ensino, proposição fundamental da 

criação do referido fundo81.   

Contudo, convém lembrar, que, ao longo dos dois períodos (1995-

1998/1999-2002) do governo de Fernando Henrique Cardoso, foi estabelecido 

como prioridade, isto é, como área principal de atuação do estado, o ensino 

fundamental regular. Tal compromisso está bem explicitado nos seguintes 

momentos: em entrevista concedida à Revista Nova Escola, em dezembro de 

1994, quando diz que: "Minha meta principal é incentivar a universalização do 

acesso ao 1º Grau, combater a evasão e a repetência" (1994, p.10), bem como 

no trecho do documento Planejamento Político-estratégico -1995/1998, do 

referido governo quando este afirma que: "Todos os estudos e diagnósticos 

apontam a escola fundamental como raiz dos problemas educacionais do povo 

brasileiro. Portanto, a prioridade absoluta será a de promover o fortalecimento da 

escola de primeiro grau" (VIEIRA apud FARIAS, 2002, p.22). 

Como é possível perceber, dissemina-se a idéia de que é preciso investir 

na educação básica obrigatória, contudo, na prática, não se investem novos 

recursos para que tal ação se efetive. Ao contrário, o que se assiste é à 

implantação do ideário neoliberal, no qual o financiamento público de políticas 

                                                           
81 Desde 1998, a única escola estadual, localizada no município, que atendia à educação infantil 
e ao ensino fundamental transferiu suas atividades para a rede municipal. 
81Sobre este assunto, já se tem conhecimento de que o Tribunal de Contas dos Municípios 
recebeu várias denúncias de irregularidade na aplicação das verbas, bem como de desvio de 
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sociais não se constitui um objetivo, e o atendimento às exigências das agências 

reguladoras internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bruno, 2002) são 

cumpridos à risca. Neste contexto, a concretização da descentralização da 

educação, pela via da municipalização, constitui-se como uma forma milagrosa 

que irá sanar os males da escolarização, males estes que se afirma serem 

oriundos da ineficiência e ineficácia dos sistemas de ensino. 

 

4.4  A Adoção do Modelo da Gestão Gerencial no Âmbito Educacional 

 

Como sabemos, pois é uma prática comum na política brasileira, a cada 

nova administração municipal (estadual ou federal), emerge uma nova 

concepção de sociedade, de educação, de avaliação, de magistério, bem como 

de gestão de educação que é disseminada por toda a rede, seja no nível 

municipal, estadual ou federal de ensino, interferindo diretamente em sua 

estrutura e funcionamento. No município de Panelas, tal situação não é 

diferente, e pode ser percebida a partir de 1997, quando um novo grupo político 

assume o poder municipal. 

De antemão, importa registrar que no âmbito da gestão municipal de 

Panelas, que já vem em seu segundo mandato, podemos apontar que existe 

uma lógica "perversa", pois enquanto o governo federal institui e divulga os 

mecanismos de descentralização e municipalização como forma de "promoção" 

da participação e controle dos diversos segmentos da sociedade da formulação 

e implementação das políticas municipais, no caso do município, constata-se, no 

concreto, que as ações que deveriam ser "descentralizadas" do poder municipal 

                                                                                                                                                                              
dinheiro do FUNDEF. Dentre eles, podemos citar o caso do município analisado no presente 
estudo bem como, o município de Canindé, no Ceará (CPI do FUNDEF,2000).  
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para a comunidade local, a fim de que haja a referida participação, na realidade, 

não acontecem.  

Isto quer dizer que nesta gestão houve, e ainda há, uma concentração de 

poder de decisão sobre os rumos das ações desenvolvidas no poder municipal 

na pessoa do prefeito, pois os diversos órgãos de gestão do município, como é o 

caso das secretarias, atuam no sentido de apenas executar as decisões 

tomadas pelo poder central. Sendo assim, neste contexto, centraliza-se o poder 

de decisão, enquanto se descentraliza o processo de execução. Vale enfatizar 

que no decorrer da gestão do PFL no município de Panelas, não foram abertos 

espaços institucionais de participação da população, pois nem os conselhos que 

deveriam ser instituídos por força da Lei foram criados82, aliás, foram apenas 

formalmente. De acordo com entrevista realizada com o gestor 2 "a existência do 

conselho é mais formal, só para cumprir uma exigência do MEC". Nesta direção, 

acrescentam os professores, "se existe conselho ninguém sabe quem são nem 

os integrantes" (P1, P2). Outro indício de que a participação da sociedade não é 

incentivada pelos gestores locais é o fato do município não promover as 

Conferências Municipais de Educação (CME) como mecanismo democrático que 

pode vir a incentivar a participação popular, como o fizeram diversos municípios 

pernambucanos. 

Nota-se, pois, que os objetivos e as diretrizes da política educacional do 

município estão sendo elaborados sem a participação da comunidade e 

representantes dos setores ligados à educação municipal. Portanto, percebemos 

que a viabilização da gestão democrática torna-se inviável numa conjuntura em 

que o debate sobre questões relevantes para a população não é estimulado. 

Vale destacar que, embora seja mencionada no Estatuto do Magistério a 

necessidade de se fortalecer a gestão participativa na escola, esta aparece 

                                                           
82 Constata-se, pois que a existência do Conselho de Acompanhamento do FUNDEF no 
município de Panelas se dá apenas no papel, apenas como cumprimento de exigência legal para 
garantia do repasse dos recursos federais.  
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apenas como  atribuição do professor a ser realizada no nível da gestão das 

escolas. Nessa perspectiva, o Estatuto dispõe que um dos deveres do professor 

é "fortalecer a gestão participativa das unidades escolares" (Art. 48). Diante 

disso, nos indagamos como pode o professor incentivar a gestão participativa na 

unidade escolar se ele mesmo é excluído do processo de participação e do 

debate mais amplo? 

  Assim, o enfoque de gestão da educação assumido em Panelas, desde 

1997, defende claramente os princípios que sustentam o modelo de gestão 

gerencial no âmbito da educação e se encontra articulado ao modelo de 

administração pública gerencial proposto pelo ministro Bresser Pereira (1996), 

no âmbito do projeto de Reforma do Estado brasileiro. Este tipo de gestão 

propõe reformar o aparelho do Estado através da descentralização dos 

procedimentos administrativos, além de supervalorizar os processos de controle 

e avaliação dos resultados.  

Partindo dessa compreensão, a gestão do município de Panelas buscou 

se adequar, em parte, às normas e aos encaminhamentos dados à gestão da 

educação no âmbito do governo federal, enfatizando o caráter centralizador e 

autoritário das decisões e menosprezando o caráter democrático e participativo 

da gestão. Para tanto, no ano de 1998, foram elaborados os seguintes 

documentos: "Estatuto do Magistério da Rede de Educação da Prefeitura 

Municipal de Panelas"83, Lei n.º 814; o "Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério de Panelas"84, Lei n.º 813; e o Sistema de Avaliação da Rede 

Municipal (SAREM), todos fundamentados nos critérios de produtividade e  

desempenho docentes como elementos-chaves para combater a evasão, a 

                                                           
83  O referido documento consiste num conjunto de normas que regula a relação funcional dos 
servidores com a administração pública e prescreve sobre os direitos, responsabilidades, 
vantagens, exercício etc. Mais adiante, trataremos novamente sobre os referidos documentos. 
84  Documento que define e regula as condições e o processo de movimentação dos integrantes 
numa determinada carreira, estabelece a progressão funcional e a remuneração dos professores. 
Vale mencionar que o citado Plano é uma das exigências da Lei Federal 9.424/96, que instituiu o 
FUNDEF. 
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repetência e elevar os índices educacionais do município. Essa compreensão 

pode ser sustentada no texto do Plano quando este estabelece que será 

concedido incentivo ao docente que apresentar: "I - Melhor índice de 

desempenho e aproveitamento nas capacitações, cursos e similares; II - Menor 

índice de evasão escolar e III - Melhor índice de conhecimento dos discentes" 

(Art. 7º)85.  

Percebe-se uma grande preocupação da gestão em relação aos processos de controle e 

avaliação dos resultados. E, como sabemos, pois a história não nos permite omitir, o controle e a 

fiscalização excessivos das ações educacionais, além de hipertrofiar as estruturas, dificultam a 

construção de uma rede de ensino pautada na autonomia, também um princípio fundamental 

para pensarmos a gestão democrática da escola pública. 

   

4.5 Descortinando a Política de Valorização do Magistério em Panelas: a 
partir dos documentos e do discurso dos gestores 

 
 

Antes de discutirmos mais detidamente sobre a política de "valorização do 

magistério" em Panelas, torna-se importante apresentarmos alguns elementos 

sobre o perfil profissional dos professores da rede de ensino municipal. 

A rede de ensino público municipal de Panelas possui 439 professores, sendo que trinta 

lecionam na Educação Infantil; cento e noventa no Ensino Fundamental I, sujeitos diretos de 

nossa pesquisa; oitenta no Ensino Fundamental II; sessenta e dois na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e setenta e sete no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). 

Atualmente, todos os professores da rede têm no mínimo a formação do magistério de nível 

médio, tendo em vista a implantação do programa PROFORMAÇÃO. De acordo, com o gestor 2,  

"Esse foi o programa federal que na minha concepção deu mais 

certo aqui no município. O sucesso do programa deve-se ao 

comprometimento do prefeito com a população". 

 

                                                           
85  No próximo tópico, trataremos melhor desses critérios. 
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Importa registrar que nos relatos dos gestores, suas falas expressam a falta de 

conhecimento sobre os programas federais, implantados no município, com o objetivo de 

valorizar o magistério, conforme exemplificam os seguintes depoimentos: 

"Fora o FUNDEF, eu não conheço nenhum outro programa, 

vindo do governo federal, com o propósito de valorizar o 

magistério" (G1). 

 

"Nós temos o PROGRAPE que é uma iniciativa da UPE, e 

tivemos o PROFORMAÇÃO. Ah! Você também considera esses? 

Lógico que temos o FUNDEF, o PCN'S em Ação, o TV Escola e 

o PROINFO (G2)”. 

 
Nota-se, pois, que, no município investigado, os programas elaborados pelo poder 

central, justificados como forma de fornecer apoio às prefeituras para que elas cumpram suas 

funções com a oferta do ensino fundamental com qualidade, têm sido apenas viabilizados 

conforme prevê a cartilha do MEC, sem no entanto serem analisados seus objetivos e muito 

menos, adaptados à realidade local. 

No que se refere à formação dos “professores leigos”, a Lei do FUNDEF, 

no Art. 9º, parágrafos 1º e 2º, estabelece o prazo de cinco anos para a extinção 

desse quadro a partir da implantação do plano de carreira. Define, também, o 

mesmo prazo para habilitação desses professores como condição para o 

ingresso no quadro permanente do magistério. No Art.7º, parágrafo único, 
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permite a aplicação de parte dos recursos do FUNDEF destinados à 

remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas 

atividades no ensino fundamental público, no processo de formação. Para tanto, 

no município pesquisado a solução encontrada para a qualificação dos 

professores leigos se deu a partir da implantação do programa 

PROFORMAÇÃO, que, como sabemos, trata-se de um programa com duração 

de dois anos que visa instrumentalizar, à distância, os professores leigos. 

Pressupõe-se, pois, que a qualificação dos professores leigos, nesse formato, 

termina preenchendo a lacuna da formação inicial de forma aligeirada. 

De acordo com a ANFOPE (2000, p.20), essas e outras medidas legais 

sinalizam para a opção por um "indicativo de um caminho 'mais fácil' e 'mais 

rápido' para atingir a meta posta na letra da Lei". Aqui a ANFOPE refere-se ao 

Art.87 das Disposições Transitórias da LDBEN/96, que estabelece que ao final 

dessa década só serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 

formados por treinamento em serviço. 

De certa forma, cabe lembrar que os professores da rede municipal de 

Panelas sentem-se pressionados a participar de cursos nesse formato, pois de 

acordo com o PCPM  

 
“os profissionais sem habilitação específica que exercem a 
função de magistério, constituem quadro em extinção e estão 
excluídos do Programa de Valorização do Magistério, caso não 
se habilite no período estipulado pela LDB vigente” (Art.9º). 

 

Percebe-se, pois, que os professores recebem as decisões como 'pacotes 

fechados' que são impostos pelo poder local, cabendo-lhes apenas acatá-los. 

Além do mais, a cultura da submissão, por parte da maioria dos docentes de 

Panelas, os impede de questionar as decisões e as confrontar com as normas 

estabelecidas pelos representantes do poder governamental local. Soma-se a 

isto, o fato da gestão municipal não incentivar a mobilização e a organização 
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social da comunidade, de modo que favoreça o processo de construção coletiva 

das políticas públicas em geral e da educação de acordo com a realidade local, 

possibilitando o fortalecimento do poder local, entendido como espaço no qual se 

estabelece a presença das forças do poder municipal e da sociedade civil 

organizada, buscando consolidar o processo de democratização da sociedade. 

Cabe destacar que, a partir de 2001, a prefeitura da cidade, em parceria 

com a Universidade de Pernambuco (UPE), vem oferecendo o Programa 

Especial de Graduação em Pedagogia - PROGRAPE, programa esse que 

propõe a realização do curso de Pedagogia em apenas dois anos86. Atualmente, 

há 150 professores do município, mais especificamente do ensino fundamental I, 

realizando tal curso com o "incentivo" da prefeitura, que paga 50% do valor do 

curso com recursos do FUNDEF. Neste curso, podem ingressar aqueles 

professores que possuem o magistério na modalidade normal médio ou fizeram 

o PROFORMAÇÃO. Os organizadores do programa atribuem a redução da 

carga horária do curso ao fato do mesmo ser direcionado a uma clientela que já 

possui prática em sala de aula, o que viria a corresponder ao tempo destinado 

aos estágios de docência em se comparando com o tradicional curso de 

Pedagogia, realizado em quatro ou cinco anos. Tal qualificação aligeirada 

encontra respaldo na própria LDBEN/96, como bem destaca a ANFOPE, ao 

instituir no Art.87 - Das Disposições Transitórias, a Década da Educação que 

estabelece que ao final dessa década, isto é, em 2007, apenas serão admitidos 

professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 

serviço, como já afirmamos anteriormente. 

Parece-nos, pois, plausível sustentar a idéia de que o PROGRAPE, ou outros cursos 

similares, teria ampla aceitação tanto por parte dos secretários de educação dos municípios bem 

como dos professores. Para os primeiros, a proposta é interessante, pois se constitui numa ação 

que afirma promover  a "valorização do magistério", além de não precisa afastar os professores 
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de seus compromissos regulares de sala de aula (AGUIAR, 1998). O depoimento do entrevistado 

A1, expressa essa idéia.  

 

“Na gestão atual, percebe-se uma mudança qualitativa em todos 

os sentidos. Observe que hoje não tem mais professores leigos e 

quase 100% dos professores estão fazendo o PROGRAPE. Isso 

implica que, antes da data prevista pela LDB/96, todos os 

professores do município já terão o curso de Pedagogia. Há um 

estímulo muito grande à qualificação profissional”. 

 
Já para os professores do município, trata-se de uma forma de atender às 

exigências previstas no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério de 

Panelas e, assim, garantir o emprego.  

Caso o professor deseje realizar o curso de Pedagogia no período normal 

ou alguma licenciatura ele terá que se deslocar para Caruaru, Belo Jardim ou 

Garanhuns e investir recursos próprios na mensalidade e transporte, pois a 

prefeitura não contribui com os docentes que fizerem essa escolha, alegando 

que não dispõe de recurso para esse tipo de investimento, segundo depoimentos 

dos professores. Todavia, vale registrar que quanto à formação continuada, a 

LDBEN/96, no Art. 67, inciso II, determina que os planos de carreira devem 

assegurar o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim. 

Ao analisar, mais especificamente, o processo de formulação e 

implementação do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério de Panelas 

(PCPM)87 e do Estatuto do Magistério da Rede de Educação da Prefeitura 

Municipal de Panelas, bem como o conhecimento sobre os mesmos, 

                                                                                                                                                                              
86  Recentemente, a partir das solicitações do MEC e de algumas prefeituras, como é o caso da 
Prefeitura da Cidade do Recife, o PROGRAPE foi reestruturado e está se realizando em três 
anos. 
87  O plano de cargos e carreira consiste num conjunto de normas que estabelecem e regulam as 
condições e o processo de movimentação de carreira, determinando a evolução funcional, de 
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observamos que se trata de questão bastante criticada pelos professores, que 

afirmam: 

 
“Apesar de existir e ser posto em prática no município, o PCC e o 

Estatuto do Magistério não é divulgado aos profissionais Só 

sabemos que ele existe e que o prefeito conversou sobre eles 

(os documentos) com a Secretária de Educação” (P3). 

 

“O Plano e o Estatuto são duas coisas ocultas aqui no município. 

Só sei que existe porque a Secretária da Educação falou pra 

gente na reunião que tinha ajudado o prefeito a elaborar” (P5). 

 

O poder local, nessa conjuntura, não se apresenta como espaço 

privilegiado e capaz de viabilizar uma relação mais próxima entre a comunidade 

e governo, como vimos no primeiro capítulo. Nessa direção, para Dawbor (1994), 

o poder local é entendido como um "grande recurso sub-utilizado", dependente 

da representação dos segmentos populares e do seu envolvimento/participação 

no poder político local. 

Por outro lado, ao se pautar nos princípios de uma gestão gerencial, como 

já afirmamos anteriormente, os referidos documentos destacam os aspectos do  

controle da produtividade do trabalho docente, através da avaliação por 

desempenho. O PCPM foi elaborado tomando como eixo os seguintes princípios: 

"a qualificação profissional e a avaliação do desempenho" (PCPM, Art.2º). 

Reforçando essa idéia, o Estatuto do Magistério "visa assegurar a valorização da 

carreira do Magistério de acordo com a atualização, qualificação, 

aperfeiçoamento profissional, observando-se o tempo de serviço e o nível de 

desempenho" (Título II, do Art. 4º. Estatuto do Magistério da Rede de Educação 

da Prefeitura Municipal de Panelas,1998,p.3). 

                                                                                                                                                                              
incentivos e gratificações e a evolução da remuneração. Daqui por diante só utilizaremos a sigla 
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Importa registrar que a preocupação em elaborar o plano e o estatuto, que 

foram os primeiros documentos relacionados à educação do município, se deu a 

partir da implantação do FUNDEF, o que, como sabemos, constitui-se em 

providência obrigatória para estados e municípios que queiram receber recursos 

do Fundo. 

 
“Eu tinha essa idéia de elaborar um Plano de Cargos e Carreira 

para definir os salários dos funcionários da prefeitura. Então, na 

hora que o município teve oportunidade e foi obrigado pela LDB 

a elaborar o plano do magistério, eu não poderia deixar de 

implantar isso” (G1).88 

 
 

É importante ressaltar que a melhoria da remuneração do magistério é vista no âmbito da 

gestão municipal a partir do pagamento de gratificações e não de melhoria salarial efetiva, uma 

vez que, segundo discurso do gestor, o salário não pode ser melhorado em função do caráter 

transitório do FUNDEF. 

  

“Não adiante aumentar os salários dos professores com recursos 

que vão deixar de existir. Não adiante fazer concurso público, 

contratar professor e abarrotar a prefeitura com funcionários. Por 

conta disto, acho melhor apenas oferecer gratificações e 

preencher as vagas com contratos temporários, embora a 

maioria dos professores sejam efetivos” (G1). 

 
 

                                                                                                                                                                              
PCPM, para identificar o referido plano. 
88 Vale registrar que até o momento da coleta dos dados, dez/2002, no município, a única 
categoria que tinha Plano de Cargos e Carreira era o magistério. Tal idéia reforça a tese de que o 
PCPM dos professores foi elaborado em função da exigência do FUNDEF como condição para o 
recebimento de recursos. 
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Mesmo sabendo do caráter passageiro do FUNDEF, uma vez que a 

Emenda Constitucional nº 14/96 o instituiu por um período de dez anos, é 

injustificável o uso dos recursos do Fundo na melhoria salarial e na capacitação 

dos professores mediante o atendimento de critérios instituídos com caráter 

provisório e como gratificação em função da produtividade. Quanto à não 

realização de concurso público, como forma de evitar o excesso de funcionários 

na máquina administrativa, esta atitude não tem evitado o “inchamento” da 

máquina administrativa, pois o número de professores contratados89, além de 

comprometer o processo, uma vez que a grande maioria dos docentes é 

contratada mediante indicação de vereadores, do próprio prefeito e de diretores 

de escolas, reforçando assim uma prática clientelista nociva à melhoria da 

qualidade da escola pública. Vale registrar que nem os gestores nem os 

professores associaram a realização do concurso público como forma de 

valorizar o magistério, embora esteja previsto no Art.3º § 1º do PCPM que "a 

investidura no cargo de professor dependerá de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos". 

Quanto à concepção sobre a valorização do magistério, entre os gestores entrevistados, 

se trata de uma valorização em todos os aspectos. 

 

“O próprio nome já diz. É preciso valorizar o magistério como um 

todo. É possibilitar as pessoas que se dedicam a isso que 

tenham uma vida digna, que possam ter conhecimento 

necessário para transmitir essa condição aos seus discípulos: os 

alunos. Os professores são pessoas que devem fazer com que 

os jovens se tornem futuros cidadãos. Tenham um espírito 

empreendedor” (G1). 

    

                                                           
89 A contratação temporária está prevista na Lei, contudo sua realização se dá em casos 
excepcionais mediante a realização de processo seletivo simplificado. 
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“O magistério precisa ser valorizado como um todo, tanto no 

sentido do profissional, pois a partir do momento que você 

investe nele com capacitações e melhores salários, então com 

certeza a prática dele vai melhorar. Eu acredito que tudo 

depende dessa valorização, desse incentivo. É como estava 

dizendo o ministro Paulo Renato, nos já colocamos as crianças 

na escola, agora precisamos melhorar a qualidade. E nos 

sabemos que não existe qualidade sem profissional valorizado” 

(G2).  

 

Nota-se, pois, que o entendimento sobre valorização do magistério entre 

os gestores, apontam elementos fundamentais para a construção de uma 

política de valorização do magistério, contudo em suas falas fica explícito que 

tais medidas ainda estão no nível do ideal, do que deveria ser, enquanto suas 

ações efetivamente não colaboram para com a "valorização em todo", como eles 

ressaltaram. 

Esse discurso se contradiz com aquilo que é apresentado no PCPM. Este 

documento é composto por seis capítulos e dezesseis artigos que apontam 

claramente que só devem ser contemplados com recursos do FUNDEF aqueles 

professores que apresentarem desempenho favorável e, por conseguinte, 

mostrarem resultados positivos quanto ao processo de escolarização dos 

alunos.. De acordo, com a Lei que cria o PCPM (1998, p.4-5), os incentivos a 

serem pagos aos professores só são concedidos mediante, "a duração da Lei 

que institui o FUNDEF", bem como o atendimento aos critérios descritos a 

seguir, extraídos do PCPM:  

 
 
I - Melhor índice de desempenho e aproveitamento nas 
capacitações, cursos e similares. 
 

O profissional do magistério que participar de capacitações, 
cursos similares, indicados e aprovados pela Secretaria 
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Municipal de Educação, será submetido a uma avaliação 
sobre o conteúdo visto, aplicada pela secretaria citada. Após a 
avaliação, o profissional que obtiver nota acima de 8 (oito), 
terá direito a um acréscimo de até 10% (dez por cento) sobre 
o salário base.  

 
 
II  -  Menor índice de evasão escolar: 
 
a) 1ª à 4ª série: o professor terá um incentivo de 15% (quinze 

por cento) sobre o salário, se na turma sob sua regência não 
houver evasão escolar; havendo evasão até 5% (cinco por 
cento) do total de alunos matriculados, será contemplado 
com 10% (dez por cento) do salário. 

b) 5ª à 8ª série: profissionais ligados á área de ensino, serão 
contemplados com incentivo de 10% (dez por cento) a 15% 
por cento (quinze por cento), se não houver evasão escolar 
em que trabalham; havendo evasão abaixo de 5% receberão 
um incentivo de até 10% sobre o seu salário base. 

 
III -  Melhor índice de conhecimento dos discentes  

Será realizada semestralmente (hoje essa avaliação é feita 
anualmente) uma avaliação escrita com os discentes, 
abrangendo todas as áreas de conhecimento. O profissional 
do magistério será contemplado com até 10% (dez por 
cento) do salário base inicial, se for constatado pelo 
Departamento de Ensino da Secretaria de Educação, que 
nesta avaliação, os seus alunos obtiveram média 6,0 (seis) a 
8,0 (oito) e de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco 
por cento) quando obtiverem média acima de 8,0 (oito). 

 

Os trechos acima revelam que a concepção de valorização do magistério, 

adotada pelo poder municipal, no âmbito educacional, está atrelada ao modelo 

da administração pública gerencial, que como sabemos se assemelha aos 

mecanismos de mercado, utilizando técnicas de controle do trabalho docente 

como estratégia para conceder gratificações levando em consideração apenas o 

resultado em detrimento dos aspectos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem.  

De acordo com a Secretária de Educação, essa foi a estratégia que o 

Prefeito encontrou para usar, de forma coerente e justa, os recursos do 

FUNDEF. A fala transcrita manifesta claramente este entendimento: 

 
“Quando o FUNDEF surgiu, muitos professores que odiavam 

sala de aula, que há anos não queriam pisar numa sala de aula, 

pensando a princípio que iriam ganhar muito dinheiro decidiram 
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voltar a dar aulas. Então, o prefeito pensou e disse que não ia 

repassar o dinheiro do FUNDEF assim sem critérios. O melhor é 

a gente segurar os recursos e só dar a quem merece, a quem de 

fato deve ser valorizado. Ele até falou, e se o dinheiro do 

FUNDEF acabar como é que o município vai continuar a se 

sustentar” (G2). 

 

Percebe-se, pois, que o FUNDEF, além de não estar sendo utilizado como 

prevê a Lei, no concreto não trouxe melhorias salariais reais e não está 

contribuindo na construção de uma política efetiva de "valorização do 

magistério". Pois, se de um lado, os recursos do Fundo estão contemplando 

parte dos professores do ensino fundamental da rede municipal, por outro os 

acréscimos advindos da sua implementação não são incorporados aos salários 

do magistério. 

Importa registrar que, no ano da implementação do FUNDEF, o governo 

municipal, ao instituir a Lei que deu origem ao PCPM, também aprovou o 

Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar Municipal (SAREM)90, mais 

conhecido entre os professores como "Provão"91.. O SAREM foi criado em 1998 

e viabilizado no próprio ano. Tem como objetivo avaliar o desempenho e a 

eficiência dos professores em sala de aula, bem como o nível de aprendizagem 

dos alunos. Através de "testes de múltipla escolha", que são realizados 

anualmente e aplicados a todo corpo discente das séries iniciais e finais do 

ensino fundamental, avalia-se o rendimento dos alunos em Língua Portuguesa, 

Matemática, Geografia, História, Ciências e Inglês. Para a efetivação do SAREM 

                                                           
90 Foi informado pela Diretora de Ensino do município de Panelas que não existe nenhum 
documento sistematizado que trate sobre o SAREM. Sendo assim, as informações colhidas 
tiveram como fonte: um Relatório Avaliativo, realizado pela instituição encarregada de elaborar e 
analisar os dados obtidos, o depoimento de professores e da própria Diretora de Ensino. 
91 Os professores associam o SAREM ao Exame Nacional de Cursos - Provão, estratégia 
desenvolvida pelo MEC como forma de avaliar o desempenho dos professores e alunos do 
ensino superior brasileiro, “rankeando” em seguida as instituições, através de conceitos 
estabelecidos. 
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é contratada uma consultoria, a quem compete elaborar os "testes" e analisar os 

resultados obtidos92.. Vale a pena acompanhar uma explicação dada a respeito 

da elaboração das questões: 

  
“Nós estamos pensando em solicitar à instituição que elabora os 

"testes" para que haja a inclusão de questões subjetivas. Porque 

você sabe, as questões objetivas a gente não sabe com certeza 

se nosso aluno sabe ou não. Porque você chegar lá e só marcar 

alternativas; você não tem a compreensão da produção e da 

leitura desse aluno. E outra, os "testes" precisam ser renovados”. 

(G3). 

 

Quanto à aplicação das provas, essa é realizada pela Secretaria de 

Educação, através da contratação de fiscais. Em relação à seleção dos 

conteúdos, nos anos iniciais os professores puderam participar, mas, em 

seguida, essa atribuição ficou restrita aos gestores da educação. O trecho 

selecionado explica as razões da exclusão dos docentes no processo de seleção 

dos conteúdos: 

“...estava havendo uma falha muito grande com relação à 

seleção de conteúdos porque a cada ano a seleção contava com 

a participação dos docentes, mas nós percebemos que estava 

tendo uma redução muito grande na quantidade de conteúdos 

indicados pelos professores. Porque quando o professor 

participa o interesse dele é segurar o dinheiro no bolso, quanto 

menos conteúdo tiver para ele trabalhar durante o ano mais 

tempo ele terá para fixar o conteúdo com os alunos, mas esse 

ano (2002) a gente, discutindo em reunião aqui na secretaria, 

decidimos fazer alguns ajustes e quem vai definir agora é o 

                                                           
92 Tentamos ter acesso as provas aplicadas aos alunos, porém nos foi informado que esse 
material não fica nas mãos da Secretaria de Educação, e sim com a empresa contratada, por 
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pessoal que trabalha na Secretaria de Educação de acordo com 

o regimento de cada escola. Em seguida, comunicamos aos 

professores e eles trabalham esses conteúdos durante o ano” 

(G2). 

 

Quanto à divulgação dos resultados do SAREM, claramente é explicitada na fala do 

professor a seguir: 

“o resultado do 'Provão' às vezes é informado pela supervisora 

na própria escola, porém tem ano que a gente só fica sabendo 

no momento da festa de premiação dos docentes 'campeões' lá 

na praça ou quando recebemos o nosso contracheque no ano 

posterior” (P2). 

 

Nota-se, pois, que a adoção de um sistema padronizado de avaliação 

como o SAREM é reflexo da criação do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB), instituído pelo MEC, e insere-se na proposta da gestão municipal 

em adotar o modelo da administração empresarial no locus educacional, dando 

ênfase aos resultados obtidos sem considerar o acompanhamento do processo 

educacional. 

Entretanto, para os gestores após a implementação do PCPM e do 

SAREM, a eficiência dos professores e os resultados apresentados na educação 

do município, em especial no ensino fundamental, foram elevados. Nessa 

direção acrescentam:  

 “A qualidade do ensino melhorou muito e o seu compromisso 

também. O professor hoje é mais responsável. Ele sabe que 

para receber o dinheiro do FUNDEF tem que mostrar serviço, 

tem que trabalhar. Os resultados das provas dos discentes vêm 

melhorando  muito.  O  índice   de   evasão   e   reprovação   vem  

                                                                                                                                                                              
motivo de segurança.  
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diminuindo. Até o próprio conceito de educação no município de 

Panelas vem chamando atenção dos outros municípios vizinhos” 

(G2). 

 
“Nós sabemos que o nosso professor, querendo ou não, ele vai 

ser cobrado no final do ano através do SAREM, então eles se 

interessam mais, procuram verificar se os alunos aprenderam os 

conteúdos, e isso não acontecia antes. Outra coisa, com o 

SAREM: o índice de evasão vem diminuindo, pois tem uma 

cláusula no PCPM que mexe com o dinheiro dos professores.  

Você vê que tem o lado positivo, como tudo na vida. Agora, tem 

um lado negativo porque os professores reclamam muito dizendo 

que ficam presos àqueles conteúdos escolhidos, não podem se 

soltar, consideram outros assuntos mais importantes, mas não 

trabalham porque dizem que vão ser cobrados pelo que vai cair 

na prova” (G3). 

 

“O SAREM proporcionou melhoria em todos os aspectos. Isso 

gerou uma disputa interna entre os professores, pois a 

compreensão é: premiar para poder estimular os outros 

professores a buscarem. Veja que você está avaliando o aluno e 

o professor, porque se os alunos não estão indo bem, é sinal que 

os professores não estão passando bem o conteúdo ou não 

estão acompanhando. A resposta para combater a má qualidade 

na educação está no professor, ele tem muita responsabilidade 

no processo. E o processo ensino-aprendizagem em Panelas 

vem melhorando muito em função do SAREM " (A1).  
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Contudo, de acordo com os dados coletados no site do FNDE93, em 

relação ao número de alunos matriculados, o seu respectivo rendimento e o 

quantitativo de reprovados e evadidos referente ao ano de 2000, 2001 e 2002, 

não expressam tanto sucesso como propalam os gestores. 

Analisando os dados podemos perceber que o município de Panelas, em 

relação ao ensino fundamental, no ano 2000, apresentou em torno de 65% de 

alunos aprovados, 24,5% de alunos reprovados e 12% de alunos evadidos. No 

ano de 2001, o município apresentou em torno de 59% de alunos aprovados, 

26% de alunos reprovados e 10% de alunos evadidos. Já em 2002, o número de 

aprovados ficou em torno de 68%, 21% de alunos reprovados e 10,2% de 

evadidos. Os dados revelam, ainda, que apesar do número de alunos aprovados 

ter aumentado, o número de alunos matriculados no sistema municipal diminuiu, 

bem como o índice de evasão ainda continua sem muitas alterações. 

Nessa direção, importa ressaltar ainda, que os incentivos adquiridos pelos 

professores municipais de Panelas em um ano, podem ser retirados no ano 

subseqüente, em virtude da avaliação e do controle anual realizado pela 

Secretaria de Educação de Panelas junto às diretoras94, supervisoras e ao corpo 

discente do município. Pois, como vimos no PCPM, caso o professor participe de 

palestras indicadas pela Secretaria de Educação, posteriormente o mesmo irá se 

submeter a uma avaliação elaborada pela Secretaria supracitada. Em caso de 

não conseguir atingir a nota preestabelecida, não terá direito ao acréscimo em 

seu salário. Logo, resta ao docente esperar o próximo ano para participar de 

palestras, capacitações e submeter-se a uma nova avaliação. Está compreensão 

é ainda mais clara no depoimento abaixo: 

 

                                                           
93   Aqui nos referimos ao site: www.fnde.gov.br 
94  A investidura no cargo de direção de escola em Panelas, é exercida por profissionais da área 
de educação, entretanto, esses são indicados exclusivamente pelo prefeito da cidade. Contudo, 
como sabemos, tal escolha pode ser dar com a participação da comunidade, com base no 
princípio da gestão democrática, como prevê a CF/88 e a LDBEN/96. Tal prática só vem a 
confirmar o caráter centralizador instituído na gestão municipal. 
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“Uma das coisas que é preciso ao par que você dar condições ao 

professor para que ele se capacite, para que ele estude, para 

que ele possua graduação, é preciso também que a gente crie 

mecanismos de avaliação, como mecanismo de cobrança e 

controle. Porque as pessoas tem uma tendência natural de se 

acomodarem quando não são cobradas, então o PCMP de 

Panelas foi criado para estabelecer isso. [...] Os professores, 

sabendo que vão ser avaliados e tendo essa cobrança/controle, 

terão seus salários melhorados dependendo do seu 

desempenho, depois disso a qualidade da educação de Panelas 

melhorou muito, tanto é que no último SAEPE95, nós tivemos os 

melhores desempenhos, as melhores notas foi do município de 

Panelas” (G1). 

          

“É preciso a avaliação, inclusive após as capacitações. Nós 

identificamos que antigamente (antes do acompanhamento 

através das provas) que todas as capacitações que eram 

oferecidas aos professores, a maior parte deles fazia por 

divertimento, lazer e muitos não participavam corretamente. 

Embora, depois fossem todos tratados da mesma forma, e isso 

não era justo porque tinha aqueles que faziam tudo direito com 

mais dedicação. Eu acho que na vida deve receber mais aquele 

que desempenha melhor sua função” (G1). 

 
 
       

Não se advoga, aqui, que o instrumento da avaliação não seja utilizado, 

contudo defendemos uma proposta de avaliação que ocorra de forma 

contextualizada e em sua totalidade. Assim, para se avaliar o desempenho 

docente temos que levar em consideração aspectos como as condições do 

                                                           
95 Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE). 
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sistema escolar, a aprendizagem dos alunos, as condições de trabalho, os 

investimentos feitos na educação, dentre outros aspectos.  

Nessa perspectiva, conforme informações emitidas pelos docentes, as 

capacitações oferecidas no município além de serem pontuais, pois só ocorrem 

em janeiro ou julho, geralmente giram em torno do Programa Parâmetros em 

Ação (PCN's). O referido programa, de acordo com o governo federal, foi 

elaborado com a intenção de proporcionar a valorização dos docentes pela via 

da formação continuada. Porém, concretamente, o programa é utilizado para a 

capacitação dos professores na implantação dos parâmetros curriculares 

nacionais instituídos pelo MEC. Percebe-se, pois, que o modelo de proposta 

emanado pelo governo federal se sustenta apenas em medidas paliativas e ou 

programas passageiros que não contribuem efetivamente na construção de uma 

política de valorização do magistério. Além do mais, conforme mencionamos na 

introdução do presente trabalho, a ótica, privilegiada nos programas 

governamentais, associa mais qualificação profissional e mais conhecimentos a 

um melhor desempenho, o que, por sua vez, implicaria em progressão na 

carreira e melhor remuneração. Contudo, constatamos no município investigado, 

que esta relação não se estabelece diretamente e envolve variáveis políticas 

locais que extrapolam a simples participação dos docentes nas capacitações 

oferecidas. Observamos, ainda que no município, apesar de existir a avaliação e 

o controle da participação dos docentes nas capacitações fornecidas pela 

Secretaria de Educação, na prática não há um plano de ação que opere na 

perspectiva da formação continuada com qualidade. Como defende a ANFOPE,    

 
“continuidade da formação profissional, proporcionando novas 
reflexões sobre a ação profissional e novos meios para 
desenvolver e aprimorar o trabalho pedagógico; um processo de 
construção permanente do conhecimento e desenvolvimento 
profissional...”(ANFOPE,2000, p.23). 
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Pensar e viabilizar estratégias de política que englobem a formação 

continuada na perspectiva acima mencionada, é um dever do poder público 

como responsável pela oferta de educação e um direito dos professores para 

que possam viabilizar uma ação profissional de qualidade. 

Outro critério estabelecido no PCPM diz respeito à evasão escolar. Na 

perspectiva da gestão municipal e da Secretaria de Educação, o professor 

competente não deixa que seus alunos abandonem a escola. Caso isso ocorra, 

explica o Gestor 2: "cabe aos docentes irem até a casa dos alunos e solicitar que 

eles voltem. Caso, o aluno não volte, isso poderá ter implicações no seu salário. 

Como está bem claro lá no PCC"". O fato do aluno evadir-se é normal na cidade, 

principalmente na zona rural no período da lavoura, fonte de sobrevivência de 

muitas famílias no município.  

Vale frisar ainda que, na medida em que a gestão culpa unicamente o 

professor pela evasão escolar, a mesma exime-se da responsabilidade social 

para com os alunos. Desta forma, está implícita uma concepção redentorista da 

ação do professor e da escola, procurando sublimar a dura realidade existente 

no município refletida no baixo Índice Municipal de Desenvolvimento Humano 

(IDH-M), já mencionado no capítulo em curso, que por sua vez é causa de um 

afastamento dos alunos da escola. Nesse sentido, em Panelas, é permitido o 

acesso de todas as crianças à escola, entretanto, cabe ao professor garantir sua 

permanência e um ensino de qualidade. 

Enfim, esse levantamento das concepções impressas nos documentos 

analisados nos revelou uma aproximação da política de valorização do 

magistério, definida no âmbito do município, com as diretrizes apresentadas pelo 

poder central no sentido de garantir acordos e vantagens, sem, no entanto, abrir 

mão do seu poder em âmbito local. Entretanto, os dados levantados expressam 

as intenções de uma gestão municipal que vem sendo materializada, mas que 

está sujeita a confirmações, negações ou reinterpretações. Nesse sentido, 
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tornou-se imprescindível à pesquisa uma aproximação com os atores sociais 

receptores dessa política, dados esses que apresentamos nos tópicos a seguir 

em maior profundidade. 

 

4.6  Revelando o Perfil dos Professores e a sua Percepção sobre a Política 
de Valorização do Magistério 

 

Situar os sujeitos que compõem o contexto investigado é uma atividade 

importante quando se pretende compreender as ações e os efeitos das políticas 

destinadas a esse grupo. 

Na prática, para conhecermos o perfil dos professores e sua realidade 

aplicamos questionários com perguntas abertas e fechadas com noventa 

docentes da rede municipal. Com a aplicação deste instrumento, tínhamos como 

intento diagnosticar o perfil dos professores e apreender suas concepções 

sobre questões importantes para a compreensão do objeto de estudo. Este 

diagnóstico foi composto, a princípio, por informações como sexo, idade, estado 

civil, nível de formação, tempo de magistério, carga horária de trabalho e renda. 

Além dos aspectos indicados, tentamos compreender, também, na perspectiva 

dos professores, a concepção de valorização do magistério, o conhecimento 

sobre as ações do município voltadas para a valorização do magistério, os 

impactos dessas ações no sentido de melhoria da qualificação e reconhecimento 

dos docentes, a participação e o acesso ao Plano de Carreira e Remuneração 

do Magistério e o entendimento sobre gestão democrática. 

Os dados contidos nos questionários respondidos foram submetidos a um 

tratamento prioritariamente quantitativo, com análise estatística descritiva. Cabe 

registrar, que toda análise dos questionários será apresentada a partir dos casos 

válidos, tendo estes casos totalizado 100%. Isto será feito para que se exclua da 

análise os casos não válidos correspondentes às opções: não sabe ou não 

respondeu (NS/NR) e não se aplica (NSA). Caso o leitor deseje ter acesso ao 
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teor completo das análises das variáveis, consultar as tabelas com as 

freqüências, no Anexo VII.   

Buscando aprofundar a análise, iremos apresentar também os resultados das entrevistas 

realizadas com os representantes dos professores. Essas tiveram o intento de aprofundar as 

temáticas tratadas no segundo bloco de questões dos questionários, que abordam respostas 

mais subjetivas. 

Um grupo feminino, este é o perfil que se confirma entre os 90 docentes 

envolvidos na pesquisa, pois 92,2% do total dos casos válidos (90 casos) são do 

sexo feminino. Quanto à idade dos docentes, observamos uma maior 

concentração nas faixas entre 20 e 29 anos (55,6%) e entre 30 e 39 anos 

(33,3%). Em relação ao estado civil, 50% são casados, contudo, a presença dos 

solteiros (a), na rede municipal é significativa, 45,5% (40 casos). A maior parte 

dos docentes tem entre 4 e 6 anos de trabalho em sala de aula, o que 

corresponde a 42,5% (37casos); enquanto 33,3% (29 casos), já esta há 7 anos 

ou mais; e 24,1% (21 casos), entre 1 e 3 anos. Nota-se, pois, que grande parte 

dos sujeitos encontra-se na fase inicial da carreira, momento esse marcado pela 

descoberta e pela confrontação da situação profissional. 

Conforme assinalado noutro momento, os professores apresentam como 

formação predominante o magistério de nível médio. Sendo assim, 32,6%,  (29 

casos) dos casos válidos, realizaram o curso de Magistério de nível médio e 

10,1% obtiveram tal formação, também de magistério, a partir da implantação do 

programa PROFORMAÇÃO implementado no período de 2000 a 2002. Na 

formação de nível superior, apenas 4,5% realizaram o curso de Pedagogia, 

enquanto que 39,3% dos docentes possuem o PROGRAPE96. Contudo, tal 

informação só veio a confirmar o que prevíamos desde o momento da 

qualificação do projeto desenvolvido no mestrado, em junho de 2002. De modo 

geral, os professores concluíram seu curso, o magistério ou o PROGRAPE no 
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próprio município de Panelas 80,7% (71 casos), no ano de 2002 (40,2%). A 

maior parte dos docentes envolvidos na pesquisa, possui uma jornada de 

trabalho de 150h/a (75,3%) e atua na zona rural (51,1%)97, recebendo uma 

remuneração de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) referente ao salário 

base, 35,2% (31 casos). 

Ainda quanto à renda dos professores, outros valores também foram informados, conforme 

a tabela em anexo, esses expressam a remuneração dos docentes com o percentual dos 

incentivos estabelecidas no PCPM e já mencionados no trabalho. Porém, tais incentivos 

agregados aos salários podem ser retirados de um ano para o outro, mediante o desempenho 

apresentado por cada professor ao final do ano.  

Dessa forma, podemos inferir que, com a implementação do PCPM, a partir 

da exigência da Lei do FUNDEF, a "valorização do magistério" pela via da 

remuneração não aconteceu, pois nem os 60% que deveriam ser aplicados na 

remuneração dos professores foram atendidos. Além do mais, o piso salarial, 

considerado para a categoria, toma por base o salário mínimo, logo, o percentual 

de aumento dado ao segmento de professores e o período em que tal 

incorporação acontece, data justamente do período em que novos valores são 

definidos para o salário mínimo. Nessa perspectiva, revela o docente: 

 

“Na realidade o salário do professor do município de Panelas 

sempre esteve aquém do valor da salário mínimo, agora, após a 

vinda do programa do FUNDEF para o município, nosso salário 

melhorou um pouco por conta dos acréscimos por ele 

proporcionado, mas veja que esse aumento não é para todos e 

pode ser retirado” (P5). 

 

                                                                                                                                                                              
96 Cabe registrar que dos 90 professores que responderam ao questionário, nenhum tem curso 
de especialização. Contudo, declaram em conversas informais seu interesse em fazer pós-
graduação lato-sensu, assim que suas finanças permitirem. 
97 Cabe ressaltar que é significativo o percentual de professores do ensino fundamental, etapa 
inicial, que trabalha na zona urbana, 47,8%. 
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Tal discussão em torno do salário mínimo, como piso que norteia os 

vencimentos dos professores no município investigado, está relacionada com a 

proposta pela CNTE durante a elaboração do Pacto pela Valorização do 

Magistério e Qualidade da Educação, pois a entidade chama atenção para a 

relevância de se estabelecer um salário nacional para a categoria, como um dos 

aspectos associados à "valorização do magistério". Contudo, a definição do piso 

como salarial profissional ou salarial nacional foi polêmica. A discordância 

baseava-se nas diversas interpretações do Art.206, inciso V, da CF/88, que 

estabelece, sobre a existência de planos de carreiras, um piso salarial 

profissional. Importa dizer, entretanto, que o Pacto pela Valorização do 

Magistério e Qualidade da Educação foi estruturado com base na interpretação 

do piso salarial profissional, mas em nível nacional. Porém, o que prevaleceu na 

aprovação da LDBEN/96 foi a instituição do piso salarial profissional com planos 

de cargos e carreira a serem definidos em cada sistema de ensino, conforme 

aponta o Art.67. Logo, tal concepção também vai nortear a elaboração da Lei 

que instituiu o FUNDEF, e como conseqüência a redação final dada ao Art. 60 

do Ato de suas Disposições Transitórias (ADCT), que transfere para os estados 

e municípios a responsabilidade pela remuneração condigna do magistério a 

partir da criação do FUNDEF (Monlevade,1998, Alves,2002). 

Nessa direção, mesmo tendo seus salários elevados em termos 

percentuais em função do FUNDEF, não é possível interpretar tal dado como 

"valorização do magistério" tendo em vista que tais acréscimos podem ser 

retirados. Mesmo ganhando pouco, a maioria dos entrevistados, 84,4% (76 

casos) não possui outra atividade remunerada. Já os que confirmaram ter outra 

fonte de renda,15,6%, trabalham no comércio (70% do total de 10 casos válidos) 

em horário oposto ao que leciona. Entretanto, durante a aplicação dos 

questionários constatamos, a partir de conversas informais, que o fato dos 

professores não se ocuparem com outra atividade não está associado à 
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satisfação pessoal e profissional, e sim pelo fato do município não oferecer 

outras oportunidades de trabalhos. 

Na seqüência da análise das variáveis presentes nos questionários, 

entramos num segundo bloco de questões relativo à concepção sobre a 

profissão de professor. No tocante a essa definição, existe uma diversidade 

muito grande de respostas. Logo, várias combinações foram encontradas. 

Contudo, optamos por registrar que o professor da rede municipal de Panelas se 

orgulha de ser professor, 11,4% (10 casos), todavia acredita que a profissão é 

árdua e não valorizada98 , 10,2% (9 casos).  

Creio não ser demais acrescentar que mesmo diante das precárias 

condições de trabalho, da falta de perspectivas de crescimento na carreira e 

desencanto com a profissão em virtude da desvalorização social e econômica, 

os professores ainda se sentem orgulhados de exercer a docência, num contexto 

que não contribui muito com o seu reconhecimento. Ao par dessa questão, 

54,8% (46 casos), consideram que a "valorização do magistério" está atrelada a 

remuneração compatível com a sua tarefa, a cursos para incentivar a formação 

continuada e ao acesso ao material pedagógico a fim de viabilizar sua prática. 

Observamos, pois, que os professores pesquisados vinculam a "valorização do 

magistério" à valorização profissional e não restringem a mesma apenas a um 

aspecto, embora outros elementos significativos numa política de valorização 

não tenha sido mencionado, a exemplo, da formação inicial, da realização de 

concursos públicos, da participação dos docentes na formulação das políticas 

educacionais do município, bem como na elaboração do plano de carreira e 

remuneração, dentre outros. O trecho selecionado em entrevista é bastante 

revelador a esse respeito:   

“Um profissional seja ele da educação ou não, precisa ser 

valorizado em todos os aspectos, para que ele possa fazer um 
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bom trabalho. Hoje em dia nós não vemos valorização nem por 

parte dos alunos, nem dos gestores que fazem educação. Os 

professores se sentem desmotivados para fazer um bom 

trabalho, porém o professor que é responsável ele é chamado a 

fazer um bom trabalho. Para isso, ele precisa ser competente, 

procurar se capacitar, ter motivação, inovar nas aulas, mas para 

isso precisa ser bem remunerado também” (P2). 

 

A maioria dos professores envolvidos na pesquisa, 95,5% (85 casos) 

afirma que no município de Panelas existem ações voltadas para a "valorização 

do magistério". Dentre elas, as mais citadas foram: os programas 

PROFORMAÇÃO, PCN's em Ação, PROGRAPE e o FUNDEF99. Verificamos, 

ainda que os professores não reconhecem o PCPM como uma estratégia 

implantada pelo poder municipal como forma de valorizar o magistério. Ainda 

sobre as ações voltadas para a valorização do magistério 78,3% avaliam as 

mesmas de forma positiva, como argumento afirmam que elas promovem o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica, levam a "valorização do magistério" e 

ao aperfeiçoamento docente, valorizando o professor. Desta forma, 69,7% (89 

casos) do grupo afirmam que os cursos de capacitação/treinamentos ofertados 

pela Secretaria de Educação atende às necessidades dos docentes. Ora, se os 

professores afirmam que há ações, avaliam as mesmas como positivas e dizem 

que as "capacitações proporcionam troca de experiências e novas 

aprendizagens, além de ajudar a relembrar as mentes cansadas", por que 

revelam então não serem valorizados pela via da capacitação?  

Tal situação pode ser explicada pelo fato dos professores não se sentirem partícipes da 

formulação e implementação dessas ações. Pois, cabe chamar atenção para o fato de que 80%, 

de 85 casos válidos, informam não participar na elaboração das ações que visam "valorizar o 

                                                                                                                                                                              
98 A escolha justifica-se, pelo fato das opções apontadas tornarem a ser citadas pelos 
professores em entrevista realizada, além de serem relevantes para nosso estudo. 
99 Conforme pode ser verificado no anexo VII. 
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magistério". Acrescentaram, também, que a elaboração destas se dá pelos gestores do 

município. Assim, esses dados vêm confirmar que as diretrizes educacionais do município estão 

sendo elaboradas sem a participação da comunidade e dos professores.  

Ainda quanto aos aspectos desenvolvidos pela gestão municipal como forma de valorizar 

o magistério, algumas falas dos representantes dos professores são bastante significativas: 

 

“No município, eles implantaram o programa PCNs, o 

PROGRAPE, O PROFORMAÇÃO, o FUNDEF e o PROINFO. 

Esse último nunca foi posto em prática. Nós reconhecemos que 

isso valoriza nossa profissão, só que a ênfase que a prefeitura 

dá ao SAREM é tão grande que essas medidas terminam sendo 

esquecidas. Agora, lógico com o SAREM a prefeitura vem se 

aproveitando e dizendo na mídia que a educação de Panelas 

vem melhorando, pode até ser, mas que ele tem feito muito 

pouco para, de fato, valorizar o magistério isso é muito claro” 

(P2).  

 
 
“Houve uma preocupação do prefeito: ele trouxe o PROGRAPE e 

nós sabemos que muitos professores não tinham condições de 

fazer um curso superior. Agora, fora esse aspecto, pouco tem 

sido feito na continuação do acompanhamento da prática 

pedagógica desses docentes. Eu creio que os professores que 

fizeram o PROGRAPE, se eles fossem fazer um vestibular, hoje, 

eles não teriam sucesso. Assim, o PROGRAPE facilitou para que 

eles conseguissem um certificado, até porque a vinda do 

programa para o município se dá pelo fato de até 2007 todo 

professor tem que ter o curso superior, mas em relação à 

qualidade, ele deixa muito a desejar. Os gestores do município 

não vêem o professorado como um parceiro, e olhe que estamos 

falando de um município pequeno, eles nos vêem como um 
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atrapalho, como algo a mais. Cadê que eles nos convidam a 

participar?” (P5). 

 
 

Tal situação tem sido prejudicial ao corpo docente, pois 92% (80 casos) 

confirmaram que não participaram na elaboração do PCPM, além de 77,5% (69 

casos) informarem não conhecer o PCPM, plano esse que estabelece as 

diretrizes de valorização do magistério do município.  

Algumas falas permitem perceber como foi a elaboração do PCPM: 

 
“Apesar do PCC existir no município, não se divulga aos 

profissionais da educação. Não fizemos parte das negociações 

de elaboração, tanto é que a maioria desconhece. Sabemos que 

é uma necessidade a elaboração do Plano em virtude do 

FUNDEF, mas o Plano não atende nem os anseios nem às 

necessidades da categoria, porque foi elaborado pelo patrão, 

sem a presença e colaboração dos demais interessados, no caso 

o professor” (P5).  

 
 
“O PCC de Panelas está muito distante, afastado dos 

professores. E eu lhe digo isso porque nós sentimos na pele 

seus efeitos. Apesar de não termos conhecimento de suas 

partes. Imagine, como que um Plano é para uma determinada 

categoria, mexe na vida profissional de um grupo, determina 

salários e outros aspectos e essa categoria não tem acesso? 

Você já imaginou isso em pleno século XXI? Se o Plano fosse 

justo e coerente não teria sido elaborado e posto em prática às 

escondidas pelos gestores do município, teria percorrido um 

percurso normal. Os professores que tentaram ter acesso ao 

Plano foram questionados e ameaçados de perderem seus 

empregos. Veja só, até os professores efetivos. E como ninguém 
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quer perder o emprego nem ser punido deixa pra lá, esquece, se 

acomoda” (P2).    

 

Contudo, dos 22,5% (20 casos) que disseram conhecer o plano, 19% 

avaliam o documento dizendo que ele é muito bom e que incentiva o magistério. 

Entretanto, 19% informaram que vários itens do documento desvalorizam ainda 

mais o docente.  

Ainda sobre o PCPM, constatamos que 75,9% dos 66 casos válidos não 

consideram justo que dentro de uma mesma categoria possa ter profissionais 

com a mesma qualificação, mesmo tempo de serviço, ser comprometido com o 

que faz e possuir vencimentos diferenciados, em virtude de processos de 

avaliação que buscam simplesmente verificar a produtividade e o controle do 

corpo docente. Embora 27,1% considerem que toda categoria tem direito à 

valorização de forma legal e justa. 

Contrariamente à orientação legal, aqui nos referimos à Resolução nº3/97 

do CNE, art.6º, inciso V, que, ao dispor sobre a amplitude salarial,  o faz com 

base em dois níveis de titulação (médio e superior). Dessa forma, não se 

justifica, no município investigado, remuneração diferenciada para qualificações 

equivalentes, como apontam os dados coletados. 

De acordo com as informações concedidas pelos professores no 

momento da entrevista, os critérios estabelecidos no PCPM não conduzem à 

valorização do magistério no município. As falas são reveladoras:  

 

“Com o Plano houve uma desvalorização total do magistério. 

Pois, quanto à remuneração, ora ela sobe, ora ela desce; quanto 

aos conteúdos, ficamos limitados em trabalhar determinados 

assuntos, só pensando no SAREM. Capacitação quase não se 

tem. Quando tem é o pessoal da Secretária de Educação falando 

sempre as mesmas coisas. Na realidade, tudo é feito com o puro 
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intuito de que os professores não consigam alcançar a sua 

média para ser descontado no Índice de Capacitação Docente”100 

(P4). 

 

“Nunca tive acesso ao PCC, porém como meu salário já teve 

várias oscilações, aos poucos estou conhecendo o Plano. O que 

mais incomoda o professorado é o SAREM. Não porque é uma 

avaliação do professor, mas porque da forma como ele vem 

sendo posto em prática até hoje, ele não valorizou. Aliás, ele 

gerou pânico na categoria, insegurança, insatisfação enfim, um 

desconforto geral. O nosso salário está sendo tratado como o de 

um comerciário: se ele vende, tem comissão, se não, nem 

pensar. A mesma coisa é com o nosso aluno: se eles se saírem 

bem, você ganha uma comissão. Caso no próximo ano sua 

turma não se saía bem, você perde o acréscimo” (P5). 

 

“Se o SAREM fosse aplicado da forma correta que eles dizem 

(gestores), então ele valorizaria, porque seria uma avaliação a 

fim de diagnosticar e corrigir as falhas. Inclusive essa é uma das 

críticas dos professores ao SAREM. É uma cobrança nossa que 

as deficiências/dificuldades tanto dos professores quanto dos 

alunos sejam analisadas. O professor não tirou nota baixa nem o 

aluno porque são negligentes ou incompetentes. (...) Não se 

procura investigar o motivo/razão da nota baixa. Não se 

proporciona uma capacitação específica para isso, mas isso é 

uma cobrança nossa. O SAREM só serve mesmo para tirar ou 

acrescentar dinheiro em nossa remuneração, você vê então que 

não melhorou qualitativamente o ensino de Panelas” (P2).    

 

                                                           
100 Incentivo pago ao professor mediante os resultados gerais apresentados pelos seus alunos na 
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Os professores ao se reportarem ao PCPM, em nenhum momento, vinculam esse à 

questão da valorização do magistério, e acrescentaram que certas ações implementadas na 

gestão municipal, a exemplo do SAREM, contribuem ainda mais com a desvalorização do 

magistério, além de semear entre os professores uma certa competição. 

 

“O que eu vejo de positivo, na ação dos gestores da educação, é 

que eles investem em capacitação, incentivam os professores a 

fazer faculdade. Mas com relação à valorização do professor, no 

final do ano, eles premiam aqueles que tiraram notas maiores no 

SAREM, mas a maior parte dos professores fica de fora, assim 

você termina ficando mais desvalorizado. Porque é uma 

premiação que termina sendo injusta devido aos meios que 

foram usados para contemplar a uns e outros não, isso termina 

causando mal estar entre os docentes, além de mexer com o seu 

emocional, é terrível” (P1).  

 

Contudo, quando perguntados se no município existe sindicato dos 

professores e, em caso negativo. o que inviabiliza sua formação, 94,4% (84 

casos) responderam que não há sindicato e acrescentaram que tal aspecto está 

associado ao medo de punição e à acomodação (20,3%), bem como à falta de 

interesse dos professores (20,3%).  

O relato de um professor corrobora com o entendimento da questão: 

 

“Há quatros anos, venho juntamente com outros colegas 

tentando formar o Sindicato dos Servidores Municipais. Só que, 

em cidade pequena, onde os gestores centralizam as decisões e 

punem quem tenta fazer diferente do que eles determinam, não é 

fácil. Existe a acomodação por parte de alguns colegas, não 

podemos negar, mas o que vem dificultando de fato é o medo de 

                                                                                                                                                                              
avaliação do município. 
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ser punido, o medo de ser posto para fora do emprego, mesmo 

quem já é professor efetivo, que se submeteu a concurso. E nos 

sabemos que pela Lei ele não pode fazer isso. Mas, como quem 

manda e desmanda é ele, os professores ficam com medo. Logo 

que foi implantado o SAREM em Panelas a turma (docentes) 

ficou desesperada. Entrou em pânico. Então o pessoal que já 

vinha batalhando a implantação do Sindicato no município 

preparou um documento, foi até o prefeito e tentou fazer algumas 

mudanças. Os resultados obtidos foram poucos, mas ele viu que 

a categoria se movimentou. Tomou uma atitude. Só que isso 

precisa se tornar uma constância aqui em Panelas, e não 

momentos raros de reivindicação de seus direitos” (P5).     

 

Percebe-se, pois, mais uma vez, que a gestão municipal não vem 

proporcionando uma ambiente que possibilite a participação dos segmentos 

sociais e, no caso dos professores, nos problemas da educação do município. 

Como ilustração dessa questão, citamos a dificuldade em se formar o sindicato 

no município, bem como a inserção dos docentes nos conselhos existentes na 

cidade. 

  Quando tratamos da concepção dos docentes sobre gestão democrática, 

30,6% disseram que é uma administração que conta com a participação de 

docentes, pais, alunos e comunidade. Enfim é uma gestão que possibilita a 

participação e permite à população opinar. Já 62,8% dos docentes informam 

que, no município, existem conselhos. Estes seriam o do FUNDEF, Escolar e 

Municipal. Entretanto nenhum professor soube dizer quem faz parte destes 

conselhos, o que nos leva a deduzir que se trata de conselhos com caráter 

meramente formal: só existem para atender às condições exigidas por instâncias 

superiores. Percebe-se, pois, que mesmo tendo a percepção da importância da 
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participação da comunidade nas decisões das diretrizes políticas, o nível de 

desarticulação dos professores  no município de Panelas é evidente. 

A análise que se apresenta neste quarto capítulo, como forma de 

responder à questão central da pesquisa, em termos da valorização do 

magistério a partir da perspectiva adotada pelo poder municipal sobre a questão, 

bem como suas repercussões na elaboração do Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Municipal, evidencia que a direção da política 

pública educacional voltada à valorização do magistério, implantada no espaço 

local, se coaduna com a direção apresentada pelo governo central, 

especialmente no que se refere ao aspecto da gestão gerencial. No entanto, no 

que se refere aos aspectos da gestão participativa e democrática, também 

presente no discurso e na legislação que trata da gestão da educação no Brasil, 

a gestão da educação municipal afasta-se completamente. Constatamos 

também que a realização e implementação de um Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Municipal, não implicam, necessariamente, na 

criação de um instrumento que possa vir a possibilitar a "valorização do 

magistério".   



 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nos capítulos iniciais desta dissertação mostramos que a partir da 

Constituição Federal de 1988, o município brasileiro tem sido alvo de "atenção" 

pela responsabilidade, valorização e expectativas que lhe são atribuídas num 

forçado redesenho do Estado em resposta a uma situação de crise. A partir 

desse contexto, o governo municipal no Brasil tem assumido importância cada 

vez mais relevante, pois na prática se configura um processo de valorização do 

município. O argumento é o de que, ao se transferir o problema para o nível 

municipal, este seria o mais habilitado a enfrentá-lo, dado que a sociedade está 

mais próxima do governo e, assim, a definição das soluções, o 

acompanhamento, as interações e o controle seriam mais factíveis neste do que 

em grandes metrópoles (DAWBOR 1994; BOTH,1997; LESBAUPIN ,2000). 

Contudo, pode-se dizer que no bojo desse debate do fortalecimento dos níveis 

sub-nacionais de governo, os autores supracitados não descartam a existência 

de práticas clientelistas e centralizadoras por parte de alguns gestores 

municipais em regiões do país nas quais a sociedade civil ainda não se encontra 

fortalecida.  

Assim, ao enfocarmos a ênfase dada ao papel do município, nos foi possível situar os 

processos de descentralização e municipalização do ensino no quadro da nova lógica que 

passou a orientar as decisões sobre as políticas sociais e, entre elas, as políticas de educação.  

Ao tratamos dos conceitos de municipalização e descentralização, procuramos 

demonstrar que eles não possuem apenas um significado. Os significados vão depender das 
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orientações teórico-políticas através das quais são definidas e, por isso, fazem parte de 

ideologias divergentes, as quais podem ser percebidas também quando analisamos os 

direcionamentos da ação do Estado, a partir da Reforma do Estado, para a política de 

valorização do magistério. 

Soma-se a essa discussão a necessidade de tratarmos da gestão que se 

dá sobre o sistema municipal de educação, tendo em vista compreendermos que 

é ela que viabiliza as metas e objetivos propostos pela política. O respaldo para 

tal empreitada se deu mediante uma incursão nos principais enfoques teóricos 

da administração os quais, historicamente, influenciaram a Teoria da 

Administração da Educação. Contudo, não poderíamos deixar de trazer para o 

debate a administração pública gerencial  que se constituiu no Brasil nos anos 

90, e é incorporada por diversos setores, inclusive no âmbito educacional. 

Assim, técnicas e conceitos como: eficácia, produtividade, excelência e 

qualidade total, utilizados na gestão do setor privado, passam a ser empregados 

no contexto educacional, visando associar a educação aos parâmetros do 

desenvolvimento econômico. Como assinalamos noutros momentos, a gestão da 

educação constituiu-se numa variável política importante para o estudo sobre as 

políticas de valorização do magistério, tendo em vista a adoção, por parte do 

município investigado, das ferramentas e idéias do estilo gerencial de gestão, 

questão-chave para o entendimento da temática. 

A partir desse quadro, adentramos na discussão sobre a "valorização do 

magistério". Para tanto, realizamos uma breve viagem através da literatura, a fim 

de examinar o tratamento que o país tem dispensado àqueles que atuam no 

magistério. Levando em consideração que, no contexto brasileiro, tanto no 

passado como no presente, persiste a falta de uma política incisiva de 

"valorização do magistério", lançamos mãos de algumas iniciativas 

"auspiciosas", porém tímidas como forma de refletir sobre a questão (VIEIRA, 
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1998).  Dessa forma, recorremos à CF/88, ao Pacto pela Valorização do 

Magistério e Qualidade da Educação a e à Resolução 3/97 do CNE. 

Com base nessas referências é que fizemos a opção por analisar a 

política de valorização do magistério. Para tanto, escolhemos o município de 

Panelas como espaço do nosso estudo empírico porque, no universo de sua 

gestão pública, evidenciou-se um caso concreto de implementação da gestão 

gerencial no âmbito da educação. Além disso, o município atendia a outros 

critérios, tais como: havia elaborado e posto em prática um Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público e havia implantando programas federais 

que visam promover a valorização do magistério e a melhoria do ensino 

fundamental. Por isso, ele se mostrava adequado para que pudéssemos 

identificar se as diretrizes, formuladas e implementadas pelo poder central, 

estavam contribuindo para a  "valorização do magistério" municipal. 

De certo modo, os resultados a que chegamos confirmam que a gestão 

municipal não titubeou em pôr em prática os ditames do governo federal, 

concernentes à política de "valorização do magistério", não colocando em risco, 

contudo, o seu poder de controle em âmbito local. Dessa forma, continuou 

apresentando práticas autoritárias e centralizadoras que refutam completamente 

a participação em sua gestão.  

Nessa direção, as análises levantadas nos conduzem a afirmar que, no 

município investigado, evidencia-se um movimento de aproximação e 

afastamento com relação às diretrizes das políticas públicas estabelecidas pelo 

poder central, na gestão de FHC, bem como da legislação educacional em vigor. 

Afasta-se pelo fato de não instituir em sua administração a gestão democrática e 

descentralizada como prevêem a LDBEN/96 e a CF/88. Todavia, aproxima-se 

das reformas em andamento por viabilizar o estilo de gestão gerencial que utiliza 

idéias e ferramentas da administração empresarial. Para tanto, busca exercer o 

controle, ressaltando o aspecto negativo, a partir da definição dos conteúdos 
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curriculares a serem ministrados, bem como dos índices apresentados pelos 

discentes no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar Municipal (SAREM), 

como estratégia para conceder, ou não, gratificações aos professores, levando 

em consideração apenas os resultados das provas e desprezando outros 

elementos tão importantes no processo ensino-aprendizagem como um todo.  

Do mesmo modo, o acesso às gratificações também se dá a partir do índice de 

evasão anual dos alunos, considerado de responsabilidade de cada professor, 

bem como do seu rendimento após participação em capacitações, oferecidas 

pela Secretaria de Educação Municipal. Nota-se, também, o objetivo  dessa 

"política de valorização" de instituir entre os docentes, mesmo que indiretamente, 

o espírito de competição "que seria reforçado com a remuneração diferenciada 

por mérito e performance" (SHIROMA, 2000, p.87).  

Nessa perspectiva, a forma de gerenciamento pautada na produtividade 

se mostra ineficiente e injusta quando se espera que o professor da zona rural, 

que ministra aula em turmas multiseriadas, cujas condições precárias de 

trabalho  não estão ainda resolvidas, apresente índices de produtividade e 

evasão "adequados", conforme os parâmetros da rede municipal de ensino, 

elaborados para toda a rede, como forma de receber as gratificações 

determinadas pelo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.  Sendo 

assim, o referido plano bem como o SAREM, a partir dos nossos achados, não 

vêm possibilitando a tão sonhada valorização dos professores. 

Importa relembrar, conforme citamos no terceiro capítulo, que a 

Resolução 3/97 do CNE, no Art.6º, inciso VI, alínea 'b', estabelece a avaliação 

por desempenho, todavia não fixa os critérios para a realização dessa avaliação. 

A discussão sobre os critérios para a avaliação remete ao debate, quando 

houver, acerca de melhores condições de trabalho, de infra-estrutura e 

instalações físicas  adequadas das escolas, da qualidade das capacitações 

continuadas ofertadas ao corpo docente, dentre outros aspectos, o que requer 
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do poder central, via MEC, além da aplicação de novos recursos, a viabilização, 

de fato, de uma política efetiva de "valorização do magistério", construída 

coletivamente por representantes dos educadores, a exemplo da ANFOPE e da 

CNTE. Porém, enquanto isso não acontece, os critérios para avaliação do 

desempenho dos docentes estão sendo elaborados em nível local, a partir dos 

parâmetros estabelecidos pelos gestores municipais que, no caso do município 

investigado, adotam os princípios da gestão gerencial. 

 Assim sendo, podemos afirmar que, no nível local, a perspectiva de 

"valorização do magistério" coaduna-se com a do governo federal, entretanto 

não vem promovendo, de fato, a "valorização do magistério". Logo, se afasta 

completamente da perspectiva defendida pelo Movimento dos Educadores, 

através da ANFOPE, que luta por uma política global de formação e valorização 

do magistério e "resiste a tudo que possa vir no sentido da desqualificação e 

desvalorização dos profissionais da educação" (BOLETIM ANFOPE, 

n.º13/fev.2001, p.2). 
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153

Anexo I 
 
 

ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
 

PRIMEIRO MOMENTO 
 
 
a) DIAGNÓSTICO DO PERFIL DOS PROFESSORES 
 
• Sexo:     feminino (   )    masculino (   ) 
 
• Idade:    Menos de 20 anos    (    ) 
                    Entre 20 e 29 anos   (    ) 
                    Entre 30 e 39 anos   (    ) 
          Acima de 40 anos     (    ) 
 
• Estado civil:  casado       (   )   
                            solteiro      (   )   
                            viúvo         (   )   
                            separado   (   ) 
                            outro          (   ) 
 
• Tempo de trabalho na Rede Municipal de Panelas: _____anos 
 
• Formação profissional:     Curso _______________________ 
                                                  Local de Formação _____________ 
                                                  Ano de conclusão do curso_______ 
 
• Local de trabalho:           escola da zona urbana     (   ) 

   escola da zona rural         (   ) 
 

• Carga horária de trabalho na escola:      200 h/a      (   ) 
       150 h/a     (   ) 

                                                                       80   h/a     (   ) 
                                       50   h/a     (   ) 
                                       40   h/a     (   ) 

 
• Renda __________ reais 
 
 
b) DIAGNOSTICANDO OUTRAS INFORMAÇÕES COM O GRUPO DE 
PROFESSORES 
 
• Como você definiria  a profissão de professor? 
      Justifique sua resposta. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
• Além de trabalhar como professora(o) em Panelas, você possui outra 

atividade remunerada? 
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              (     ) Sim         (     ) Não  
      
Qual(ais)?________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
• O que você entende por valorização do profissional da educação? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
• Existem ações do município voltadas para a valorização do magistério? 
             
                   (     )  Sim       (     ) Não 
 
Quais?___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
• Como você avalia essas ações? 
          
          (     ) Positivamente    (     ) Negativamente 
 
 
Justifique sua resposta. 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
• Quais os impactos dessas ações no trabalho desenvolvido por vocês? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
• Vocês (professores) participam na elaboração dessas ações? 

     
         (     ) Sim       (     ) Não 

  
Quem participa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
• Você conhece o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério de 

Panelas? 
 
                  (     ) Sim      (     ) Não 
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• Se conhece, como você avalia? 

Justifique sua resposta. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
• Houve participação dos professores na elaboração do documento acima 

citado? 
 
      (     ) Sim     (     ) Não 
 
 
• Pelo que percebemos a partir do Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério de Panelas, a rede municipal de professores pode ter dentro 
dessa categoria vários profissionais com salários diferenciados? Você 
considera isso justo? 

 
(     ) Sim    (     ) Não 

  
       Justifique: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
• Os cursos de treinamento/capacitação ofertados pela secretaria de educação 

atende as necessidades de vocês? 
  
                   (     )  Sim      (     ) Não 
 
     Justifique sua resposta. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
• O que você entende por gestão democrática educacional? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
• Há conselhos? 
               
              (     ) Sim       (     ) Não 
 
Assinale quais são: 
 
     (     )  Municipal 
     (     )  FUNDEF 
     (     )  Escolar 
             (     )   Da comunidade 
     (     )  Outros  
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Se outros quais? 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
• Existe sindicato dos professores no município? 
             
      (     ) Sim         (     ) Não 
 
Em caso negativo, o que inviabiliza a sua formação? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
• Como são preenchidos os cargos de professores no município? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Anexo II 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
(PROFESSORES DO MUNICÍPIO) 

 
APROFUNDANDO AS INFORMAÇÕES COM O GRUPO DE  PROFESSORES 
 
 
Sobre o profissional da educação: 
 
• Para você o que caracteriza um profissional da educação? 
 
Com relação à valorização do profissional da educação, as diretrizes do atual 
governo afirmam que esta valorização do magistério deve se dar em dois 
sentidos: quanto à remuneração, às condições de trabalho e à formação 
continuada. Nesse sentido,  
 
• Como você vê  a questão da valorização do professor? 
  
•  Como a gestão municipal, mais especificamente a secretaria de educação, 

vem tratando esses aspectos da  valorização do magistério? 
 
• No que se refere ao Plano de Carreira e Remuneração do Magistério que 

trata especificamente do problema da remuneração dos professores, como 
vocês avaliam o seu processo de elaboração e de implementação? 

 
• Considerando o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar Municipal 

(SAREM), implantado no município com o Plano de Carreira e Remuneração 
do Magistério, como você avalia a sua contribuição para o processo de 
valorização magistério no município? 

 
• Para você, com a implementação do SAREM houve valorização do 

magistério?   
 
 
 
Sobre a gestão municipal da educação e a formação do sindicato dos 
professores: 
 
• Na sua opinião, qual a concepção de gestão da educação101 que vem sendo 

implementada no âmbito da gestão municipal da educação? Foi sempre 
assim? 

• Como você avalia o papel da prefeitura na formação do sindicato dos 
professores de Panelas? Comente sua resposta. 

 
 
                                                           
101 Poderíamos dizer que a gestão adotada no município se trata: de uma gestão democrática, 
autoritária ou em transição, isto é, apresenta elementos de uma e de outra, embora venha 
tentando superar as ações autoritárias e centralizadoras tão presente em nossa sociedade. 
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Sobre o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar Municipal : 
 
• Como se dá o processo de elaboração e execução do SAREM? Foi sempre 

assim? 
 
• Qual o grau de envolvimento/participação do professorado da rede municipal 

de Panelas na elaboração do SAREM?  
 
• Posteriormente, a realização e divulgação dos resultados do SAREM existem 

ações por parte da secretaria de educação para redirecionar/superar as 
dificuldades apresentadas por professores e alunos? Em caso afirmativo, 
quais são as ações?   

 
• Na prática, com a implantação do SAREM gerou-se benefícios para 

professores e alunos? Quais? 
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Anexo III 

 
 

 
SEGUNDO MOMENTO 
 
CONHECENDO OS GESTORES E SUA PRÁTICA 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
(PREFEITO DO MUNICÍPIO) 

 
 
 
INVESTIGANDO A PRÁTICA  
 
• Para o senhor como que foi inicialmente assumir a gestão do município de 

Panelas? 
 
• A que grupo político o senhor faz parte, isto é, está filiado? 
 
• Como que o senhor poderia resumir o seu projeto de governo? 
 
• O que o senhor entende por valorização do magistério? 
 
• Qual a importância atribuída ao magistério em sua gestão? 
 
• Mediante as discussões sobre gestão da educação e o que está proposto na 

Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN/96), como vem sendo conduzida a gestão 
no município? 

 
• Quais os programas do governo federal que visam valorizar o profissional da 

educação que foram implantados no município de Panelas? Quais os 
programas que o senhor considera que deram certo? A que se deve tal 
sucesso? E os que não deram certo? 

 
• Quais as iniciativas próprias desenvolvidas em âmbito municipal que voltadas 

para a valorização do profissional, enfocando especificamente a formação 
inicial, a questão salarial e a formação continuada? 

 
• O senhor considera que houve melhorias nas atividades desenvolvidas pelos 

professores após a criação e implementação do Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério atualmente em vigor em Panelas? Quais? 

 
• A proposta do município para a carreira do magistério expressa em seu Plano 

de Carreira e Remuneração do Magistério é bem diferenciada. O senhor tem 
conhecimento de algum outro  município que tenha adotado estratégia 
parecida com a de vocês? Que aspectos julga mais importante no mesmo? 

 
• Qual a sua participação na elaboração do Plano de Carreira e Remuneração 

do Magistério?  
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• Quais as fontes dos recursos utilizadas para pagamento das gratificações 
apontadas no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério? 

 
• Como se dá o processo de avaliação elaborado e desenvolvido pela 

secretaria de educação para diagnosticar o desempenho e aproveitamento 
dos professores e dos alunos? 

 
• Como é (ou se dá)  a relação entre a gestão municipal e os professores em 

sua gestão? 
 
• Como são preenchidos os cargos de professores no município? 
 
• O senhor gostaria de fazer mais algum comentário? 
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Anexo IV 
 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

(SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) 
 
 

 
INVESTIGANDO A PRÁTICA  
 
• O que a senhora entende por valorização do magistério? 
 
• Qual a importância atribuída ao magistério a partir do momento que a 

senhora assumiu a secretaria? 
 
• Mediante as discussões sobre gestão da educação e o que está proposto na 

Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN/96), como vem sendo conduzida a gestão 
em seu secretaria? 

 
• Quais os programas do governo federal que visam valorizar o profissional da 

educação que foram implantados no município de Panelas? Quais os 
programas que a senhora considera que deram certo? A que se deve tal 
sucesso? E os que não deram certo? 

 
• Existe algum programa de iniciativa própria desenvolvido e implantado no 

município que tenha como objetivo valorizar o profissional da educação? 
 
• A senhora considera que houve melhorias nas atividades desenvolvidas 

pelos professores após a criação e implementação do Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério atualmente em vigor em Panelas? Quais? 

 
• A proposta do município para a carreira do magistério expressa em seu Plano 

de Carreira e Remuneração do Magistério é bem diferenciada. A senhora 
conhece algum outro  município que tenha adotado estratégia parecida com a 
de vocês? Que aspectos considera mais importante no mesmo? 

 
• Qual a sua participação na elaboração do Plano de Carreira e Remuneração 

do Magistério?  
 
• Como se dá o processo de avaliação elaborado e desenvolvido pela 

secretaria de educação para diagnosticar o desempenho e aproveitamento 
dos professores e dos alunos? 

 
• Como são preenchidos os cargos de professores no município? 
 
• A senhora gostaria de fazer mais algum comentário? 
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Anexo V 
 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

(DIRETORA DE ENSINO) 
 
 

 
INVESTIGANDO A PRÁTICA  
 
• O que a senhora entende por valorização do magistério? 
 
• Mediante as discussões sobre gestão da educação e o que está proposto na 

Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN/96), como vem sendo conduzida a gestão 
em seu secretaria? 

 
• Como se dá o processo de avaliação elaborado e desenvolvido pela 

secretaria de educação para diagnosticar o desempenho e aproveitamento 
dos professores e dos alunos? 

 
• Qual a participação dos docentes na elaboração dessa avaliação? 
 
• Quais os impactos dessa medida (da avaliação) sobre a valorização do 

magistério?  
 
• Qual a sua participação na elaboração do Plano de Carreira e Remuneração 

do Magistério? 
 
• Existe algum programa de iniciativa própria desenvolvido e implantado no 

município que tenha como objetivo valorizar o profissional da educação? 
 
• Como são preenchidos os cargos de professores no município? 
 
• A senhora gostaria de fazer mais algum comentário? 
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Anexo VI 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
(ASSESSOR TÉCNICO DO MUNICÍPIO) 

 
 
 
INVESTIGANDO A PRÁTICA  
 
• O que o senhor entende por valorização do magistério? 
 
• Mediante as discussões sobre gestão da educação e o que está proposto na 

Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN/96), como vem sendo conduzida a gestão 
no município? 

 
• Quais os programas do governo federal que visam valorizar o profissional da 

educação que foram implantados no município de Panelas? Quais os 
programas que o senhor considera que deram certo? A que se deve tal 
sucesso? E os que não deram certo? 

 
• Quais as iniciativas próprias desenvolvidas em âmbito municipal que voltadas 

para a valorização do profissional, enfocando especificamente a formação 
inicial, a questão salarial e a formação continuada? 

 
• O senhor considera que houve melhorias nas atividades desenvolvidas pelos 

professores após a criação e implementação do Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério atualmente em vigor em Panelas? Quais? 

 
• A proposta do município para a carreira do magistério expressa em seu Plano 

de Carreira e Remuneração do Magistério é bem diferenciada. O senhor tem 
conhecimento de algum outro  município que tenha adotado estratégia 
parecida com a de vocês? Que aspectos julga mais importante no mesmo? 

 
• Quais as fontes dos recursos utilizadas para pagamento das gratificações 

apontadas no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério? 
 
• Como são preenchidos os cargos de professores no município? 
 
• O senhor gostaria de fazer mais algum comentário? 
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ANEXO VII  
 
FREQÜÊNCIAS DAS VARIÁVEIS ANALISADAS 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo do Entrevistado

7 7,8 7,8 7,8
83 92,2 92,2 100,0
90 100,0 100,0

Masculino
Feminino
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Idade do Entrevistado

3 3,3 3,3 3,3
50 55,6 55,6 58,9
30 33,3 33,3 92,2
7 7,8 7,8 100,0

90 100,0 100,0

Menos de 20 anos
Entre 20 e 29 anos
Entre 30 e 39 anos
Acima de 40 anos
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Estado Civil do Entrevistado

44 48,9 50,0 50,0
40 44,4 45,5 95,5
2 2,2 2,3 97,7
2 2,2 2,3 100,0

88 97,8 100,0
2 2,2

90 100,0

Casado(a)
Solteiro(a)
Viúvo(a)
Outro
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Tempo de Trabalho na Rede Municipal de Panelas (em anos)

5 5,6 5,7 5,7
10 11,1 11,5 17,2

6 6,7 6,9 24,1
11 12,2 12,6 36,8
10 11,1 11,5 48,3
16 17,8 18,4 66,7

4 4,4 4,6 71,3
2 2,2 2,3 73,6
1 1,1 1,1 74,7
3 3,3 3,4 78,2
2 2,2 2,3 80,5
1 1,1 1,1 81,6
3 3,3 3,4 85,1
5 5,6 5,7 90,8
2 2,2 2,3 93,1
2 2,2 2,3 95,4
1 1,1 1,1 96,6
1 1,1 1,1 97,7
1 1,1 1,1 98,9
1 1,1 1,1 100,0

87 96,7 100,0
3 3,3

90 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
19
20
21
22
29
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Tempo de Trabalho na Rede Municipal em Panelas (em anos)

21 23,3 24,1 24,1
37 41,1 42,5 66,7
29 32,2 33,3 100,0
87 96,7 100,0
3 3,3

90 100,0

1 à 3 anos
4 à 6 anos
7 anos ou mais
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Formação Profissional Curso

29 32,2 32,6 32,6
9 10,0 10,1 42,7

35 38,9 39,3 82,0
4 4,4 4,5 86,5
4 4,4 4,5 91,0
4 4,4 4,5 95,5
1 1,1 1,1 96,6
1 1,1 1,1 97,8
1 1,1 1,1 98,9
1 1,1 1,1 100,0

89 98,9 100,0
1 1,1

90 100,0

Magistério
Proformação
Progrape
Pedagogia
Letras
Geografia
Biologia
Ciências Sociais
Contabilidade
História
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Local da Formação Profissional

71 78,9 80,7 80,7
6 6,7 6,8 87,5
5 5,6 5,7 93,2
5 5,6 5,7 98,9
1 1,1 1,1 100,0

88 97,8 100,0
2 2,2

90 100,0

Panelas
Caruaru
Belo Jardim
Garanhuns
Palmares
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Ano de Conclusão do Curso

1 1,1 1,1 1,1
1 1,1 1,1 2,3
1 1,1 1,1 3,4
1 1,1 1,1 4,6
1 1,1 1,1 5,7
1 1,1 1,1 6,9
1 1,1 1,1 8,0
2 2,2 2,3 10,3
4 4,4 4,6 14,9
4 4,4 4,6 19,5
2 2,2 2,3 21,8
2 2,2 2,3 24,1
5 5,6 5,7 29,9

13 14,4 14,9 44,8
35 38,9 40,2 85,1

6 6,7 6,9 92,0
6 6,7 6,9 98,9
1 1,1 1,1 100,0

87 96,7 100,0
3 3,3

90 100,0

1976
1979
1982
1983
1985
1987
1993
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Local de Trabalho

46 51,1 51,1 51,1
43 47,8 47,8 98,9
1 1,1 1,1 100,0

90 100,0 100,0

Escola na Zona Rural
Escola na Zona Urbana
Ambas
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Carga Horária de Trabalho na Escola

3 3,3 3,4 3,4
67 74,4 75,3 78,7
19 21,1 21,3 100,0
89 98,9 100,0
1 1,1

90 100,0

50 horas/aula
150 horas/aula
200 horas/aula
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Renda (Salário em Reais)

1 1,1 1,1 1,1
31 34,4 35,2 36,4

1 1,1 1,1 37,5
9 10,0 10,2 47,7
2 2,2 2,3 50,0
4 4,4 4,5 54,5
1 1,1 1,1 55,7
2 2,2 2,3 58,0
1 1,1 1,1 59,1
1 1,1 1,1 60,2
5 5,6 5,7 65,9
1 1,1 1,1 67,0
1 1,1 1,1 68,2

10 11,1 11,4 79,5
1 1,1 1,1 80,7
3 3,3 3,4 84,1
1 1,1 1,1 85,2
1 1,1 1,1 86,4
1 1,1 1,1 87,5
2 2,2 2,3 89,8
1 1,1 1,1 90,9
1 1,1 1,1 92,0
1 1,1 1,1 93,2
1 1,1 1,1 94,3
1 1,1 1,1 95,5
1 1,1 1,1 96,6
1 1,1 1,1 97,7
1 1,1 1,1 98,9
1 1,1 1,1 100,0

88 97,8 100,0
2 2,2

90 100,0

155
168
176
180
186
200
216
220
224
227
230
231
239
240
245
250
255
260
270
280
290
300
323
370
380
390
456
469
518
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Statistics

Renda (Salário em Reais)
88
2

219,25
155
518

Valid
Missing

N

Mean
Minimum
Maximum

Renda Mensal (Salário em Reais)

33 36,7 37,5 37,5
26 28,9 29,5 67,0
29 32,2 33,0 100,0
88 97,8 100,0
2 2,2

90 100,0

Até 176,00
180,00 à 231,00
239,00 ou mais
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



 

 

Definição do Entrevistado sobre a Profissão de Professor

9 10,0 10,2 10,2
5 5,6 5,7 15,9
4 4,4 4,5 20,5
2 2,2 2,3 22,7

2 2,2 2,3 25,0

1 1,1 1,1 26,1

5 5,6 5,7 31,8

1 1,1 1,1 33,0
10 11,1 11,4 44,3
2 2,2 2,3 46,6
1 1,1 1,1 47,7
3 3,3 3,4 51,1
2 2,2 2,3 53,4
2 2,2 2,3 55,7
2 2,2 2,3 58,0
1 1,1 1,1 59,1
1 1,1 1,1 60,2
1 1,1 1,1 61,4
2 2,2 2,3 63,6
2 2,2 2,3 65,9
1 1,1 1,1 67,0
1 1,1 1,1 68,2
2 2,2 2,3 70,5
3 3,3 3,4 73,9
1 1,1 1,1 75,0
3 3,3 3,4 78,4
1 1,1 1,1 79,5
1 1,1 1,1 80,7
1 1,1 1,1 81,8
1 1,1 1,1 83,0
1 1,1 1,1 84,1
1 1,1 1,1 85,2
1 1,1 1,1 86,4
1 1,1 1,1 87,5
2 2,2 2,3 89,8
1 1,1 1,1 90,9
1 1,1 1,1 92,0
1 1,1 1,1 93,2
1 1,1 1,1 94,3
1 1,1 1,1 95,5
1 1,1 1,1 96,6
1 1,1 1,1 97,7
1 1,1 1,1 98,9
1 1,1 1,1 100,0

88 97,8 100,0
2 2,2

90 100,0

Árdua/Não Valorizada
Vocação/Sacerdócio
Dedicação/Amor
Muito Boa/Importante
Facilitador e Orientador
do Conhecimento
Paciência/Sabedoria
Formador de
Opinião/Contribui com o
desenvolvimento do país
Gratificante
Motivo de Orgulho
Por Gostar de Crianças
18
23
34
39
46
49
110
111
112
116
123
139
311
312
346
412
413
611
712
910
1114
1211
1214
1215
1313
1411
1412
1413
1813
2315
2413
11213
11315
141213
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Definição do Entrevistado sobre a Profissão de Professor

9 10,0 10,2 10,2
5 5,6 5,7 15,9
4 4,4 4,5 20,5
2 2,2 2,3 22,7

2 2,2 2,3 25,0

1 1,1 1,1 26,1

5 5,6 5,7 31,8

1 1,1 1,1 33,0
10 11,1 11,4 44,3
2 2,2 2,3 46,6

41 45,6 46,6 93,2
6 6,7 6,8 100,0

88 97,8 100,0
2 2,2

90 100,0

Árdua/Não Valorizada
Vocação/Sacerdócio
Dedicação/Amor
Muito Boa/Importante
Facilitador e Orientador
do Conhecimento
Paciência/Sabedoria
Formador de
Opinião/Contribui com o
desenvolvimento do país
Gratificante
Motivo de Orgulho
Por Gostar de Crianças
Mais de 2 Opções
Mais de 3 Opções
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Possui outra atividade remunerada, além de professor(a) em Panelas?

14 15,6 15,6 15,6
76 84,4 84,4 100,0
90 100,0 100,0

Sim
Não
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Se sim, qual(is)?

1 1,1 10,0 10,0
7 7,8 70,0 80,0
1 1,1 10,0 90,0
1 1,1 10,0 100,0

10 11,1 100,0
4 4,4

76 84,4
80 88,9
90 100,0

Agricultora
Trabalha no Comércio
Corretora de Seguro
Agricultora/Borbadeira
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Percepção da Valorização do Profissional da Educação

8 8,9 9,5 9,5

15 16,7 17,9 27,4

1 1,1 1,2 28,6

2 2,2 2,4 31,0

46 51,1 54,8 85,7

1 1,1 1,2 86,9

2 2,2 2,4 89,3

1 1,1 1,2 90,5

8 8,9 9,5 100,0
84 93,3 100,0
6 6,7

90 100,0

Apoio do Governo
Municipal (Salário pago
em dia)
Que o profissional
precisa ser valorizado
O magistério já foi
valorizado, hoje não é
Porque ajuda na
contrução da cidadania
Através de Incentivos:
Salários, Cursos, Mat
Pedagógico, etc
Através da participação
dos docentes na política
educacional
De Acordo com seu
Trabalho/Desempenho
Deve ter mais apoio do
governo municipal
Mais de 2 Opções
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Existem ações do município voltadas para a valorização do magistério?

85 94,4 95,5 95,5
4 4,4 4,5 100,0

89 98,9 100,0
1 1,1

90 100,0

Sim
Não
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Se sim, qual(is)?

2 2,2 2,4 2,4

6 6,7 7,3 9,8
2 2,2 2,4 12,2
1 1,1 1,2 13,4
2 2,2 2,4 15,9

1 1,1 1,2 17,1

3 3,3 3,7 20,7

10 11,1 12,2 32,9

1 1,1 1,2 34,1
4 4,4 4,9 39,0
1 1,1 1,2 40,2

22 24,4 26,8 67,1

27 30,0 32,9 100,0

82 91,1 100,0
5 5,6
3 3,3
8 8,9

90 100,0

Programa de
Proformação
FUNDEF
PROGRAPE
PCN'S
Capacitações
Transporte para os
alunos da Zona Rural
Programa
Proformação/PROGRAPE
Programa
Proformação/FUNDEF
PROGRAPE/PCN´s
PCN´s/Capacitações
SAREM/Capacitações
Proformação/PROGRAPE
/PCN´s
Outras Combinações das
Opções
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Como o Entrevistado Avalia as Ações de Valorização do Profissional

65 72,2 78,3 78,3
16 17,8 19,3 97,6
2 2,2 2,4 100,0

83 92,2 100,0
4 4,4
3 3,3
7 7,8

90 100,0

Positivamente
Negativamente
Ambas as formas
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Justificativa do Entrevistado para sua Avaliação

1 1,1 1,3 1,3

2 2,2 2,6 3,9

3 3,3 3,9 7,8

3 3,3 3,9 11,7

1 1,1 1,3 13,0

8 8,9 10,4 23,4

7 7,8 9,1 32,5

10 11,1 13,0 45,5

8 8,9 10,4 55,8

34 37,8 44,2 100,0
77 85,6 100,0
10 11,1
3 3,3

13 14,4
90 100,0

O SAREM é uma forma
injusta de avaliar/Gera
Def de Conteúdo
O Progrape proporciona
acesso ao ensino
superior
O Proformação reduziu
os leigos na atividade
Levam à valorização
dos docentes
Não há incentivo para
cursar o 3 grau em
outra região
Promovem o
aperfeiçoamento da
prática docente
Não ocorre o devido
repasse de verbas para
os docentes
Levam à valorização e
ao aperfeiçoamento do
professor
Os Progrape, PCN e
Proformação valorizam
o professor
Outras Combinações
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Percepção dos Impactos das Ações nas Atividades Docentes

2 2,2 3,1 3,1

2 2,2 3,1 6,2

2 2,2 3,1 9,2

6 6,7 9,2 18,5

4 4,4 6,2 24,6

3 3,3 4,6 29,2

1 1,1 1,5 30,8

2 2,2 3,1 33,8

6 6,7 9,2 43,1

2 2,2 3,1 46,2

20 22,2 30,8 76,9

15 16,7 23,1 100,0

65 72,2 100,0
20 22,2
5 5,6

25 27,8
90 100,0

Um bom
desenvolvimento em
sala-de-aula
Valoriza o profissional
docente, tornando-o
mais produtivo
Muito boa
Há uma reciclagem na
prática pedagógica
Incentiva a participação
da comunidade
Quase nenhuma, pois
não participamos de
quase nada
Causa opressão,
depressão, revolta e
insatisfação
Incentiva a troca de
experiências
Deixamos os conteúdos
para preparar alunos p/
o SAREM
Não há p/ prefeitura
interesse em qualificar
em outra cidade
Melhoram a formação e
o desempenho do
professor
Outras Combinações de
Percepções
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Os docentes participam na elaboração dessas ações?

17 18,9 20,0 20,0
68 75,6 80,0 100,0
85 94,4 100,0
3 3,3
2 2,2
5 5,6

90 100,0

Sim
Não
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Quem Participa?

15 16,7 22,7 22,7

9 10,0 13,6 36,4

1 1,1 1,5 37,9

1 1,1 1,5 39,4

6 6,7 9,1 48,5

1 1,1 1,5 50,0
1 1,1 1,5 51,5

2 2,2 3,0 54,5

10 11,1 15,2 69,7

7 7,8 10,6 80,3

13 14,4 19,7 100,0

66 73,3 100,0
18 20,0
6 6,7

24 26,7
90 100,0

Secretaria de Educação e
Prefeito
Supervisores, Diretores e
Coordenadores
A cúpula da prefeitura
O prefeito elabora e
implanta as ações
Outros Secretários/Gente
de confiança do prefeito
Educadores
Vereadores
Todos os que fazem a
comunidade educativa
Secretaria de Educação,
Prefeito, Superv., Dir. e
Coord.
Superv., Dir., Coord. e
Educadores
Outras Combinações de
Participantes
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Conhece o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério de Panelas?

20 22,2 22,5 22,5
69 76,7 77,5 100,0
89 98,9 100,0
1 1,1

90 100,0

Sim
Não
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Se sim, como o(a) Sr(a). avalia o Plano?

3 3,3 14,3 14,3

4 4,4 19,0 33,3

1 1,1 4,8 38,1

1 1,1 4,8 42,9

4 4,4 19,0 61,9

3 3,3 14,3 76,2

3 3,3 14,3 90,5

1 1,1 4,8 95,2

1 1,1 4,8 100,0

21 23,3 100,0
5 5,6

64 71,1
69 76,7
90 100,0

Sei que tem, mas nunca
tive acesso
Muito bom o plano,
incentiva o magistério
Deixa a desejar
Precisa envolver os
docentes/Gerar
participação dos
docentes
Alguns itens são bem
elaborados/Outros
desvalorizam docente
Não tem nada de positivo
Ajuda o docente a
elevar/mudar o salário
A secretaria da educação
não deixa os docentes
verem o plano
Deixa a desejar e precisa
envolver os docentes
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Houve participação dos professores na elaboração do Plano?

7 7,8 8,0 8,0
80 88,9 92,0 100,0
87 96,7 100,0
2 2,2
1 1,1
3 3,3

90 100,0

Sim
Não
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

O(a) Sr(a). considera justo a existência de categorias e salários
diferenciados para os docentes?

21 23,3 24,1 24,1
66 73,3 75,9 100,0
87 96,7 100,0
1 1,1
2 2,2
3 3,3

90 100,0

Sim
Não
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Porquê considera justo (ou injusto) a presença de categorias e salários diferenciados?

4 4,4 5,7 5,7

3 3,3 4,3 10,0

4 4,4 5,7 15,7

4 4,4 5,7 21,4

1 1,1 1,4 22,9

1 1,1 1,4 24,3

19 21,1 27,1 51,4

4 4,4 5,7 57,1

3 3,3 4,3 61,4

4 4,4 5,7 67,1

23 25,6 32,9 100,0
70 77,8 100,0
16 17,8
4 4,4

20 22,2
90 100,0

Porque o Progrape não é
reconhecido como curso
superior
Os salários não deveriam
ser diferenciados (não
temos culpa)
Não é justo um iniciante
no magistério ganhar
mesmo salário
Não é justo o estagiário
ter o mesmo (ou maior)
salário
Porque uns se dedicam,
outros não
Valorizam apenas os
amigos dos secretários
Toda categoria tem direito
à valorização
Injusto, porque há
diferenças dentro da
mesma categoria
Injusto, nem sempre
ganha pela
escolaridade/tempo de
serviço
Toda categoria tem dir. à
valoriz/Critérios
deficientes
Outras Considerações
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Os cursos de treinamento/capacitação, ofertados pela Secretaria da
Educação, atendem as necessidades dos docentes?

62 68,9 69,7 69,7
27 30,0 30,3 100,0
89 98,9 100,0
1 1,1

90 100,0

Sim
Não
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



 

 

185
 

 
 

 
 
 

Porquê os cursos atendem (ou não atendem) as necessidades dos docentes?

3 3,3 3,7 3,7

2 2,2 2,4 6,1

7 7,8 8,5 14,6

9 10,0 11,0 25,6

1 1,1 1,2 26,8

7 7,8 8,5 35,4

1 1,1 1,2 36,6

1 1,1 1,2 37,8

1 1,1 1,2 39,0

12 13,3 14,6 53,7

9 10,0 11,0 64,6

11 12,2 13,4 78,0

18 20,0 22,0 100,0
82 91,1 100,0
8 8,9

90 100,0

Proporciona troca de
experiências
Deveria estar mais dentro
de nossa realidade/Deixa
a desejar
Proporciona novas
aprendizagens
Algumas capacitações
atendem, outras não
Melhor quando
ministrados por docentes
do município
É sempre a mesma coisa

Não atende nossa
realidade
Os cursos ocorrem com
pouca frequência
O conhecimento dos
docentes já é suficiente
Proporciona troca de
experiências e novas
aprendizagens
Relembra as mentes
cansadas e Proporc
novas aprendizagens
Relembra as mentes
cansadas/Proporc trocas
de experiências
Outras Considerações
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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O que o(a) Sr(a). entende por gestão democrática educacional?

37 41,1 51,4 51,4

3 3,3 4,2 55,6

3 3,3 4,2 59,7

9 10,0 12,5 72,2

4 4,4 5,6 77,8

4 4,4 5,6 83,3

12 13,3 16,7 100,0
72 80,0 100,0
17 18,9
1 1,1

18 20,0
90 100,0

Participação de docentes,
pais, alunos e
comunidade/Parceria
Direito de opinar e/ou
fiscalizar nas decisões do
município
Quando há sugestões
acatadas de docentes e
de pais de alunos
Parcerias e Possibilidade
de Participar/Opinar
Ter liberdade e direito à
participar e opinar
Participação com
opiniões e
fiscalização/Parcerias
Outras Percepções
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Há conselhos no município?

54 60,0 62,8 62,8
32 35,6 37,2 100,0
86 95,6 100,0
4 4,4

90 100,0

Sim
Não
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Se sim, qual(is)?

15 16,7 32,6 32,6
1 1,1 2,2 34,8

1 1,1 2,2 37,0

1 1,1 2,2 39,1

6 6,7 13,0 52,2

2 2,2 4,3 56,5

15 16,7 32,6 89,1

1 1,1 2,2 91,3

4 4,4 8,7 100,0

46 51,1 100,0
41 45,6
3 3,3

44 48,9
90 100,0

FUNDEF
Conselho Escolar
FUNDEF/Conselho
Escolar
FUNDEF/Conselho da
Comunidade
Conselhos Escolar e
Municipal
Conselhos Escolar e
da Comunidade
FUNDEF/Conselhos
Escolar e Municipal
FUNDEF/Conselhos
Municipal e da
Comunidade
FUNDEF/Conselhos
Escolar, Municipal e
da Comunidade
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Se há outro(s), qual(is)?

3 3,3 75,0 75,0

1 1,1 25,0 100,0

4 4,4 100,0
9 10,0

77 85,6
86 95,6
90 100,0

Conselhos da Educação,
da Saúde e da Igreja
Conselhos da Educação,
da Saúde, da Igreja e da
Paróquia
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Existe sindicato dos professores no município?

5 5,6 5,6 5,6
84 93,3 94,4 100,0
89 98,9 100,0
1 1,1

90 100,0

Sim
Não
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Se não, o que inviabiliza a sua formação?

4 4,4 5,8 5,8

14 15,6 20,3 26,1

8 8,9 11,6 37,7

14 15,6 20,3 58,0

1 1,1 1,4 59,4
2 2,2 2,9 62,3

1 1,1 1,4 63,8

3 3,3 4,3 68,1

4 4,4 5,8 73,9

3 3,3 4,3 78,3

15 16,7 21,7 100,0
69 76,7 100,0
2 2,2

19 21,1
21 23,3
90 100,0

Os professores não têm
coragem de lutar por isso
Acomodação/Medo de
punições
Falta de união e de
mobilização
Falta de interesse dos
professores
Não há necessidades
Falta de liderança
Falta de condições
financeiras
Falta de interesse dos
professores/ Medo de
punições
Falta de interesse dos
professores/Falta de
Mobilização
Medo de punições/Falta
de Mobilização
Outras Combinações
Total

Valid

NS/NR
NSA
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Como são preenchidos os cargos dos professores no município?

11 12,2 14,5 14,5
8 8,9 10,5 25,0
2 2,2 2,6 27,6

50 55,6 65,8 93,4

2 2,2 2,6 96,1

3 3,3 3,9 100,0

76 84,4 100,0
14 15,6
90 100,0

Concursos Públicos
Contrato
Indicação de Políticos
Concursos
Públicos/Contrato
Concursos
Públicos/Indicação de
Políticos
Concursos
Públicos/Contrato/Indi
cação de Políticos
Total

Valid

NS/NRMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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