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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo conhecer as Políticas Públicas de 
Valorização do Magistério da cidade de Picos-PI no período de 2005-2015 e refletir 
sobre o trabalho docente. A pesquisa pretendeu discutir sobre as mudanças na 
profissão docente durante as últimas décadas. Para a pesquisa proposta foram 
identificadas e analisadas políticas públicas, em âmbito nacional e municipal que 
têm como foco a valorização docente. Teoricamente, tem respaldo em documentos 
oficiais e legislações que norteiam a política de valorização do magistério. Para 
fundamentar e legitimar esse trabalho, recorremos aos estudos de alguns autores 
como: Brzezinski (2008), Duarte (2013), Monlevade (2000), Oliveira (2004, 2007, 
2008 e 2012), Souza (2011), entre outros. Foi elaborado um trabalho com 
abordagem quanti-qualitativa e o instrumento de coleta de dados foi o questionário 
com perguntas abertas e fechadas. Os resultados da pesquisa apontaram que 
apesar dos significativos avanços com respeito à valorização docente na legislação 
atual e mesmo considerando esse profissional como peça fundamental para a 
qualidade e melhoria da educação e consequentemente crescimento do país, o 
professor ainda é desvalorizado financeiramente e o seu trabalho não é reconhecido 
socialmente, algumas leis ainda estão apenas no papel e não são cumpridas 
integralmente. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Valorização Magistério. Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to know the Public Policies of Valorization of the Magisterium 
of the city of Picos-PI in the period 2005-2015 and reflect on the teaching work. The 
research aimed to discuss changes in the teaching profession during the last 
decades. For the proposed research, public policies were identified and analyzed at 
the national and municipal levels that focus on teacher appreciation. Theoretically, it 
has support in official documents and legislation that guide the valorization policy of 
the teaching profession. In order to base and legitimize this work, we have used the 
studies of some authors such as: Brzezinski (2008), Duarte (2013), Monlevade 
(2000), Oliveira (2004, 2007, 2008 and 2012), Souza (2011), among others. A 
quantitative-qualitative approach was developed and the data collection instrument 
was the questionnaire with open and closed questions. The research results pointed 
out that in spite of the significant advances regarding the teacher valorization in the 
current legislation and even considering this professional as a fundamental piece for 
the quality and improvement of education and consequently growth of the country, 
the teacher is still undervalued financially and his work does not Is socially 
recognized, some laws are still only on paper and are not fulfilled in full. 
 
 
KEY WORDS: Public Policies. Valorization Teaching. Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho tem como tema Políticas Públicas de Valorização do 

Magistério na cidade de Picos-PI (2005-2015). A pesquisa foi realizada com 

docentes da educação básica, priorizando os que trabalham na educação infantil e 

no ensino fundamental I, da rede municipal de educação da cidade de Picos-PI. 

Tendo como objetivo principal conhecer as políticas públicas voltadas para a 

valorização do magistério no âmbito federal e municipal, compreendendo como se 

dá esse processo de valorização e refletindo sobre o trabalho docente. 

O interesse pelo tema se deu por conta da minha condição de estudante de 

Pedagogia e dos relatos de insatisfação e desânimo dos professores da educação 

básica da cidade de Picos-PI que tive contato nos estágios obrigatórios e em outras 

atividades praticadas no decorrer do curso, despertou-me uma motivação em 

pesquisar sobre a valorização do magistério na educação básica e ter conhecimento 

sobre o que está sendo feito na cidade citada para melhorar as condições de 

trabalho desse profissional. Nesse sentido, busca-se responder ao problema: Qual a 

realidade do Magistério na rede municipal de ensino de Picos-PI? 

Tendo em vista que a educação básica é o alicerce do sistema educacional 

e diante do fato do professor ter a condição de mediador do conhecimento para a 

aprendizagem do aluno, essa pesquisa se torna relevante para a educação no 

âmbito geral e para orientar os futuros professores que desejam ingressar na 

carreira do magistério, com o intuito de perceber que a educação de qualidade está 

diretamente ligada em reconhecer a importância de valorizar os profissionais da rede 

pública municipal e privada de educação para garantir que o ensino seja eficaz, de 

qualidade e gratuito para todos.  

Essa pesquisa contribui também, evidenciando a real situação em que eles 

se encontram para exercer sua profissão, os desafios enfrentados e colaborar junto 

a essa categoria para alcançar seus direitos e superar de alguma forma as 

dificuldades encontradas. Visar à retribuição salarial compatível com sua formação e 

diante da responsabilidade dos nossos profissionais, dando a devida importância da 

sua função de formar indivíduos para se constituirem na sociedade. 

Para fundamentar e legitimar esse trabalho, recorremos aos estudos de 

alguns autores como: Brzezinski (2008), Duarte (2013), Monlevade (2000), Oliveira 

(2004, 2007, 2008 e 2012), Souza (2011) entre outros.  
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Essa pesquisa é sociológica com coleta de dados quanti-qualitativa, para 

obtenção dos dados foi aplicado a técnica do questionário para professores que 

trabalham na rede pública municipal de educação de Picos-PI, posteriormente os 

dados obtidos foram tabulados e analisados na forma de gráficos. 

A fundamentação teórica desse estudo foi dividida em três tópicos. No 

primeiro tópico denominado ―Transformação da Profissão Docente no Brasil‖ foram 

abordadas as recentes mudanças da profissão docente referente às últimas 

décadas, foi falado dos mecanismos de valorização do profissional da educação 

dando ênfase na formação inicial e continuada, condições de trabalho e 

remuneração. 

No segundo tópico denominado ―As Políticas voltadas para o magistério no 

Brasil‖ foram abordadas algumas leis no âmbito nacional que tratam da valorização 

docente no Brasil, dando destaque a Constituição Federal de 1988, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o FUNDEF, o Plano Nacional de 

Educação (2001-2010), o FUNDEB e sobre a Lei do Piso Salarial Profissional 

Nacional (PSPN). 

No terceiro tópico com o título ―As Políticas de Valorização Docente na Rede 

Municipal de Picos (2005-2015)‖ foram abordadas as principais leis municipais que 

tratam da valorização dos profissionais da educação, dando destaque ao Plano 

Municipal de Educação (2005-2015) e ao Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos 

dos Trabalhadores em Educação Básica do Município de Picos-PI. 

Através deste estudo procurou-se resgatar a memória histórica docente das 

últimas décadas e como suas circunstâncias resultaram nas principais políticas de 

valorização docente abordadas nessa pesquisa, buscando recuperar a importância 

social e política dos docentes.  
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1- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica desse trabalho está dividida em três tópicos que 

são: ―Transformação da Profissão Docente no Brasil‖, ―As Políticas voltadas para o 

magistério no Brasil‖ e “As Políticas de Valorização Docente na Rede Municipal de 

Picos (2005-2015)‖. No primeiro tópico que trata da ―Transformação da Profissão 

Docente no Brasil‖ são abordados os assuntos relativos ao ofício do magistério nas 

décadas de 1980 e 1990 e os principais pontos para valorizar o magistério, no tópico 

―As Políticas voltadas para o magistério no Brasil‖ são abordados as Leis que dão 

respaldo jurídico-legais para a valorização do magistério no âmbito nacional e no 

último tópico que trata das ―Políticas de Valorização Docente na Rede Municipal de 

Picos (2005-2015)‖ são abordados as medidas tomadas para a valorização do 

magistério no âmbito municipal. 

 

1.1 TRANSFORMAÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE NO BRASIL 

 

Quando falamos em profissão docente logo ligamos esse termo a educação 

e a escola, lembrando que, o professor é o profissional dotado de saberes e 

competências pedagógicas que faz a mediação do conhecimento para os alunos. De 

modo generalizado, o professor é tido como o principal responsável pelo êxito dos 

alunos e pelo sucesso de programas educacionais que são implantados na escola. 

Essa visão desconsidera outras condições que são imprescindíveis para que se 

tenha um bom ensino, além do que, é uma responsabilidade muito grande, conferir a 

esse profissional a culpa total da falha no ensino, tendo em vista que, o professor ao 

longo dos anos teve que dedicar um maior tempo nas atividades da escola, como 

planejamentos, reuniões pedagógicas, entre outras atividades escolares, 

submetendo-se a maior jornada de trabalho. Paro (2012, p. 606) reitera essa 

afirmação dizendo: 

(...) o trabalho do professor não se restringe à atividade na situação 
de ensino, mas exige horários, incluídos em sua jornada de trabalho, 
nos quais ele possa, na integração com seus colegas, planejar e 
avaliar seu trabalho, receber assessoria pedagógica (inclusive por 
meio de cursos e outros programas idealizados para esse fim), 
estudar, acompanhar e orientar grupos de estudantes, discutir 
questões do ensino e da gestão escolar, realizar contatos com a 
comunidade externa à escola, bem como outras atividades que 
jamais poderão ser realizadas se o trabalho do professor for 
entendido como sendo limitado pelas paredes de uma ―sala de aula‖.  
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 Segundo Oliveira (2008), esse quadro tem ocasionado considerável 

intensificação do trabalho e precarização das relações de emprego, em mudanças 

que repercutem sobre a identidade e profissão docente. Sendo assim, o trabalho do 

professor não se resume mais apenas na função de ensinar, mas compete a ele 

participar com mais afinco das decisões da escola para que haja gestão democrática 

e tudo isso demanda em mais trabalho e tempo. 

O magistério durante muito tempo foi generalizado a trabalho por vocação 

corriqueiramente ligado a realizar a profissão de professor. Segundo Rêses (2008), 

esta situação durante bastante tempo preservou o magistério como atividade 

extradoméstica, que a ideologia patricarcal considerou adequada para as mulheres. 

Assim, as professoras eram chamadas de ―tias‖ e trabalhavam por amor aos 

―sobrinhos (as)‖ e perdiam socialmente o status de um trabalho profissional. Diante 

deste cenário, é necessário fazer reflexões a respeito desse ofício, abordando a 

respeito das condições de trabalho, da remuneração, da carreira e da valorização do 

magistério.  

Para falarmos da profissão docente no Brasil é necessário retomarmos um 

pouco a nossa história no âmbito da educação, faremos um breve percurso histórico 

pelas décadas de 1980 e 1990 para compreendermos melhor a situação dessa 

profissão atualmente.  

Reavendo os acontecimentos da década de 1980, depois da democracia 

reestabelecida, aumentaram-se as matrículas e a propagação do ensino 

fundamental, a escola ficou de certa forma, mais acessível às classes populares e 

consequentemente, a jornada de trabalho do professor aumenta em virtude da maior 

demanda de trabalho. Monlevade indica como o trabalho do professor aumentou em 

decorrência da expansão do ensino fundamental:  

 

O professor-operário, no meio de uma avassaladora inclusão de 
milhões de matrículas nos sistemas escolares primário e secundário, 
de 1950 a 1980, dobrou e até triplicou sua jornada, por pressão da 
demanda e/ou necessidade de sobrevivência. Este novo regime de 
trabalho impossibilitou, definitivamente, qualquer dedicação em 
preparar suas aulas e avaliar a produção dos alunos, cada vez mais 
numerosos (MONLEVADE, 2000, p.63). 
 
 

O aumento da procura pela escolaridade já vinha desde a década de 1950, 

mas diante de sucessiva expansão quantitativa foi ocasionando a precarização das 

condições de trabalho docente. Segundo Bastos (2009, p.12): 
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Desde então, as expectativas e cobranças sociais em relação ao 
trabalho docente tem sido modificadas e intensificadas, face às 
dificuldades encontradas pelas escolas, para a promoção de uma 
educação básica de qualidade que leve em consideração a 
diversidade sócio-cultural dos alunos que passaram a ter acesso à 
rede pública.  

 

Diante dos acontecimentos, percebe-se que a escola estava em expansão 

quantitativa, mas a custa de baixa qualidade com o ensino de massa e através de 

salas lotadas. Com a universalização do ensino fundamental a escola e os 

professores precisariam se enquadrar a nova política educacional para atender um 

público mais diversificado e numeroso.  

A década de 1990 é marcada pelas reformas educacionais, que exigem a 

participação dos docentes na gestão da escola, que antes não era necessária à 

contribuição do professor. A partir dessas mudanças, o mestre além das atividades 

em sala de aula, se ocupa com trabalhos burocráticos da parte administrativa da 

escola, conselhos e colegiados escolares, espera-se que interaja com a comunidade 

escolar e com os familiares do aluno, enfim, tudo que envolve o ambiente escolar. 

Para tanto, essa sequência de atividades agora incluídas para o professor, 

ocasionou um relevante crescimento do trabalho docente. 

Para Rocha (2010), indica que as reformas educacionais nos anos de 1990, 

envolvem recentes elementos de controle do trabalho docente, caracterizados pelo 

aumento de obrigações a serem realizadas pelas/os professoras/os, a 

responsabilização pelo desempenho do aluno, medido através de avaliações 

sistêmicas, provocando uma autoresponsabilização e a culpa, a intensificação do 

seu trabalho e, consequentemente, frustrações, desencantos e adoecimento.  

Com essa maior participação docente na gestão, na elaboração conjunta do 

projeto político pedagógico, reuniões e planejamentos pedagógicos e em outras 

decisões na escola, recaem diretamente aos professores o sucesso ou fracasso da 

educação, o professor surge como peça central das mudanças diante dessas 

reformas que buscam uma educação mais democrática e participativa. ―Todavia, as 

políticas educacionais latino-americanas revelam, a partir daí, um movimento 

contraditório, dado que democratizam o acesso à escola ao custo da massificação 

do ensino.‖ (Oliveira, 2007 p. 03)  

Oliveira (2004) constata que o professor, diante das diversas atividades que 

a escola pública assume, tem de responder a exigências que demandam além de 
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sua formação profissional. Isso contribui para a desvalorização desse profissional e 

coloca em risco a qualidade da educação, pois muitas vezes não consegue 

desempenhar as atividades educativas da forma esperada, repercutindo reações em 

sua carreira e no âmbito escolar. 

Tendo em vista que, o professor precisa obter conhecimento abrangente e 

competências particulares, que são adquiridos e necessitam ser mantidos através de 

estudos regulares e aperfeiçoamento permanente, a profissão docente precisa ser 

valorizada. Mas o que significa concretamente valorizar o (a) profissional da 

educação? 

O bem estar e o contentamento profissional dos que exercem essa profissão 

reflete claramente na qualidade da educação. Concebendo que a qualidade da 

educação só tende a ser construída a partir de profissionais da educação habilitados 

e valorizados, tomamos essa valorização pelos seguintes caminhos: formação inicial 

e continuada, condições de trabalho, salário e carreira. A formação inicial é o 

processo que vai capacitar e preparar profissionalmente o professor, possibilitando 

adquirir saberes para desenvolver seu trabalho e garantir autonomia para exercer a 

profissão. Para Brzezinski (2008, p. 1145): 

 

(...) é a formação inicial que vai habilitar o ingresso na profissão e 
deverá garantir um preparo específico, com um corpo de 
conhecimentos que permita ao profissional a condução do trabalho 
pedagógico e que, portanto, este profissional seja preparado para o 
domínio desse trabalho e para estabelecer relações que satisfaçam 
às necessidades para as quais ele foi formado. 
 
 

A partir da formação inicial é certificado os conhecimentos e as habilidades 

do professor dando-lhe respaldo para começar exercer sua profissão. Como todo 

bom profissional necessita de atualização, o profissional do magistério deve 

prosseguir na formação contínua para o pleno exercício de sua profissão e 

complementar seus saberes. A formação continuada deve: 

 

(...) proporcionar novas reflexões sobre a ação profissional e novos 
meios para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, considerando 
que o conhecimento produzido e adquirido na formação inicial, na 
vivência pessoal e no saber da experiência docente deve ser 
repensado e desenvolvido na carreira profissional. (Brzezinski, 2008, 
p. 1148) 
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Para essa formação continuada é necessário incentivar a participação de 

todos os professores nos programas, valorizar essas atividades autoformadoras e 

oferecer condições para os profissionais se capacitarem. Os eventos de formação 

continuada lhe permite sistematizar, discutir e se apropriar teoricamente ganhando 

subsídios que orientem sua prática, por isso é importante estar se reciclando 

conforme há evolução do conhecimento. A formação continuada é uma atividade 

incessante, onde há trocas de experiências e desenvolvimento de novas 

habilidades, tudo isso com o intuito de valorizar o profissional e manter a qualidade 

da educação. 

Sobre as condições de trabalho do professor, muitas vezes esses 

educadores assumem papéis de psicólogo, enfermeiro, assistente social, entre 

outros. Regularmente o professor encontra-se com problemas sociais diversos em 

sua sala de aula, como violência doméstica, gravidez na adolescência, situação de 

pobreza extrema do alunado, etc. Segundo Duarte (2013) deve a ele, também, 

acolher às demandas emocionais, psicológicas, sociais que acabam a cargo da 

escola, sem, no entanto, dispor de condições materiais e humanas para tanto. Os 

trabalhadores docentes se submetem a exercer esses papéis e isso contribui para 

uma visão distorcida da função desse profissional e de sua identidade, como 

também da essência do seu objetivo principal: o ensino. 

 Essas mudanças não provocaram aumento salarial, grande parte desses 

professores possuem mais de um emprego em escolas, como também empregos 

autônomos ou privados para complementar a sua renda mensal devido os baixos 

salários. Se os professores estão procurando um segundo emprego é porque o 

salário de professor não está suprindo com as necessidades básicas necessárias 

para a sua subsistência e consequentemente, esta situação vai incidir na qualidade 

do ensino com ausência de planejamento, pouca preparação das aulas e desgaste 

físico e mental desse profissional. Alves e Pinto (2011) apontam que além de não 

ser um indicador atraente e de reconhecimento social e econômico da carreira, 

obviamente, é capaz de comprometer a qualidade do ensino. 

O vencimento é uma característica fundamental para exercer qualquer 

profissão, tendo em vista que vivemos em uma sociedade capitalista. Segundo 

Duarte (2013) o declínio da atratividade do magistério decorre, sobretudo, de 

problemas associados à remuneração e à carreira. O salário inicial é uma variável 

fundamental na escolha de um ofício, como também a progressão na carreira 
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influencia na preferência para escolher o trabalho, profissionais devidamente 

remunerados, consequentemente são valorizados e logo a profissão ganharia status 

e maior procura para exercê-la.  

De acordo com Sampaio e Marin (2004), as melhores condições de trabalho 

docente devem atentar conjuntamente a formação, o salário, a carga horária de 

trabalho e de ensino, o tamanho das turmas, a razão entre professor/alunos, 

rotatividade/itinerância dos professores pelas escolas e as questões sobre carreira 

no magistério. 

Na pesquisa denominada ―Professores do Brasil: Impasses e Desafios‖, 

publicado pela Unesco em 2009, Gatti e Barreto ressaltam a importância cultural, 

econômica e política dos docentes. Segundo essas autoras, o trabalho docente na 

vida dos professores, na sua grande maioria, como trabalho principal, uma profissão 

que escolheram para serem inseridos no mercado de trabalho. Ressaltam também 

que a representação da docência como ―vocação‖ afastou de certa forma 

socialmente a categoria da ideia de uma categoria profissional. Afirmam que o 

vencimento inicial de professores no geral é baixo quando comparado a outras 

profissões que exigem formação superior e isso não colabora para a procura por 

esse trabalho (Gatti; Barreto, 2009). 

Diante dos acontecimentos da nossa história podemos perceber que foram 

décadas em que a profissão do professor foi reprimida e esquecida, conforme era 

expandida a educação, mais inapropriadas se tornavam as condições de trabalho, a 

remuneração, a qualidade da educação e o reconhecimento dessa profissão. 

Segundo Monlevade (2000), o excepcional crescimento de matrículas exige 

proliferação de postos de trabalho docente em ritmo superior ao crescimento de 

arrecadação de impostos disponíveis para o pagamento de vencimentos dos 

professores durante os anos 1950-1990. E assim permitiu a desvalorização salarial 

dos professores da rede pública de educação básica. 

Com o retorno da democracia e promulgada a Constituição brasileira de 

1988 foram conquistados no campo da educação significativas mudanças. Pelo 

menos nos documentos, começa a ser discutido que por intermédio da educação e 

da valorização do magistério se pode desenvolver o país e se torna obrigação do 

Estado. Veremos algumas medidas que foram tomadas no âmbito da valorização do 

magistério no Brasil. 
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1.2 AS POLÍTICAS VOLTADAS PARA O MAGISTÉRIO NO BRASIL 

 

As conquistas no campo educacional são muito recentes, mas trouxeram 

progressos no que se refere à valorização do magistério. Pela primeira vez, na 

Constituição Federal de 1988, fica determinado como o ensino no Brasil deve ser 

com a valorização do magistério, planos de carreira, piso salarial profissional, bem 

como o ingresso na carreira exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 

fixado como princípio educacional e garantido na forma da lei. Foram duas 

conquistas muito importantes da categoria, está prescrita no artigo 206, inciso V, da 

Constituição Federal, o direito ao plano de carreira e ao piso salarial profissional: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
V - valorização dos profissionais de ensino, garantindo, na forma da 
lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as 
instituições mantidas pela União; 
 
 

 Segundo Vieira (2012), ao incluir a valorização profissional nos princípios 

constitucionais deixa transparecer que o legislador compreendeu-a como parte 

integrante do direito à educação. Por esse artigo vemos como a valorização 

profissional é estruturada garantindo a carreira e através do piso salarial profissional. 

A Lei Nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

define princípios da educação, o direito à educação e o dever de educar, os 

profissionais do ensino, recursos e outras disposições. As políticas de valorização do 

magistério é mais específica na LDB, dedica nove artigos aos profissionais da 

educação básica, principalmente no que se refere à sua formação. No artigo 67 

reafirma o princípio educacional previsto na CF/88 sobre a valorização dos 

profissionais da educação, assim explicado: 

 

I. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. 
II. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para este fim. 
III. Piso salarial profissional. 
IV. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho. 
V. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 
na carga de trabalho. 
VI. Condições adequadas de trabalho (BRASIL, 2001, 39). 
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Afirma por meio desse artigo, que os sistemas de ensino promovam a 

valorização dos profissionais da educação, e dá enfoque para tal fim a realização de 

concursos públicos, aperfeiçoamento continuado com direito à licença remunerada, 

planos de cargos e carreira, condições adequadas ao trabalho e piso salarial 

profissional.  

Em 1996 regulamentado pela Lei Nº 9.424/1996, de 24 de dezembro de 

1996, foi aprovado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), por essa Lei a União 

assegurava que 60% dos recursos do Fundo seriam para a remuneração dos 

profissionais da educação do ensino fundamental. Segundo Souza (2011, p. 9): 

 

O FUNDEF gerou um grande impacto no setor educacional, pois contém 
estratégias para promover condições mínimas de remuneração para os 
profissionais da educação, principalmente os professores, uma vez que 60% 
do valor do fundo são destinados ao pagamento da remuneração de 
professores e profissionais da educação do ensino fundamental e os 40% 
restantes são empregados na manutenção e desenvolvimento do ensino 
fundamental. 

 

Por essa Lei, foi determinado padrão mínimo de qualidade do ensino, 

tratando das condições de trabalho dos professores, da capacitação incessante dos 

docentes, de novo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério e a jornada de 

trabalho.  

A valorização dos profissionais da educação também é uma das prioridades 

no Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei Nº 10.172, de 9 de janeiro 

de  2001, esse documento tinha duração de dez anos (2001–2010), sinteticamente 

esse plano tinha como objetivos elevar o nível de escolaridade da população, 

melhorar a qualidade do ensino em todos os níveis, reduzir as desigualdades sociais 

e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação 

pública e democratização da gestão do ensino público. Para a valorização dos 

profissionais da educação destaca-se a atenção que deve ser dada à formação 

inicial e continuada, especialmente dos professores, assinalando que faz parte 

dessa valorização a garantia das condições adequadas de trabalho, entre elas, o 

tempo de estudo e preparação das aulas, salário digno, com piso salarial e carreira 

de magistério. (BRASIL, 2001) 

No segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, foi 

aprovado a Emenda Constitucional n° 53/2006, que criou o FUNDEB (Fundo de 
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Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação) para ser o sucessor do antigo FUNDEF (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério). O FUNDEB, regulamentado pela Lei n. 11.494/07, de 20 de Junho de 

2007, terá a duração de 14 anos (2006-2019), com a finalidade de atender aos 

alunos da educação básica (infantil, do ensino fundamental e médio e da educação 

de jovens e adultos). Segundo Souza (2011, p.10):  

 

O FUNDEB é um recurso federal repassado mensalmente para as 
prefeituras do país e destina-se 80% de seus recursos para a 
valorização dos professores e dos demais profissionais da educação. 
Nesse plano, constam como propostas de urgência, a valorização 
docente, com a ampliação do acesso dos educadores às 
Universidades Públicas, e a criação de um piso salarial nacional dos 
professores, a ser regulamentado por lei específica. 
 

 
Com a Lei do FUNDEB, ficava determinado que o Piso Salarial Profissional 

Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, deveria 

ser regulamentado por Lei específica. A valorização docente continuava sendo uma 

questão central, e passou a especificar as responsabilidades de estados e 

municípios com a política de valorização dos profissionais da educação da seguinte 

forma: 

 

Art. 40. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
implantar Planos de Carreira e remuneração dos profissionais da 
educação básica, de modo a assegurar: 
I - a remuneração condigna dos profissionais na educação básica da 
rede pública; 
II - integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da 
escola; 
III - a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.  
Parágrafo único. Os Planos de Carreira deverão contemplar 
capacitação profissional especialmente voltada à formação 
continuada com vistas à melhoria da qualidade do ensino. (BRASIL, 
2007). 
 

  

O artigo 40 da lei citada, detalha as responsabilidades dos entes federativos 

especificando que os estados, distrito federal e os municípios deveriam implantar 

planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica de forma a 

certificar as mesmas circunstâncias elencadas no PNE 2001-2010: remuneração 
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condigna, integração entre o trabalho docente e a proposta pedagógica, capacitação 

profissional e melhoria da qualidade do ensino. 

 Como vimos anteriormente, o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) já 

estava previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 206, na Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB), no artigo 67, dentre as metas e objetivos do Plano Nacional de 

Educação (PNE 2001-2010) e na Lei que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) como elemento de valorização dos profissionais da educação. 

Mas, somente em 16 de julho de 2008 é que foi regulamentado o Piso Salarial 

Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação 

Básica (PSPN) pela Lei 11.738/08 foi aprovado o piso nacional no valor de 950,00 

para a educação básica, a ser atualizado anualmente: 

 

No texto finalmente aprovado em 16 de julho de 2008 (lei n.º 
11.738/08), o valor do PSPN foi fixado em R$ 950,00, sendo este 
fixado como o valor abaixo do qual os diferentes entes federados não 
poderiam estipular o vencimento inicial das carreiras do magistério 
público da educação básica com formação em nível médio na 
modalidade normal (art. 62 da LDB), com carga semanal de 40 horas 
de trabalho, podendo compreender as vantagens pecuniárias já 
existentes. A partir de 2009, tal piso deverá ser atualizado 
anualmente no mesmo percentual estabelecido pelo Fundeb para o 
valor aluno-ano das séries iniciais do ensino fundamental, a ser 
reajustado de acordo com o INPC-IBGE. (CAMARGO et 
al.,2009,p.345) 

  

Podemos definir Piso como um valor abaixo do qual não se pode praticar 

nenhum vencimento aos profissionais da educação, em inicio de carreira. O PSPN é 

uma luta histórica dos educadores brasileiros. Segundo Souza (2011, p. 10): 

 

Sua aprovação representou uma profunda alteração na política 
salarial dos professores, pois até então, cada estado e município, 
além do Distrito Federal e da própria União, tratavam a questão com 
autonomia, ocasionando em milhares de valores diferenciados pagos 
aos docentes de todo o Brasil. 
 

  

No entanto, os governos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do 

Paraná, do Mato Grosso do Sul e do Ceará acionaram uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sendo contrária a 

lei. Para os governadores, a lei regula o vencimento básico e não o piso salarial, 
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além de que a folha de pagamento irá extrapolar o orçamento dos Estados e 

implicará na contratação de pessoal. (Romano, 2010). 

É importante destacar que os docentes tiveram participação fundamental 

para implementação dessa Lei, através da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE) debatendo junto ao Congresso para que a Lei 

do Piso fosse regulamentada. Ainda assim, o STF acatou de modo parcial as 

reivindicações dos governos, conservando o piso e suspendendo alguns dispositivos 

como o inciso 4º do artigo 2º que dispunha da carga horária. Segundo Souza (2011, 

p.10-11): 

 

Os ministros alegaram que, ao determinar a carga horária destinada 
ao planejamento das atividades de sala de aula, a lei invade uma 
competência dos estados e municípios para tratar de carga horária. A 
ADIN ainda não foi julgada pelo STF, e é motivo de muitos 
governadores e prefeitos não terem implantado em muitos estados o 
Piso. 
 

  

Com o PSPN, é uma maneira de valorização da carreira, pois cada estado e 

município tratavam da questão salarial dos professores de forma diferenciada em 

todo o Brasil, e a partir do PSPN fixou-se um valor mínimo para os profissionais do 

magistério público da educação básica e regulamentou a destinação de 1/3 da carga 

horária de trabalho docente para planejar, estudar, avaliar e etc, então de certa 

forma, serviu como base para tornar atrativa a carreira para futuros professores. 

Fernandes e Rodriguez (2011, p.89): 

 

Considera-se que a promulgação da Lei n. 11.738/2008 representa 
um momento histórico de condensação das lutas em torno de 
melhores condições de trabalho e de remuneração dos trabalhadores 
em educação do país. Com efeito, trata-se de um processo que 
remonta ao século XIX e que só se efetivou na primeira década do 
século XXI, porque só então as condições objetivas e subjetivas se 
fizeram concretas. 
 

 

Embora a Lei tenha sido aprovada não quer dizer que a luta encerrou, os 

docentes da educação básica ainda se mobilizam para a concretização efetiva da 

Lei. Fernandes e Rodriguez (2011, p. 99): 

 

Cabe ressaltar que, no dia 10 de março de 2010, os professores de 
todo o país organizaram o Dia de Mobilização de Estados e 
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Municípios, com vistas à preparação da Paralisação Nacional em 
defesa da implantação do PSPN, que ocorreu no dia 16 de março do 
mesmo ano. Essa situação evidencia que, embora a Lei em âmbito 
federal esteja promulgada, ainda não foi implantada em muitas 
unidades subnacionais. 
 

Concebendo que o alicerce para o indivíduo se constituir na sociedade é a 

educação básica, assegurando a todos os brasileiros a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania, e que a educação tem papel 

fundamental de intervir no progresso do país, tendo como base a valorização dos 

profissionais da educação como um padrão de qualidade, sendo estruturados e 

fundamentados a partir da Constituição Federal, LDB, FUNDEB, PNE, PSPN e 

demais Leis, delinearemos a seguir quais as principais políticas da valorização do 

magistério na cidade de Picos. 

 

1.3 AS POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DOCENTE NA REDE MUNICIPAL DE 

PICOS - PI  

 

O Governo Municipal com o intuito de valorizar os profissionais da educação 

estabelece um Plano Municipal de Educação (PME 2005-2014). Ao poder público 

municipal coube assumir o compromisso de coordenar sua elaboração, que de forma 

coletiva definiu princípios, objetivos e prioridades do PME contemplando os níveis de 

ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação 

Superior), modalidades de ensino (Educação de Jovens e Adultos, Educação a 

Distância e Tecnologias Educacionais, Educação Profissional e Educação Especial), 

magistério da educação básica e financiamento e gestão. 

O propósito desse plano é organizar e consolidar o Sistema Municipal de 

Ensino para que o mesmo possa atender de forma eficiente as crianças e a 

sociedade em geral. Este documento constitui-se: 

 

Num instrumento que representa os anseios sociais e um dos 
caminhos traçados pelo poder público municipal e sociedade civil, 
rumo à construção de uma escola de efetiva qualidade, onde os 
direitos à educação do povo picoense sejam garantidos. Uma escola 
que responda às exigências da sociedade contemporânea e da 
formação das novas gerações do século XXI. (PME, 2005). 
 
 

O Plano Municipal de Educação de Picos não é idealizado como um plano 

de governo, mas como um plano global do município na área da educação que 
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envolve todas as suas instâncias, visando elevar os padrões de qualidade e 

produtividade do Sistema de Ensino Público do Município de Picos. 

O PME de Picos é espelhado no Plano Nacional de Educação e acrescenta 

a ele as especificidades e necessidades locais existentes no âmbito da educação 

municipal com prazo vigente de dez anos para ser cumprido. O PME tem os 

mesmos princípios norteadores do nacional: valorização dos profissionais e 

educação como direito, como instrumento de desenvolvimento econômico e social e 

como fator de inclusão social. (PME, 2005). 

Dentre as metas e prioridades do PME tem como parâmetro os mesmos 

objetivos traçados pela Constituição Federal, em seu art. 214, exceto o inciso VI: a 

erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria 

da qualidade do ensino, a formação para o trabalho e a promoção humanística, 

científica e tecnológica do país. (PME, 2005) 

Os mesmos objetivos do plano nacional o PME também estabeleceu: a 

elevação global da escolaridade da população; a melhoria da qualidade do ensino 

em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao 

acesso e a permanência, com sucesso na educação pública e a democratização da 

gestão do ensino público. (PME, 2005) 

É especificada dentro das cinco prioridades do PME, a valorização dos 

profissionais da educação e foram definidas as diretrizes e metas para a formação e 

valorização do magistério e demais profissionais da educação. A melhoria da 

qualidade do ensino, somente poderá ser alcançada se for promovida ao mesmo 

tempo, a valorização do magistério. (PME, 2005) 

As diretrizes políticas pedagógicas para a formação e valorização de 

professores da educação básica especificadas no PME são: 

 

Manter a política de formação inicial dos profissionais da educação, 
especialmente dos docentes, em convênios com instituições de 
ensino superior, até que se cumpra o que determina o art. 87 da 
LDB/96; manter, também, o programa de formação continuada dos 
profissionais da educação, inclusive aderir às políticas de formação 
em serviço, recomendadas pelo MEC e pelo Estado; a preocupação 
com o Plano de Cargos e Salários. (PME, 2005) 
 
 

Foram traçados 14 objetivos/metas para a formação e valorização do 

magistério no PME, principalmente no que se refere a jornada de trabalho, formação 
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continuada e plano de carreira. No quadro a seguir conheceremos os 

objetivos/metas: 

 

1. Garantir a implantação, a partir do primeiro ano deste PME, do plano de carreira 

para o magistério, elaborado e aprovado de acordo com a determinação da Lei nº 9.424/96 

que dispõe sobre o FUNDEF. Garantir, igualmente, os novos níveis de remuneração com piso 

salarial próprio de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Educação, assegurando a promoção por mérito; 
2. Implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo integral, quando 

conveniente, cumprida em um único estabelecimento escolar; 
3. Destinar entre 20 a 25% da carga horária dos professores para a preparação de 

aulas, avaliações e reuniões pedagógicas; 
4. Implantar, no prazo de 2 anos, plano geral de carreira para os profissionais que 

atuam nas áreas técnicas e administrativas e respectivos níveis de remuneração; 
5. A partir da entrada em vigor deste PME somente admitir professores e demais 

profissionais da educação que possuam as qualificações mínimas exigidas no art. 62 da LDB. 

6. Ampliar, a partir da colaboração da União e do Estado, programas de formação em 

serviço que assegurem a todos os professores a possibilidade de adquirir a qualificação 

mínima exigida pela LDB/96, observando as diretrizes e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 
7. Desenvolver, com a ajuda da União e do Estado, programas de educação a 

distancia que possam ser utilizados também em cursos semi-presenciais modulares de forma 

a tornar possível o cumprimento da meta anterior. 
8. Garantir que, no prazo de 2 anos, todos os professores em exercício na educação 

infantil e nas quatro primeiras series do ensino fundamental, inclusive nas modalidades de 

educação especial e de Jovens e adultos do primeiro segmento, possuam, no mínimo, 

habilitação de nível médio (modalidade normal), específica e adequada às características e 

necessidades de aprendizagem dos alunos. 

9. Garantir, por meio de um programa conjunto da União, do Estado e do Município, 

que no prazo de 8 anos, 50% dos professores de educação infantil e de ensino fundamental 

(em todas as modalidades) possuam formação específica em nível superior, de licenciatura 

plena em instituições qualificadas. 
10. Garantir, já no primeiro ano de vigência desse plano, que o município mantenha 

programas de formação continuada de professores alfabetizadores, contando com a parceria 

das instituições de ensino superior sediada nas respectivas áreas geográficas ou de outras 

instituições credenciadas. 
11. Identificar e mapear, no sistema municipal de ensino, as necessidades de 

formação inicial e continuada do pessoal técnico-administrativo, elaborando e dando inicio à 

implementação de programa de formação, a partir da aprovação do PME. 
12. Apoiar e incentivar o Estado a criar cursos profissionalizantes de nível médio 

destinados a formação de pessoal de apoio para áreas de administração escolar, multi-meios 

e manutenção de infra-estruturas, inclusive para a alimentação escolar e, a médio prazo, para 

as outras áreas que na realidade demonstrar ser necessário. 
13. Em ação conjunta da União, do Estado e do Município, promover a avaliação 

periódica da qualidade de atuação dos professores, como subsídios à definição de 

necessidades e características dos cursos de formação continuada. 
14. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes à formação de 

professores e valorização do magistério. 
Fonte: Plano Municipal de Educação de Picos – Piauí (2005-2014) 
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Com esses objetivos/metas fica claro a preocupação com um Plano que 

assegure aos profissionais da educação básica subsídios que garantam interesse, 

motivação, participação, consciência e incentivo para manter a qualidade do ensino 

e valorizar esses profissionais, mas dentre os objetivos, o primeiro que constatamos 

é sobre a implantação do plano de carreira para o magistério que só foi aprovado 

três anos depois, comprometendo de imediato que não foi seguido conforme 

especificado na primeira meta informando que seria no primeiro ano do PME. 

A Lei nº 2.292, de 27 de maio de 2008, dispôs sobre o Estatuto e o Plano de 

Cargos, Carreira e Vencimentos dos Trabalhadores em Educação Básica do 

Município de Picos-PI. No capítulo I o artigo 2º, define os trabalhadores em 

educação como sendo ―todos os servidores envolvidos no trabalho educacional nas 

escolas, sede da Secretaria Municipal da Educação e outras instituições vinculadas 

à gestão pública educacional do município.‖ (PICOS, 2008). Definiu, também, nos 

incisos I e II do artigo 9º, sobre os requisitos para ingresso na carreira no cargo de 

professor, a formação: ―em nível superior em curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia ou curso Normal Superior, admitindo como formação mínima a de nível 

médio no curso Normal para a atuação na Educação Infantil e nas quatro primeiras 

séries do Ensino Fundamental; em nível superior com licenciatura plena em áreas de 

conhecimentos específicos do currículo para atuação nas séries finais do Ensino 

Fundamental.‖ (PICOS, 2008). 

O PCCR definiu a estrutura da carreira dos cargos do magistério organizada 

em classes denominadas por letras do alfabeto (A, B, C, D e E) segundo a sua 

qualificação. Desse modo, o professor classe A corresponde ao nível médio na 

modalidade normal, o professor classe B corresponde ao nível superior com 

licenciatura plena na área específica ou em normal superior, o professor classe C 

com habilitação no nível de pós-graduação lato sensu, o professor classe D com 

habilitação no nível de pós-graduação em mestrado, o professor classe E com 

habilitação no nível doutorado. Os ocupantes do cargo de Pedagogo e técnico em 

gestão educacional se enquadram nas classes A, B, C, D e E, em conformidade com 

a titulação dos servidores. (PICOS, 2008). 

O PCCR definiu sobre a jornada de trabalho no artigo 43, podendo ser 

parcial (20 horas semanais), integral (40 horas semanais) ou outra carga horaria de 

acordo com o que dispuser a legislação federal, sendo que 75% são destinadas as 

horas aulas e 25% das horas destinadas a preparação e avaliação do trabalho 
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didático, colaborar com a administração da escola, a reuniões pedagógicas, 

articulação com a comunidade e aperfeiçoamento profissional. (PICOS, 2008). No 

artigo 44 trata sobre a redução progressiva da carga horária semanal de aulas por 

solicitação mediante comprovação de 20 anos de serviço ou 55 anos de idade em 

25%. (PICOS, 2008). 

Quanto a avaliação de desempenho, o PCCR definiu que a mesma deverá 

observar os seguintes aspectos: avaliação das características inerentes ao 

cumprimento efetivo das atribuições da função exercida; avaliação de títulos 

relacionados à formação, capacitação e profissionalização do pessoal dos cargos 

dos trabalhadores em educação básica. (PICOS, 2008). No artigo 52 assegura os 

trabalhadores em educação básica o aperfeiçoamento profissional sem prejuízo de 

seus vencimentos e vantagens. Com relação ao vencimento e da remuneração, o 

PCCR definiu que nenhum servidor receberá a titulo de vencimento, importância 

inferior ao salário mínimo, a remuneração será composto do vencimento do cargo 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou transitórias estabelecidas em 

lei. (PICOS, 2008). 

Na tabela a seguir, demonstram os dados quantitativos relacionados ao 

vencimento do magistério municipal correspondem os vencimentos e as vantagens 

pecuniárias dos ocupantes dos cargos do magistério, serão de acordo com a tabela 

salarial constante no anexo II desta Lei:  

Figura 1 Tabela Salarial 

 

CATEGORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGOS DO 

MAGISTÉRIO 

(PROFESSOR, 

PEDAGOGO E 

TÉCNICO EM 

GESTÃO 

EDUCACIONAL

) 

 

CLASSE 

 

FORMAÇÃO 

JORNADA 

SEMANAL 

NÍVEL DE REFERÊNCIA 

       I                       II                    III             IV                            V                 VI                VII                VIII          

 

 

 

A 

 

 

 

NÍVEL MÉDIO 

(NORMAL) 

 

 

 

20H 

380,00 399,00 418,95 439,89 461,89 484,98 509,23 534,69 

 

 

40H 

760,00 797,00 837,90 879,79 923,78 969,97 1.018,47 1.069,39 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

LICENCIATURA 

PLENA 

 

 

20H 

400,00 420,00 441,00 463,05 486,20 510,51 536,03 561,11 

 

 

40H 

800,00 840,00 882,00 926,10 972,40 1.021,02 1.072,07 1.125,67 

 

 

 

 

C 

 

 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

LATU SENSU 

 

 

20H 

412,00 432,60 454,23 476,94 500,78 525,82 552,11 579,71 

 

 

40H 

824,00 865,20 908,46 953,88 1.001,57 1.051,65 1.104,23 1.159,44 

 

 

 

D 

 

 

 

MESTRADO 

 

 

20H 

428,48 449,90 472,39 496,00 520,80 546,84 574,18 602,88 

 

 

40H 

856,96 899,80 944,79 992,02 1.041,63 1.093,71 1.148,39 1.205,80 

 

 

E 

 

 

DOUTORADO 

 

 

20H 

449,90 472,39 496,00 520,80 546,85 574,19 602,90 633,04 

 

 

40H 

899,80 944,79 992,02 1041,63 1.093,71 1.148,39 1.205,80 1.266,10 

Fonte: Lei Municipal nº 2.292 de 27 de maio de 2008 de Picos/PI. 
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2. METODOLOGIA DO TRABALHO  

 

Este capítulo apresenta o percurso percorrido durante a pesquisa; 

apresentando o tipo de pesquisa realizada, as fontes de pesquisa consultadas, a 

caracterização dos sujeitos pesquisados, o tratamento e a classificação dos dados e 

a análise dos dados colhidos, intencionando delinear de maneira detalhada essa 

trajetória. 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Essa pesquisa trata sobre a valorização do magistério na rede municipal de 

educação da cidade de Picos-PI nos anos de 2005 à 2015, tendo como objetivo 

conhecer as políticas públicas voltadas para valorização do magistério na rede 

municipal de Picos-PI. Elaborou-se um trabalho com abordagem mista, ou seja, a 

utilização de metodologias com coleta de dados quanti-qualitativos, justificado por 

ser uma forma de investigação para compreender um fenômeno social. Segundo 

May (2004): 

[...] ao avaliar esses diferentes métodos, deveríamos prestar atenção, 
[...] não tanto aos métodos relativos a uma divisão quantitativa-
qualitativa da pesquisa social – como se uma destas produzisse 
automaticamente uma verdade melhor do que a outra -, mas aos seus 
pontos fortes e  fragilidades na  produção  do  conhecimento  social.  
Para tanto é necessário um entendimento de seus objetivos e da 
prática (MAY, 2004, p. 146). 

 

A abordagem mista permite um estudo quantitativo e pode produzir questões 

para serem mais bem esclarecidas qualitativamente, portanto, se faz necessário 

nesse trabalho para uma maior compreensão desse fenômeno social. 

Considera-se, seguindo essa teoria, que o emprego quantificado dos dados 

e a qualificação dos mesmos, tanto na coleta como nos resultados dos dados, 

possibilitou a complementariedade das reflexões feitas nesse estudo. Nesse sentido, 

o emprego dessa metodologia se enquadra no âmbito desse estudo por possibilitar o 

entendimento de uma situação complexa: Qual a realidade do magistério na rede 

municipal de ensino de Picos-PI? 

Essa pesquisa assume também a abordagem descritiva, pois requer do 

pesquisador uma soma de dados sobre o que almeja pesquisar. Esse tipo de estudo 

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 
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1987). Sendo assim, essa pesquisa propõe compreender como se dá o processo de 

valorização do magistério na rede municipal de Picos – PI.  

 

2.2 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

Por se tratar de uma pesquisa sociológica, esse estudo além das 

investigações bibliográfica e/ou documental procedeu para pesquisa de campo, pois 

para a investigação foi realizado a coleta de dados através da colaboração dos 

professores da rede municipal de ensino, optando pelo instrumento de coleta de 

dados o questionário para levantar opiniões, expectativas e as situações vivenciadas 

pelos professores. A escolha do questionário se deu por conta desse instrumento 

permitir ao pesquisador descrever as características do pesquisado e também 

permitir ao pesquisado uma maior liberdade para expressar suas opiniões com um 

maior tempo para refletir sobre o assunto abordado na pesquisa. O questionário foi 

elaborado contendo dados pessoais do entrevistado, dezesseis perguntas fechadas 

e duas abertas, que abordam questões relativas ao trabalho do professor e a 

carreira. 

O presente trabalho foi produzido com base na aplicação de questionários, 

para os profissionais que exercem a docência na rede municipal de educação da 

cidade de Picos-Pi, atualmente, como também através de documentos oficiais e 

fontes bibliográficas, com o intuito de discutir sobre a realidade da profissão docente 

na cidade citada. 

 

2.3 LOCAL E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada nas escolas da rede municipal de educação da 

cidade de Picos-PI que atendem ao ensino infantil e fundamental I, mas para 

preservar tanto a escola, como os participantes da pesquisa, foi decidido o 

anonimato dos mesmos. 

Os participantes da pesquisa são os professores da rede municipal de 

educação de Picos-PI, atualmente, procurando conhecê-los e descobrir os anseios 

em relação a profissão escolhida, como também descobrir a realidade do trabalho 

docente na rede municipal de educação de Picos-PI. Foram selecionadas 03 escolas 
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da rede municipal e para cada escola foram entregues 05 questionários para os 

docentes que trabalham na instituição, totalizando na aplicação de 15 questionários. 

A escolha das escolas e dos participantes se deu por conta da pesquisa ser 

destinada aos profissionais da educação básica, priorizando aqueles que trabalham 

na educação infantil e ensino fundamental I.  

 

2.4 TRATAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS 

 

Com base no método de tratamento e classificação dos dados dessa 

pesquisa, a análise se divide em quatro momentos: 

 Seleção Bibliográfica; 

Foram selecionadas as fontes para estudo do tema que apresentaram maior 

veracidade e confiabilidade. 

 Coleta e sistematização dos dados; 

A coleta de dados se deu a partir da aplicação de questionários com docentes 

da rede pública de Picos, e a sistematização de dados realizada a partir de gráficos. 

 Análise dos dados demonstrada através de gráficos; 

Após a elaboração dos gráficos uma breve análise sobre estes é realizada. 

 Elaboração escrita interpretativa. 

Análise geral dos resultados alcançados e explanação dos achados da 

pesquisa. 

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Após a finalização da aplicação dos questionários, primeiramente os 

dados obtidos foram tabulados, em seguida foram representados em forma de 

gráficos. Posteriormente foi construída uma analise reflexiva a partir dos dados 

coletados, valorizando pela veracidade e lealdade dos fatos buscando chegar aos 

resultados com exatidão. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

Esse estudo foi realizado em três escolas municipais  da cidade de Picos-PI, 

que atendem ao ensino infantil e fundamental I, com 15 professores que trabalham 

nas referidas escolas, avaliando os itens formação, tempo de carreira, jornada, 

remuneração, vida social, condição de trabalho, autonomia, segurança, satisfação 

na carreira, através de questionário com perguntas fechadas e abertas, com o 

objetivo de conhecer a realidade do trabalho dos professores na cidade e como 

avaliam as políticas de valorização do magistério. A maioria dos pesquisados ao 

saberem que se tratava de pesquisa no âmbito da valorização dos profissionais da 

educação se mostraram relutantes a responder, mas depois de uma conversa 

particular em que se garantia o sigilo das informações pessoais foi possível realizar 

a aplicação dos questionários. 

 

3.1 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 

A maioria dos participantes é do sexo feminino, como podemos perceber no 

gráfico 2 apenas um (1) é do sexo masculino, o que significa dizer que a docência, 

principalmente na educação básica, ainda é um campo profissional bastante 

buscado pelas mulheres para se inserir no mercado de trabalho. Rabelo e Martins 

(2010) destacam que é através da docência (hoje considerado um trabalho feminino, 

por excelência) que a mulher brasileira pôde abrir caminho ao exercício profissional, 

pois esta passou a ser um dos primeiros trabalhos dignos à mulher e que 

possibilitavam conciliar com as atividades domésticas. 

Duarte (2013) afirma que a renda de professora era visto como um dinheiro 

suplementar da família, ―permitindo‖ que a sociedade pague menos a esta 

trabalhadora. Diante disso, evidenciamos que para a mulher era suficiente baixos 

salários, pois era apenas uma renda extra para a família, mas diante desse fato a 

desvalorização salarial foi permitida e consentida por acreditarem que ser professor 

não era profissão, mas a realidade de hoje é que essas mulheres são profissionais e 

responsáveis pelo sustento da família e são independentes financeiramente como 

confirmaremos adiante.  
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Figura 2 Gráfico da quantidade de professores entrevistados 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016)  

 

Figura 3 Gráfico da idade dos participantes 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Figura 4 Gráfico do pertencimento étnico dos entrevistados 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Figura 5 Gráfico do estado civil dos entrevistados 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Figura 6 Gráfico da formação acadêmica dos participantes 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

O gráfico 6 evidencia a formação acadêmica dos pesquisados, o curso de 

Pedagogia predomina entre os citados e apenas 1 informou que não possui 

formação em Nível Superior em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou 

Normal Superior ou alguma Licenciatura Plena em áreas de conhecimentos 

específicos, que são requisitos necessários e garantidos no PCCR da cidade de 

Picos para ingressar na carreira no cargo de professor. Diante desse fato, nos 

permite dizer que ainda admitem na carreira de professor no município de Picos, 

indivíduos que não possuem a qualificação mínima necessária para a função de 

educador. 
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No Gráfico 7 a seguir, demonstra a formação continuada dos professores no 

nível de especialização/pós graduação Latu Sensu, dentre os pesquisados 3 

afirmaram não possuir nenhuma especialização/pós, que permite aos professores 

progressão e crescimento na carreira , sendo assim, um dos objetivos do PME da 

cidade de Picos que garante dá subsídios para a formação continuada dos 

profissionais da educação básica não está sendo cumprido totalmente.  

 

Figura 7 Gráfico da especialização dos entrevistados 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Dos participantes 60% possuem pouco tempo de carreira estão entre 4 a 10 

anos que exercem a função docente e 47% destes tem dupla jornada de trabalho. 

Essa dupla jornada do professor é explicada por Alves e Pinto (2011) referindo-se à 

relativa duplicação da jornada de trabalho como forma de melhorar o nível de 

remuneração, o que, em muitos casos, está relacionado a um problema que afeta 

negativamente o exercício profissional: a atuação em escolas distintas. Como 

descreve sua jornada semanal um dos professores participantes da pesquisa: 

―trabalho pela manhã com 1º ano numa escola em Picos e a tarde trabalho em 

Itainópolis com 8 (oito) turmas ministrando ciências e  1 (uma) de religião, 

totalizando 60 hs/aulas.‖ (Professor A). Entendemos com essa descrição, que essa 

jornada exaustiva pode influenciar negativamente na profissão, pois o professor 

trabalha em escolas diferentes, deixando a desejar no ensino, pois não possui 

tempo de preparação para as aulas, o convívio entre a família e amigos fica 

comprometido e podendo ocasionar até mesmo o adoecimento. 
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Figura 8 Gráfico tempo de carreira 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Figura 9 Gráfico da jornada diária de trabalho 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

A pesquisa também constatou que a maioria dos entrevistados mora em 

casa/apto próprio, 33% com os filhos e 56% utilizam carro/moto próprios como meio 

de transporte para chegar à escola, vejamos os gráficos: 

 

Figura 10 Gráfico de situação de moradia dos entrevistados 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Figura 11 Gráfico das pessoas que moram com o entrevistado 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Figura 12 Gráfico Meio de transporte 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Outro fator abordado foi à participação na vida econômica da família, a 

pesquisa constatou que 47% dos participantes são responsáveis pelo sustento da 

família. Como vimos no gráfico 2, à maioria são mulheres que dependem do trabalho 

de professor para manter dignamente sua família. Além disso, 53% afirmaram que 

têm algum trabalho remunerado fora das salas de aula, outra atividade remunerada 

além de professor para complementar a renda mensal, dentre as atividades citadas, 

empregos autônomos e fixos na rede privada e pública, que é um dado muito 

preocupante com relação à dedicação desse professor à escola e 

consequentemente a qualidade da educação. Para Alves e Pinto (2011) essa 

ocupação não docente é um artifício adotado por parte dos professores como forma 
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de melhorar a sua renda mensal, é ter outros trabalhos fora das salas de aula. Como 

mais da metade dos pesquisados precisam ter outra ocupação além do magistério, 

isso implica dizer que a remuneração desses profissionais continua baixo e 

insatisfatório para cobrir as despesas da família não permitindo viver dignamente 

apenas com o salário de professor no município de Picos. 

 

Figura 13 Gráfico da vida econômica 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Figura 14 Gráfico da remuneração além de professor 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Conforme os educadores entrevistados, 40% disseram possuir renda mensal 

do salário de professor de até 1.530,00 R$. No quesito renda mensal: 

 

Os vencimentos dos docentes se diferenciam em função da carreira, 
do contrato de trabalho - efetivo ou temporário - do cargo, do regime 
de trabalho, do nível e da classe, do tempo de serviço, da investidura 
em cargos de confiança, das gratificações incorporadas, da titulação 
(OLIVEIRA, GONÇALVES, MELO, FARDIN & MILL, 2012, p. 08)  
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Dos participantes 73% fizeram todo o ensino médio em escola pública e 87% são 

sindicalizados, como verificaremos nos gráficos: 

 

Figura 15 Gráfico remuneração do professor entrevistado 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016)  

 

Figura 16 Gráfico onde frequentou o ensino médio 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Figura 17 Gráfico sobre a associação do entrevistado com seu respectivo sindicato 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Outro fator importante da pesquisa é sobre a satisfação na carreira docente, 
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outra profissão, que é um dado bastante esperançoso em virtude das dificuldades 

aqui mencionadas pelos profissionais, nota-se que esses professores ainda confiam 

na educação e exercem a profissão docente com prazer e satisfação. Segundo 

Oliveira et al (2012, p. 10):  

O processo de trabalho docente, reserva um relativo grau de 
autonomia sobre o processo de trabalho, ainda que existam 
prescrições externas, há também espaço para a resistência a elas. 
Talvez por isso, a profissão apresente elevados graus de satisfação. 

 

Figura 18 Gráfico sobre satisfação na carreira 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Figura 19 Gráfico mostrando se os entrevistados exercem outra profissão além da docência 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Outro aspecto muito importante abordado na pesquisa foi o tempo desses 

professores para o convívio social, 33% consideram ruim sua vida social em virtude 

da sobrecarga de trabalho da escola que necessariamente ainda tem tarefas a ser 

concluídas em casa e tendo que conciliar com as atividades domésticas, portanto, 

vem afetando a vida social desses profissionais que mesmo com dificuldades 

procuram manter a estabilidade entre vida pessoal e profissional. 
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Figura 20 Gráfico de convívio social 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

A autonomia na escola para desenvolver o trabalho foi outro ponto abordado 

na pesquisa, conforme os educadores que responderam o estudo 73% reconhecem 

que quase sempre tem liberdade para fazer seu trabalho e 27% responderam que 

sempre tem autonomia na sua função para trabalhar da maneira que acredita ser a 

melhor para desenvolver a aprendizagem entre os alunos. No quesito condições de 

trabalho na escola, 53% classificaram essas condições como satisfatória, 27% 

consideram regular, 13% precária e apenas 7% classificaram como muito boa, tendo 

em vista que, as condições de trabalho são importantíssimas para a qualidade da 

educação, como também para motivar os profissionais a fazerem um trabalho com 

dignidade e competência. Oliveira et al (2012) considera que a infra estrutura da 

escola é um conjunto de condições que dão sustentação para que o trabalho 

docente se desenvolva. Essas condições incluem materiais básicos e recursos 

pedagógicos como: pinceis, aparelho de som, biblioteca, Datashow, laboratórios, 

sala de professores, etc. Como também espaço físico adequado, com boa 

iluminação, arejado/climatizado, salas amplas, quadra de esporte, enfim, tudo que 

possa proporcionar conforto para o mestre e o educando, em um ambiente que 

favoreça o ensino e a permanência do alunado na escola. 
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Figura 21 Gráfico de opinião sobre autonomia 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Figura 22 Gráfico das condições de trabalho na escola 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Outro elemento analisado foi à segurança no âmbito escolar, 73% 

informaram que se sentem seguros, pois nunca sofreram agressão física ou moral e 

20% afirmaram que já sofreram agressão física ou moral por parte de alunos, pais 

ou de outros funcionários da escola.   

 

Figura 23 Gráfico da segurança no ambiente de trabalho 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Mesmo com os pontos acima abordados foi solicitado aos participantes que 

colocassem em ordem crescente os pontos que achavam negativos para exercer a 

profissão e que gerava insatisfação com relação à docência. Desses pesquisados, 

47% tiveram a mesma opinião colocando os baixos salários em primeiro lugar e 21% 

consideram em segundo lugar a jornada de trabalho pesado na hierarquia de fatores 

que ocasionam insatisfação para exercer a profissão de educar na cidade de Picos.  

Logo após, a falta de reconhecimento e as condições precárias de trabalho 

foram indicados em terceiro lugar no grau que provocam descontentamento para 

trabalhar como professor na cidade de Picos. Esses dados apontam a insatisfação 

desses profissionais diante de baixos salários, jornada de trabalho pesada, falta de 

reconhecimento e as más condições de trabalho como sendo as principais 

reclamações dos professores da educação básica da cidade de Picos para a função 

de educar.  

Figura 24 Gráfico de insatisfação para exercer a profissão docente 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os participantes foram questionados sobre o conhecimento de políticas 

públicas de valorização do magistério na cidade de Picos-PI, o resultado foi bastante 

expressivo, pois 73% asseguraram não conhecer nenhuma política pública e apenas 

23% declaram conhecer algumas, dentre as que foram citadas, podemos destacar o 

plano de cargos, formação continuada e palestras educativas. Como representadas 

nos trechos a seguir. 

―Conhecer, não conheço. Os sindicatos relacionados as redes 
estaduais e municipais ainda buscam direitos dos professores, já 
os professores da rede privada não vejo tantos ganhos‖. 
(Professor A) 
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―Sim, como exemplo, palestras educativas de informações 
sobre direitos e deveres dos professores, direito à 
redução da carga horária de acordo com a idade e 
também há uma gratificação para os professores 
municipais na data de sua admissão.‖ (Professor B) 
 
―Plano de Cargos e Salários‖. (Professor C) 
 
―Formação continuada e o Parfor são políticas públicas 
que se destacam na profissionalização e atualização dos 
professores‖. (Professor D)] 
 
 

Considerando que a maior parte das respostas foi negativa após serem 

questionados a respeito das políticas públicas sobre a valorização dos professores 

na cidade de Picos, as respostas revelam a falta de engajamento e coletividade por 

parte dessa maioria de professores em ter conhecimento, como também no sentido 

da militância desses profissionais em conjunto com o sindicato por Leis de 

valorização para a carreira docente na cidade de Picos. 

 

Figura 25 Gráfico das Políticas Públicas 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Por fim, o último questionamento para os professores pesquisados foi 

quanto à avaliação a respeito da Lei 11.738/08 que trata do Piso Nacional Salarial 

dos Professores, os dados obtidos demonstram que 73% julgam como insatisfatório 

o piso, esclarecem que é um valor insuficiente e que poderia ser melhor, admitem 

que ainda sejam desvalorizados e que a lei não é cumprida na integra na cidade, 

20% aceitam que é satisfatório, uma evolução para a carreira e que é uma forma de 

valorizar os professores e 7% não deram sua opinião sobre a Lei. Diante da grande 

maioria das respostas dos pesquisados declarar que o piso é insatisfatório, implica 

dizer que os profissionais continuam bastante insatisfeitos com a remuneração 
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docente, se sentem menosprezados e denotam que a Lei ainda é insuficiente para 

abranger totalmente a valorização docente. Para confirmar e justificar esses dados, 

a seguir está explicitado às falas dos professores que está relacionado à opinião 

sobre a Lei do Piso Salarial: 

―O piso salarial é ruim pra categoria. Deveria ser no mínimo 
equivalente aos servidores públicos federais que está entre 4 e 5 
mil‖. (Professor A) 
 
―Fraco, somos desvalorizados‖. (Professor B) 
 
―Acho que não ganhamos de acordo com o piso nacional 
salarial. Não somos valorizados e ganhamos muito mal.‖ 
(Professor C) 
 
―A lei em questão fixa as condições mínimas de trabalho e de 
remuneração dos profissionais do magistério público da 
educação básica no entanto existe ainda uma dificuldade 
enorme dos governantes para cumpri-la‖. (Professor D) 
 
―Valor insuficiente, para ―várias‖ funções que o professor tem 
que desenvolver em sala de aula e na vida do aluno‖. (Professor 
E) 

 

Figura 26 Gráfico da avaliação sobre a Lei do Piso Salarial 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Considerando todas as respostas das questões tratadas nessa pesquisa, é 

certo dizer que a maioria dos professores está satisfeito na docência como principal 

profissão escolhida, esses profissionais gostam da área da educação e de ensinar, 

mas os baixos salários estão ocasionando a procura por um segundo emprego fora 

da sala de aula e como consequência o convívio social, a sua formação contínua e a 

qualidade da educação fica em risco. Constata-se com isso que a pesquisa foi um 

meio desses profissionais argumentarem quais as circunstâncias que impedem a 
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valorização e procura pela docência e mais uma vez denunciarem que o salário 

ainda está negativamente afastando a valorização e a continuidade na carreira de 

professor. 

Os baixos salários, a jornada de trabalho pesada, a falta de reconhecimento 

e as condições de trabalho são os principais fatos que incomodam para exercer a 

profissão de professor e geram inconformismo diante de todas as funções que os 

profissionais desempenham. Para uma efetiva valorização docente é imprescindível 

resolver os problemas elencados pelos professores, pois não são fatores 

desconhecidos, e com isso estimularia a entrada e a continuação na carreira 

educadora. 

A grande maioria dos professores desconhecem as políticas públicas de 

valorização docente da cidade de Picos e a melhor alternativa que estão 

encontrando para suprir o que a carreira de professor está deixando a desejar é 

buscar outra atividade remunerada. Reajustar o salário dos professores seria apenas 

o começo para melhorar a situação de desvalorização docente, mas não cessaria os 

problemas. É preciso tratar com maior seriedade e compromisso a valorização do 

magistério para por em prática integralmente todos os objetivos e metas traçados 

pelos documentos oficiais, para tanto tem que haver uma maior mobilização dos 

professores, do sindicato e da sociedade.  

Defendendo a importância desse profissional para a educação, esperamos 

que as considerações aqui feitas e diante da problematização da realidade, leve a 

atitudes positivas para encontrar maneiras de valorizar verdadeiramente os 

professores da educação básica, motivando permanecerem na carreira docente e ao 

reconhecimento social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação e a valorização do magistério da educação básica ainda tem 

sido um tema de bastante destaque atualmente, e até então o caminho é longo até 

cessarem esses debates. Até aqui, analisamos sobre as principais políticas públicas 

de valorização do magistério no âmbito nacional e municipal e entorno da discussão 

de valorizar os professores impacta na melhoria da qualidade da educação no Brasil. 

Esse discurso de valorização do magistério e melhoria da qualidade da 

educação no Brasil vem de longos períodos históricos. Foram muitos os caminhos 

percorridos e lutas da categoria para chegarem ao patamar que estão hoje. É sim 

importante reconhecer que a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional foi de 

fundamental importância para valorizar a carreira dos profissionais do magistério 

público da escola básica, mas ele presume uma jornada dobrada de trabalho 

inviabilizando a formação continuada do professor. 

Nesse trabalho procuramos identificar e analisar as principais políticas 

públicas de valorização do magistério público no Brasil e no município de Picos, 

refletindo se realmente essas politicas está valorizando os profissionais da educação 

básica. 

Evidenciamos através dessa pesquisa, que o salário inicial dos professores 

da educação básica de Picos ainda é baixo e está motivando a procura de um 

segundo emprego por parte desses profissionais para complementar sua renda 

mensal. O salário ainda é o fator principal que caracteriza a valorização docente em 

virtude da complexidade do trabalho que realizam, da jornada diária de trabalho e da 

formação que precisam ter para exercer a profissão. Constatamos também, que 

outra ocupação além de professor reflete notoriamente na dedicação desse 

professor a escola, na falta de tempo para qualificar sua formação e progredir na 

carreira e ainda explicita no limitado período para o convívio social. 

Verificamos que a realização na carreira docente, não está no salário 

recebido, mas sim no prazer e gosto em lecionar, muito embora a questão salarial 

seja um critério forte na motivação profissional e na atratividade da profissão para 

inserção de futuros profissionais. 

No momento podemos dizer que as condições de trabalho no qual os 

docentes estão inseridos, não favorecem a valorização do professor, nem a 
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qualidade da educação, pois muitas vezes atuam com condições mínimas 

necessárias para cumprir com eficácia o seu trabalho. 

Podemos deduzir que as políticas públicas de valorização do magistério na 

cidade de Picos se mostram ainda muito tímidas e existem lacunas para 

efetivamente valorizar os profissionais da educação e dá o devido reconhecimento 

da função e da responsabilidade em formar cidadãos críticos e reflexivos para se 

constituir na sociedade. Até mesmo por que, algumas leis estão apenas no papel e 

precisam de grande mobilização sindical e da categoria para serem cumpridas de 

maneira integral. 

Esse estudo me proporcionou um aprofundamento sobre a legislação 

nacional e municipal no contexto da educação e da valorização docente, pois até 

então desconhecia, foi possível essa compreensão através da fundamentação dos 

documentos do governo, do estudo bibliográfico e de todo processo para realização 

dessa pesquisa. Admito que muito mais poderia ter sido feito para complementar 

esse estudo e que posteriormente com um maior espaço de tempo podem ser 

concluídos, mas os dados que obtive no final correspondeu de forma satisfatória 

para responder aos questionamentos desse trabalho.  

Podemos concluir que conhecer todos os aspectos que envolvem a 

valorização do magistério dos profissionais da educação básica levam a 

compreender que a valorização docente e a qualidade da educação são elementos 

indissociáveis para o crescimento do sistema educacional e para a evolução do 

País. Enquanto não valorizarmos e reconhecermos o profissional que mais temos 

contato no decorrer de toda nossa vida, enquanto não valorizamos uma das 

profissões mais importantes do país que ajuda no desenvolvimento econômico, 

social, cultural e político de um país, estaremos predestinados à derrota do sistema 

educacional.  
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APÊNDICES – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PARTICIPANTES (DOCENTES) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI – UFPI 

CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS – CSHNB 

CURSO: LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

DISCIPLINA: PRÁTICA E PESQUISA EDUCATIVA III – TCC 

ALUNO (A): KEYLYANNY LIMA LEITE DE SOUSA 

 

Obs.: Este questionário possui bastante relevância para o desenvolvimento do projeto de 

pesquisa sobre “POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO NA 

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PICOS PIAUÍ NO PERÍODO DE 2005 A 

2015” 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome:  _____________________________________________________________________ 

Seu sexo: Masculino [  ] Feminino [  ]  IDADE: ______________________________ 

Cor/etnia: [  ] Branco(a). [  ] Pardo(a) [  ] Negro(a). [  ] Amarelo(a). [  ] Indígena 

Qual seu estado civil?             

[  ] Solteiro(a). [  ] Casado(a). [  ] Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a). 

[  ] Viúvo(a)  [  ] União estável              

Escola que leciona:____________________________________________________________ 

Formação (se tiver pós ou especialização informar): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tempo de carreira:____________________________________________________________ 

Jornada de trabalho: [  ]manhã      [  ]tarde     [  ]os dois 
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Descreva sua jornada semanal: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questionário 

1 - Onde e como você mora atualmente? 

[  ] Em casa ou apartamento próprio, com sua família. 

[  ] Em casa ou apartamento, sozinho(a). 

[  ] Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a). 

[  ] Em casa de outros familiares 

[  ] Em casa de amigos 

[  ]Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, república, etc. 

[  ] Em casa/apto, alugado com sua família. 

[  ] Outra situação, qual?______________________ 

2 – Quem mora com você?        

[  ] Moro sozinho(a)      [  ] Pai        [  ] Mãe     [  ] Esposa / marido / companheiro(a)  

  

[  ] Filhos  [  ] Irmãos  [  ] Outros parentes  [  ] Amigos ou colegas      

   

3 - Quantas pessoas moram em sua casa? (incluindo você)   

[  ] Duas pessoas.              [  ] Três pessoas.                      [  ] Quatro pessoas.                [  ] 

Cinco pessoas.  

[  ]  Seis pessoas.               [  ]  Mais de 6 pessoas.            [  ] Moro sozinho.  

4 - Qual o principal meio de transporte que você utiliza para chegar à Escola? 

[  ] A pé/carona/bicicleta.                 [  ] Transporte coletivo.   

[  ] Transporte escolar.                     [  ] Transporte próprio(carro/moto). 

5-Qual é a sua participação na vida econômica de sua família?  

[  ] Você trabalha e é independente financeiramente.  

[  ] Você trabalha, mas não é independente financeiramente.   
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[  ] Você trabalha e é responsável pelo sustento da família.    

6- Você desenvolve alguma atividade remunerada além de professor? [   ] Sim.   [   ] Não. 

Qual o vínculo?       

  [  ] Emprego fixo particular, qual?_______________________________   

  [  ] Emprego autônomo, qual?__________________________ 

  [  ] Emprego fixo federal/estadual/municipal, qual?____________________________ 

7-Qual sua renda mensal individual (salário apenas de professor)?     

[  ]um salário mínimo. 

[  ] Até  03 salários mínimos (até $1,530.00). 

[  ] de 03 até  05 salários mínimos (de $1.530.00 até $2.550.00). 

[  ] de 05 até  08 salários mínimos (de $2.550.00 até $4.080.00). 

[  ]  Superior a 08 salários mínimos (superior a $4.080.00). 

[  ] Benefício social governamental , qual?________________ valor atual: _______________ 

8- Onde você frequentou o Ensino Médio?     

[  ] Todo em escola pública.                                       [  ] Todo em escola particular com bolsa.  

[  ] Maior parte em escola particular.                          [  ] Maior parte em escola pública 

[  ] Maior parte em escola particular com bolsa.        [  ] Todo em escola particular.  

9- Você é sindicalizado (a)? 

[  ]sim         [  ] não, por que?_________________________________________ 

10 – Está satisfeito (a) na carreira docente? 

[   ] satisfeito    [   ]pouco satisfeito   [  ]insatisfeito, por 

que?____________________________ 

11- Gostaria de exercer outra profissão? 

[   ] sim, qual?____________________________         [    ]não 

12 – Como você considera o tempo para seu convívio social (família, amigos, lazer)? 

[   ]péssimo    [    ] ruim   [   ] razoável   [   ] bom   [   ]ótimo 

13 – Você tem autonomia na escola para desenvolver seu trabalho? 
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[  ]nunca      [   ]raramente     [   ]quase sempre    [   ]sempre 

14 – Com relação às condições de trabalho na escola, como você classifica? 

[  ] precária     [   ] regular   [   ] satisfatória   [   ]muito boa 

 

15 – Tem segurança no âmbito escolar ou já sofreu alguma agressão física ou moral? 

[   ]seguro, nunca sofri agressão física ou moral. 

[   ]inseguro, já sofri agressão física ou moral. 

16 – Se estiver insatisfeito com relação à profissão docente, enumere em ordem crescente 

de 1 a 6 os pontos que achar negativos para exercer a profissão. 

[   ]baixos salários                [   ] falta de segurança no trabalho          [   ]falta de 

reconhecimento                      [   ]jornada de trabalho pesada   [   ]condições de trabalho 

precária    [  ] pouco tempo de lazer,família,amigos             [   ]outra, qual?______________ 

17- Conhece alguma política pública de valorização do magistério da cidade de Picos? 

Quais? Como você avalia essas políticas públicas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

18- Como você avalia o Piso Nacional Salarial dos Professores decorrente da Lei 

11.738/08?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Muito Obrigada pela sua colaboração e compreensão! 

Keylyanny Lima Leite de Sousa 

Graduanda em Pedagogia 

UFPI-CSHNB 

Contatos: keylyleite@gmail.com 

     (89)98803-8199 

  

mailto:keylyleite@gmail.com
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