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A municipalização do ensino fundamental no estado de São Paulo teve forte 

avanço após a criação do FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério pela Emenda Constitucional 14/96. 

Vários têm sido os questionamentos às suas benesses, e um dos principais pontos 

críticos refere-se às condições de trabalho dos profissionais da educação das redes 

municipais, preocupação central deste estudo. Diante de tal preocupação, realizamos 

uma pesquisa acerca das condições de trabalho de profissionais da educação. A pesquisa 

de campo foi realizada em dez municípios do interior paulista, localizados nas 

proximidades de Jaboticabal/SP. Em cada um dos dez municípios foram entrevistados o 

Dirigente Municipal de Educação e um professor de 1ª a 4ª séries. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SÉRIES NOS 

DEZ MUNICÍPIOS – UMA AVALIAÇÃO GERAL 

A pesquisa possibilitou avaliar e discutir fatores relacionados ao sucesso ou não 

dos municípios na boa oferta de condições de trabalho aos professores de 1ª a 4ª séries. 

Permitiu, ainda, apresentar e analisar alguns resultados que mostram, de uma maneira 

geral, as condições de trabalho nos dez municípios pesquisados. Nos limites deste texto 

será apresentada apenas a análise de caráter geral. Essa análise tomou como pontos de 

discussão: o salário dos professores das séries iniciais do ensino fundamental; a forma 

de escolha dos diretores das escolas municipais; o regime jurídico dos profissionais da 

educação municipais; plano de carreira e sua elaboração nos municípios pesquisados; 

progressão na carreira; participação dos profissionais da educação no Conselho 

Municipal de Educação e no Conselho de Controle e Fiscalização do FUNDEF; 

formação continuada; e a opinião dos entrevistados acerca dos aspectos necessários para 

a boa oferta de boas condições de trabalho. 

No que se refere ao salário dos professores de 1ª a 4ª séries é visível a grande 

diferenciação existente nesse aspecto. Há município com salário inferior a R$ 399,00 e 

município com salário superior a R$ 900,00.  

Um dos argumentos favoráveis à municipalização do ensino fundamental é o de 

que ela pode contribuir para minimizar os gastos com a manutenção do ensino, na 



medida em que o ensino municipal pode ser mais barato, variando de acordo com 

necessidades e padrões locais. Essa diferenciação salarial permite a inclusão da lógica 

de mercado na área educacional conforme discutido por Moraes (2002).  

O autor explica como a educação pública passa a ser submetida à lógica de 

mercado. Para ele, a descentralização se dá na medida em que se tornam locais a 

produção e/ou distribuição de bens e serviços antes oferecidos num âmbito regional ou 

nacional e, desse modo, segmenta-se a cidadania para tornar mais competitiva a oferta 

dos bens e serviços. Para Moraes, a descentralização da oferta torna possível uma forma 

peculiar de eleição – aquela em que se pode votar andando.  

No caso educacional e, particularmente, no que se refere às condições de 

trabalhos dos professores municipais o que se pode dizer é, - “caro professor, se você 

quiser essas condições de trabalho, com esse salário, vá para aquele município X; se 

quiser outra configuração, vá para Y” . Essa disputa acaba responsabilizando os próprios 

professores pelas precárias condições de trabalho em que atuam, com a disseminação da 

idéia de que cada profissional pode buscar melhores condições de trabalho.  

Quanto à escolha dos diretores de escola, em 70% dos municípios pesquisados 

ela é realizada pelo Prefeito. O cargo em comissão tem se dado à revelia da escolha por 

concurso público no interior de um sistema de mérito (30%) e, também, da escolha por 

eleições (0%). Os cargos comissionados, na maior parte dos municípios, representam 

um retrocesso nas condições de trabalho dos profissionais da educação e um obstáculo à 

organização de carreiras.  

Já em relação ao regime jurídico podemos observar que há uma multiplicidade 

de situações nos dez municípios pesquisados: estatutários com previdência própria; 

estatutários sem previdência própria em que os aposentados recebem proventos da verba 

dos profissionais da ativa; estatutários sem previdência própria em parceria com o 

INSS; celetista; e profissionais estatutários e celetistas em um mesmo município, foram 

formas encontradas nos municípios que fizeram parte da pesquisa. 

 Urzua e Puelles (1997), discutindo governabilidade e participação dos cidadãos, 

apresentam alguns fatores que têm contribuído para que essa participação não se 

fortaleça. As contratações de professores em caráter temporário, a opção pelo regime 

jurídico celetista e as alterações na estabilidade do servidor estatutário podem 

representar obstáculos à participação efetiva dos profissionais da educação no cenário 

local. 



A existência de plano de carreira elaborado conforme legislação atual em apenas 

20% dos municípios pesquisados mostra um quadro efetivamente desastroso. Em 40% 

dos municípios há planos de carreira desatualizados e em 10% há um plano de carreira 

que não é cumprido na prática. Em 30% dos municípios pesquisados simplesmente não 

há plano de carreira! A exigência de plano de carreira está contida na LDB 9394/96; na 

Lei 9424/96 que trata do funcionamento do FUNDEF; no Plano Nacional de Educação 

e, no entanto, ele não foi elaborado em muitos municípios. Tais legislações não 

oferecem incentivos para a real assunção, pelos municípios, dessa responsabilidade, 

nem instituem mecanismos de controle eficientes. A falta de incentivos e mecanismos 

de controle explicita o esforço quase nulo do governo central para realmente efetivar a 

política de valorização do magistério. 

No que se refere ao processo de elaboração dos Planos de Carreira, em apenas 

um dos dez municípios pesquisados houve participação dos profissionais da educação 

municipais conforme relato dos dois entrevistados do município. A prática de 

contratação de assessorias tem sido freqüente, mesmo porque não se pode desprezar o 

conhecimento técnico. No entanto, não está havendo a contrapartida da participação dos 

docentes nesse processo. A falta de informação das professoras entrevistadas em relação 

a esse assunto revela a exclusão desses profissionais no processo de formulação e de 

decisões da área educacional.  

Quanto à progressão na carreira os resultados da pesquisa revelam que em 

nenhum dos dez municípios ela se dá conforme a Resolução 03/97 que define a 

progressão por titulação e por qualificação do trabalho docente. Em 30%dos municípios 

não há nenhuma forma de progressão e em 40% deles não existe a progressão por 

titulação. Essa falta de progressão por titulação não incentiva a busca por uma melhor 

formação por parte dos profissionais da educação. A titulação, muitas vezes, não é 

considerada nem mesmo para contagem de pontos para atribuição de aulas. Em dois dos 

quatro municípios em que não há progressão por titulação, as professoras entrevistadas 

afirmaram que a atribuição de aulas é realizada pela Dirigente Municipal de Educação e 

que não há nenhuma forma de classificação por tempo de serviço ou por titulação para 

escolha de salas e períodos de trabalho! 

Quanto à progressão por qualificação do trabalho docente da qual deveriam 

constituir incentivos a dedicação exclusiva, o tempo de serviço, o desempenho no 

trabalho docente, a qualificação em instituições credenciadas, e a avaliação de 



conhecimentos pedagógicos e específicos, apenas o tempo de serviço é considerado em 

70% dos municípios.  

No que se refere à participação dos profissionais da educação no Conselho 

Municipal de Educação e no Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos 

Recursos do FUNDEF, em 6 dos municípios pesquisados as professoras entrevistadas 

afirmaram que não há participação. Os conselhos deveriam permitir uma maior 

democratização, possibilitando que os verdadeiros usuários das políticas públicas 

pudessem participar das decisões a elas relativas, bem como fiscalizar e controlar a 

aplicação de recursos. No entanto, os Conselhos têm, em muitos casos, o seu 

funcionamento comprometido devido a diversos fatores como a concentração de poder 

no titular da pasta; a incapacidade por parte dos participantes de compreender as 

informações; a falta de divulgação e o controle das informações, entre outros. Há 

também o fato da legislação nacional não estabelecer o seu caráter deliberativo. 

Quanto à formação continuada, conforme a fala dos entrevistados está havendo 

investimentos nessa área. Em 70% dos municípios, os dois entrevistados – professora e 

DME – relatam que está havendo cursos de formação continuada e que todos os 

professores participam. Nos demais municípios, não há investimento – 10%; o 

investimento é relatado pelo DME, mas não é confirmado pela professora – 10%, ou há 

relato de baixo investimento e sorteio para a participação nos cursos por apenas alguns 

professores – 10%. 

 Apesar do relato de realização e participação em cursos de formação continuada, 

estudos mais aprofundados devem discutir a qualidade de tais cursos, bem como sua 

contribuição para a melhoria do trabalho docente. O aligeiramento dos cursos de 

formação inicial e a mercantilização de cursos de formação continuada tem sido temas 

de debates e pesquisas recentes. (Pimenta, 2002). 

Por fim, a opinião dos DMEs acerca do que consideram necessário para que o 

município ofereça boas condições de trabalho aos profissionais da educação também foi 

considerada na pesquisa. 

O fator mais mencionado foi o comprometimento do Prefeito – citado por cinco 

DMEs; seguido de salário justo – citado por 3; existência de recursos –com duas 

citações; participação e reivindicações dos profissionais da educação – duas citações; e 

formação contínua – também com duas citações. 

Mais uma vez, a participação dos profissionais da educação, reivindicando, 

controlando e fiscalizando, pode minimizar esse excessivo poder do Prefeito. Os 



Conselhos Municipal e do FUNDEF são mecanismos importantes de gestão 

democrática. 

Conseguir transformar um processo de fundo economicista em uma experiência 

democrática e participativa é o caminho que precisa ser percorrido.   
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