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RESUMO 

 

O presente trabalho traz uma síntese da Lei 11.494/07 que regulamenta o FUNDEB 

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação), enfatizando os aspectos voltados à valorização. Dentro 

do enfoque, apresenta a evolução histórica do Fundo dentro da rede pública 

municipal de ensino de Teresina, explicitando a competência quanto ao 

gerenciamento, acompanhamento e controle dos recursos a nível municipal. O 

estudo de caso, realizado na Escola Municipal Mário Covas, conclui-se que a 

valorização preconizada no FUNDEB ainda não avançou. Tampouco, verifica-se um 

contentamento diante da remuneração paga atualmente, principalmente em função 

dos baixos vencimentos. Por outro lado, existe unanimidade com relação às 

condições de trabalho, que conforme foi informado são boas e permitem aos 

professores a continuidade do trabalho mesmo sem a remuneração devida. Este 

trabalho analisa também as perspectivas com relação ao Piso Salarial Profissional 

Nacional - PSPN na visão dos profissionais da educação que atuam na escola, de 

órgãos governamentais municipais e entidade sindical representativa, concluindo-se 

que as opiniões são controversas quanto à composição do PSPN, porém 

convergentes quanto à formação de uma base de cálculo sólida para o valor da 

aposentaria.  

 

PALAVRAS–CHAVE: FUNDEB. Valorização. Piso Salarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work brings a synthesis of the Law 11.494/07 that regulates FUNDEB 

(Fund of Maintenance and Development of the Basic Education and Valorization of 

the Professionals of the Education), emphasizing the aspects returned to the 

valorization. Inside of the focus, it presents the historical evolution of Fund inside of 

the municipal public net of teaching of Teresina, expliciting the competence as for the 

administration, attendance and control of the resources at municipal level. The case 

study, accomplished at the Municipal School Mário Covas, it is ended that the 

valorization extolled in FUNDEB didn't move forward still. Either a joy is verified due 

to the remuneration payed now, mainly in function of the low salaries. On the other 

hand, unanimity exists regarding the work conditions, that as it was informed are 

good and they allow to the teachers the continuity of the same work without the due 

remuneration. This work also analyzes the perspectives regarding the National 

Professional Wage floor - PSPN in the vision of the education professionals that act 

at the school, of municipal government organs and representative syndical entity, 

being ended that the opinions are controversial as for the composition of PSPN, 

however convergent as for the formation of a solid calculation base for the value of 

the retirement. 

 

WORD-KEY: FUNDEB. Valorization. Wage floor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema O FUNDEB E A VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO COVAS: 

perspectivas salariais deu-se em função da necessidade de entendimento da 

abrangência do FUNDEB em termo de financiamento de educação pública, 

notadamente, naquilo que diz respeito à valorização dos profissionais da educação. 

Entender o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) nos dias atuais significa 

compreender como regimes de financiamentos são criados desde 1550 

(MONLEVADE, 2007). 

A valorização representa para o profissional da educação a continuidade 

de um trabalho dentro de uma performance qualitativa, pois ele necessita de 

motivação para continuar exercendo sua profissão com dignidade. 

O objeto de estudo consiste em apresentar as diretrizes da Lei 

11.494/07, que regulamentou o FUNDEB, em consonância com o seu 

desenvolvimento na rede municipal de ensino de Teresina e, especificamente, na 

Escola Municipal Mário Covas. 

Os objetivos específicos são dois: contribuir para que se possa fazer um 

diagnóstico da contribuição do FUNDEB para os profissionais da educação da 

Escola Municipal Mário Covas; e fornecer subsídios para análise dos leitores quanto 

à valorização salarial dos profissionais da educação dentro dos parâmetros 

estabelecidos pelo FUNDEB. 

A premissa da investigação consiste em aglutinar dispositivos legais, 

fundamentos teóricos e dados da pesquisa aplicada nos órgãos governamentais 

municipais, entidade sindical e escola campo, de forma a fornecer subsídios para a 

seguinte reflexão: o FUNDEB contribui para a valorização salarial dos profissionais 

da educação da Escola Municipal Mário Covas? 

A Fundamentação metodológica da pesquisa quanto à sua natureza, 

caracterizou-se como aplicada, pois envolveu um assunto de interesse local. No que 

se refere à abordagem, a pesquisa enquadra-se como quantitativa e qualitativa, pois 

de acordo com Martins e Lintz (2000, p. 45), “É falsa a dicotomia entre pesquisa 
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quantitativa e pesquisa qualitativa.” Isso porque geralmente os estudos comportam 

ambas as pesquisas. 

Conforme os objetivos elencados, a pesquisa adotada foi descritiva, pois 

segundo (MICHEL, 2005), a pesquisa descritiva é mais apropriada para as ciências 

humanas e sociais. Michel afirma ainda que o objetivo da pesquisa descritiva 

consiste em extrair os fatos e os fenômenos do ambiente natural, da vida real, onde 

ocorrem, e analisados em cima da influência que o ambiente exerce sobre eles. 

Na última classificação, quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa 

utilizada foi o estudo de caso, por tomar como base apenas uma escola da rede 

municipal de Teresina. O estudo de caso consiste na análise de todas as variáveis a 

partir do material de pesquisa. Isto, porém, sem deixar de utilizar as técnicas de 

análise documental e observação no local.  

A análise dos dados constituiu-se em três etapas: pré-análise, descrição 

analítica e interpretação inferencial. Na pré-análise foi feita a organização do 

material pertinente à pesquisa: questionário direcionado aos profissionais do 

magistério da escola campo; entrevistas dirigidas aos órgãos e entidades, ligados de 

forma direta ou indireta ao ensino da rede pública municipal de Teresina; e também 

todos os dispositivos legais que abordam o tema sobre os sujeitos envolvidos na 

pesquisa.  

Já na segunda etapa, a descrição analítica, como o próprio nome 

sugere, foi feito um estudo aprofundado do material da pesquisa, com base na 

fundamentação teórica previamente concebida. Nesta etapa, foram desenvolvidas 

as sínteses convergentes e divergentes de idéias teóricas ou de concepções que 

não expressam teorias, mas colaboraram com o desenvolvimento do tema.  

Na terceira e última etapa, a interpretação inferencial, foi feita a conexão 

ou inter-relação entre teoria-prática a partir de observação da realidade, levando-se 

em conta a consonância com os referencias teóricos. Nesta fase foram formuladas 

hipóteses e sugestões sobre o objeto da investigação. 

O trabalho encontra-se dividido em três capítulos e considerações finais. 

O primeiro capítulo, que trata fundamentalmente dos aspectos legais, elenca dados 

que norteiam a política de financiamento do FUNDEB, bem como opiniões de 

teóricos sobre a temática, trazendo ainda dois sub-tópicos. O primeiro sub-tópico 
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visa explicitar qual a definição de profissional da educação, sob o ponto de vista 

legal, bem como concepções de autores e entidades representativas da categoria. 

Já no segundo, há uma vasta apresentação de pressupostos teóricos que denotam 

como seria de fato uma valorização condigna para os profissionais da educação. Os 

referenciais utilizados neste capítulo são a CF/88, a Lei 11.494/07, a MP 339/06, a 

EC nº 53/06, Davies (2004), Monlevade (2007), CNTE (2007), Saviani (2004), 

Libâneo (2002) e Libâneo (2005). 

No segundo capítulo, o trabalho vislumbra de forma sintética como 

funciona o gerenciamento, acompanhamento e controle social do FUNDEB, 

especificamente, na rede pública municipal de ensino de Teresina. Enriquece, 

portanto, a compreensão quanto ao volume de recursos destinados ao FUNDEB no 

ano de 2007, permitindo se estabelecer um comparativo com os recursos destinados 

ao FUNDEF no ano anterior, inclusive sobre a complementação da União no período 

correspondente. Os referenciais utilizados neste capítulo são a Lei 11.494/07, a EC 

nº 53/06, a Lei 3615/07 e informações coletadas em sites governamentais. 

O terceiro e último capítulo encontra-se centrado na pesquisa realizada 

na escola campo, fornecendo elementos que contribuem para dados estatísticos e 

interpretativos da realidade encontrada junto aos profissionais da educação que 

atuam na escola, dentro da formação, condições de trabalho, visão salarial 

concepção sobre o FUNDEB e Piso Nacional. Os dados coletados permitem a 

constituição de hipóteses, bem como análise comparativa e conclusão dos achados. 

Os referenciais utilizados são a Lei 11.494/07, Lei 2972/01, Lei 9424/96, Lei 

3515/06, Monlevade (2007), Fontineles (2007), CNTE (2007) e informações 

coletadas em sites governamentais. 

Por último, faz-se um apanhado geral e se expõe considerações finais 

baseadas na pesquisa realizada e análise do estudo de caso direcionado à Escola 

Municipal Mário Covas. A base conclusiva está nos dados coletados nas entrevistas, 

questionários e depoimentos dos atores envolvidos, além da contextualização de 

todo o referencial teórico utilizado no trabalho.  
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2 O FUNDEB EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNDEF 

 

O FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), em vigor desde 1º de 

janeiro de 2007 pela Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, 

representa uma nova fase na política de financiamento da educação pública no 

Brasil. Ele foi regulamentado pela Lei nº. 11.494, de 20 de junho de 2007 e terá 

vigência até 31 de dezembro de 2020 em substituição ao FUNDEF (Fundo de 

manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério). 

A Constituição Federal de 1988 deu sustentação legal ao financiamento 

e aplicação de recursos arrecadados no âmbito dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios na área educacional. De acordo com o art. 212 da Constituição Federal e 

EC nº 14/96, fica disposto: 

 

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento de ensino (BRASIL, 
2007). 

 

Contudo, a vinculação constitucional de impostos é o eixo central das 

discussões sobre financiamento educacional, cercado de altos e baixos ao longo da 

história. Davies (2004) afirma que a União utiliza-se dos dispositivos constitucionais 

para transferir aos Estados e Municípios, a responsabilidade do financiamento na 

área educacional, os quais são menos privilegiados no que diz respeito a volume de 

arrecadação. 

A política de vinculação de tributos não nasceu com a Constituição 

Federal de 1988, esta apenas organizou-a. Baseado nisso é que Monlevade (2007, 

p. 48), afirma que em se tratando de educação, a idéia de fundos não é nova, sendo 

composta da seguinte forma: 

 

Na realidade, ela é uma junção de três políticas: a de vinculação de tributos 
para a manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE); a de 
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suplementação de recursos da união para Estados e Municípios, a fim de 
superar desequilíbrios regionais; e a de equidade na distribuição dos 
recursos da educação, consideradas as demandas das diversas redes 
públicas nas etapas e modalidades do ensino. 

 

O alcance do FUNDEF, que se limitava ao ensino fundamental, o que 

equivalia da primeira à oitava série, não condizia com a realidade nacional. Com o 

FUNDEB, outras modalidades de ensino foram contempladas.  

As modalidades incluídas no FUNDEB permitem a contemplação de toda 

a educação básica nas redes de ensino público no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, os quais serão os gestores dos recursos depositados em 

uma conta específica do Fundo. Para entender melhor esta abrangência, observa-se 

o que descreve o art. 10 da Lei 11.494/07: 

 

Art. 10. A distribuição proporcional de recursos dos fundos levará em conta 
as seguintes diferenças entre etapas, modalidades e tipos de 
estabelecimento de ensino da educação básica: 

I – creche em tempo integral; 

II – pré-escola em tempo integral; 

III – creche em tempo parcial; 

IV – pré-escola em tempo parcial; 

V – anos iniciais do ensino fundamental urbano; 

VI – anos iniciais do ensino fundamental no campo; 

VII – anos finais do ensino fundamental urbano; 

VIII – anos finais do ensino fundamental no campo; 

IX – ensino fundamental em tempo integral; 

X – ensino médio urbano; 

XI – ensino médio no campo; 

XII – ensino médio em tempo integral; 

XIII – ensino médio integrado à educação profissional; 

XIV – educação especial; 

XV – educação indígena e quilombola; 

XVI – educação de jovens e adultos com avaliação no processo; 

XVII – educação de jovens e adultos integrada á educação profissional de 
nível médio, com avaliação no processo (BRASIL, 2008). 
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Em virtude da inclusão de mais modalidades de ensino, foi deliberado 

um maior volume de recursos, traduzidos em percentuais, passando de 15% do 

Fundo anterior (FUNDEF), para 20% com o Fundo atual (FUNDEB), integralizados 

até o 3º ano de vigência. 

De acordo com o art. 3º da Lei 11.494/07, o montante de recursos do 

FUNDEB é composto por 20% dos impostos arrecadados no âmbito de cada Estado 

e do Distrito Federal (ITCMD1, ICMS2, IPVA3); 20% da parcela do FPE (Fundo de 

Participação dos Estados) e do FPM (Fundo de Participação dos Municípios); 20% 

da parcela do ITR (Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural), relativamente a 

imóveis situados nos municípios; e 20% da parcela do IPI4, relativamente à 

exportação de produtos industrializados prevista no inciso II do caput do art. 159 da 

Constituição Federal e Lei Complementar nº 61/89. Somam-se também à base de 

cálculo, o montante de recursos financeiros transferidos pela União aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, conforme disposto na Lei Complementar nº 87, de 

13 de setembro de 1996; e as receitas da dívida ativa tributária relativa aos 

impostos, bem como juros e multas que incidem sobre os mesmos. 

Além dos recursos mencionados, são acrescidos à base de cálculo: 

parcela dos impostos eventualmente instituídos pela União conforme atribuição do 

inciso I do art. 154 da Constituição Federal; e o montante de recursos financeiros 

transferidos pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 2008). 

A complementação da União dar-se-á sempre quando o valor médio 

ponderado por aluno dentro do âmbito de cada Estado e Distrito Federal não 

alcançar o mínimo definido nacionalmente (BRASIL, 2008).  

Importante frisar que em conformidade como art. 9º da lei do FUNDEB, 

as matrículas para efeito de distribuição de recursos terão como base o censo 

escolar mais atualizado, sob responsabilidade do INEP – Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, realizado anualmente. 

Os fundos serão implantados progressivamente até atingir o percentual 

de 20% a partir do terceiro ano de vigência. A sub-vinculação a que se refere a lei do 

                                                 
1
 Imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 

2
 Imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
3
 Imposto sobre propriedades de veículos automotores. 

4
 Imposto sobre produtos industrializados. 
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FUNDEB estipula percentuais diferenciados até atingir o patamar máximo. O 

percentual para FPE, FPM, ICMS IPI-EXP e LC 87/96, estão fixados em 16,66% no 

primeiro ano, 18,33% no segundo ano, até atingir os 20% no terceiro ano. Já para o 

ITCMD, IPVA e ITR, os percentuais estão fixados em 6,66% no primeiro ano, 

13,33% no segundo, até atingir os 20% no terceiro ano. 

 Progressiva também será a complementação da União que estipula 

valores na ordem de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) no primeiro ano, 

R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) no segundo ano até chegar a R$ 

4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de reais) no terceiro ano de 

vigência. A partir do quarto ano de vigência do Fundo, a complementação será de 

10% do total dos recursos que compõem o financiamento do FUNDEB (BRASIL, 

2008). 

Existe uma diferença entre FUNDEF e FUNDEB em relação à 

composição e sub-vinculação dos impostos e transferências que integram a cesta de 

recursos, apesar das várias modificações no decorrer do processo de votação no 

congresso nacional, verificando-se um aumento substancial na sua composição, 

conforme mostra o quadro a seguir: 

 

QUADRO 1 – Demonstrativo de sub-vinculação de impostos e transferências 

FUNDEF = sub- vinculação de 15% 

(quinze por cento)  

FUNDEB = sub-vinculação de 20% 

(vinte por cento)  

  

IPI– Exportação IPI– exportação 

FPE FPE 

FPM 

ICMS 

FPM 

ICMS 

LC 87/96 LC 87/96 

 IPVA 

 ITCMD 

  FONTE: MEC/2007  
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2.1 Definição de Profissional da Educação 

 

É importante também se estabelecer a definição de profissional da 

educação, dentro da fundamentação legal, isso para não prejudicar o 

desenvolvimento da temática. De acordo com o inciso II do art. 22 da Lei 11.494/07 

que regulamenta o FUNDEB, fica disposto: 

 

Profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que 
oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou 
administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação 
educacional e coordenação pedagógica (BRASIL, 2008). 

 

 

A definição de profissionais da educação, na concepção de Monlevade 

(2007), ainda não é consistente, atribuindo esse fato à omissão da legislação 

brasileira. Em sua análise, chega a afirmar que em 1995, ocorreu uma tentativa de 

inclusão na LDB5 de um texto que sugere o enquadramento como profissionais da 

educação, todos trabalhadores de caráter permanente nas escolas, habilitados ou 

não. Tal tentativa, na sua concepção enquadraria como profissional da educação 

tanto os professores leigos, sem formação para o magistério, bem como um 

funcionário de escola. 

Conforme Monlevade (2007, p. 140), o art. 60 do ADCT6 leva a um 

entendimento que o piso salarial está relacionado aos “profissionais do magistério, 

assim entendidos os professores e pedagogos em exercício nas escolas públicas e 

nos órgãos do sistema de ensino”. Cabe ainda ressaltar que a temática acerca da 

definição, ainda está sendo discutida na esfera legislativa federal. 

O entendimento sobre o art. 60 do ADCT também é compartilhado pela 

CNTE7
 (2007), que defende também o enquadramento dos funcionários de escola na 

definição de profissionais da educação. Informa ainda que a saída será viabilizar a 

aprovação do Projeto de Lei 6.206/06, cujo teor discorre sobre a matéria.

                                                 
5
 Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional).  

6
 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

7
 Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. 
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2.2 Valorização dos Profissionais da Educação: pressupostos gerais 

 

A valorização do profissional da educação começa pela remuneração 

condigna de forma a possibilitar motivação para a busca da formação adequada nos 

moldes que dispõe o art. 62 da LDB/96: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em Universidades 
e Institutos Superiores de Educação, admitida como formação mínima para 
o exercício do magistério da educação infantil e nas primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal 
(SAVIANI, 2004, p. 181). 

 

A Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, dá nova 

redação ao art. 206 da Constituição Federal, e faz grandes referências com relação 

ao Piso Salarial e aos PCCS8: 

 

V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
de provas e títulos, aos da rede pública; 

VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 
considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 
para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2008). 

 

O percentual assegurado pelo FUNDEB aos profissionais da educação, 

não sofreu alteração em relação ao FUNDEF de acordo com o art. 22 da Lei 

11.494/07, que destina 60% dos fundos para o pagamento da remuneração dos 

profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. 

Com relação ao piso salarial para os profissionais da educação, levando 

em conta o ganho real para o magistério, Monlevade (2007, p. 140) comenta:

                                                 
8
 Plano de Cargo, Carreira e Salários 
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Ainda que o projeto mandado pelo executivo preveja, para 2010, um Piso 
de R$ 850,00 para qualquer professor da rede pública em regime de 
quarenta horas semanais, ele implicaria em um aumento de remuneração 
para mais de 40% dos atuais docentes das redes estaduais e municipais. 
Esse valor foi o que se julgou possível de ser pago com os recursos do 
FUNDEB, sem alterações profundas nos atuais planos de carreira. 

 

A operacionalização da valorização do profissional da educação é tema 

recorrente, pois a área da educação, apesar de detentora de grande parte da mão-

de-obra, concentra baixa média salarial no setor público. Neste contexto, condições 

de trabalho e salário estão diretamente vinculados à valorização do profissional da 

educação (CARNEIRO, 1998).  

Questões como carreira do magistério, piso profissional, formação, 

política de capacitação, concurso para ingresso na carreira e mecanismos de 

atualização, são peças fundamentais na construção da valorização do profissional 

da educação. 

Importante também destacar que existem discrepâncias entre o discurso 

governamental e a realidade. Isso acontece porque o setor educacional não ocupa 

uma posição de destaque nas políticas públicas. Os baixos níveis salariais para os 

professores contribuem para a queda na qualidade no ensino (LIBÂNEO, 2002). 

Contudo, apesar das dificuldades, os professores continuam apostando 

na importância da escola. Para Ceccon e Oliveira (2003), associar o fracasso escolar 

ao professor sem conhecer a sua realidade, é inoportuno. É neste sentido que o 

FUNDEB precisa ser atuante, na valorização destes profissionais, e que não esteja 

direcionado apenas ao aspecto quantitativo (número de alunos matriculados) e de 

estruturação de escolas. 

Existem várias formas de se proporcionar a valorização, entre as quais, 

de acordo com Libâneo (2005), está o incentivo ao professor através de progressão 

por qualificação de trabalho docente, a formulação de um plano de carreira, 

elaborado dentro de um sistema democrático que garanta a profissionalização da 

categoria, de forma a minimizar situações conflituosas e condições adversas. 
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3 GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE TERESINA 

 

Na Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina o FUNDEF foi extinto 

e substituído pelo FUNDEB com a Emenda Constitucional nº 053, de 19 de 

Dezembro de 2006, regulamentada pela Lei nº 11.494, de 20 de Junho de 2007. 

Os recursos do FUNDEB a nível municipal são gerenciados pela 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e o acompanhamento, controle social, 

comprovação e fiscalização dos recursos são de competência do Conselho 

Municipal de Educação, cuja nomeação dos membros dá-se especificamente para 

este fim, conforme o que está previsto em lei (BRASIL, 2008). 

A partir de 09 de março de 2007, com a Lei Municipal nº 3615, a 

Prefeitura Municipal de Teresina constitui a Câmara de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB, integrada ao Conselho Municipal de Educação. Através do 

Decreto nº 7159 de 13 de Abril de 2007, que alterou o Decreto de 2001, a Prefeitura 

Municipal de Teresina nomeou os novos integrantes do Conselho Municipal de 

Educação de Teresina - CME/THE. 

O Conselho Municipal de Educação de acordo com a Lei 3615/07 que 

alterou os art. 3º, 4º e 6º da Lei 3058/01 passa a ter a seguinte composição: 

 

I – 02 (dois) membros representando o Poder Público; 

II – 02 (dois) membros representando o magistério, indicados pela 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

III – 02 (dois) representantes de pais de alunos de escolas públicas 
municipais; 

IV – 01 (um) representante de pais de alunos de escolas privadas de 
educação infantil; 

V – 01 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das 
escolas públicas municipais; 

VI – 01 (um) representante dos trabalhadores em educação de escolas 
particulares de educação infantil; 

VII – 01 (um) representante de entidades representativas de 
mantenedoras de estabelecimento de ensino; 

VIII – 01 (um) representante de Entidade ou Faculdade de Educação;
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IX – 01 (um) representante dos diretores das escolas públicas municipais; 

X – 01 (um) representante dos professores de educação básica pública; 

XI – 02 (dois) representantes de estudantes da educação básica pública, 
emancipados; 

XII – 01 (um) representante do Conselho Tutelar (TERESINA, 2008). 

 

São atribuições do Conselho de Educação através da Câmara de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, ainda segundo a Lei 3615/07: 

 

I – acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação do 
fundo; 

II – examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais 
atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do 
Fundo; 

III – supervisionar a realização do Censo Educacional Anual e a 
elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, 
com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e 
encaminhamento de dados estatísticos e financeiros que alicerçam a 
operacionalização do FUNDEB; 

IV – emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo 
disponibilizados mensalmente pelo Poder Público; 

V - convocar o Secretário Municipal de Educação e Cultura para prestar 
esclarecimentos sobre os fluxos de recursos e a execução das despesas 
do Fundo, nos termos da lei; 

VI – apresentar sempre que julgar conveniente ao Poder Legislativo local e 
aos órgãos de controle interno e externo, manifestação formal acerca dos 
registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo; e 

VII – outras atribuições que legislação específica eventualmente 
estabeleça (Teresina, 2008). 

 

A nomeação dos conselheiros dá-se por ato do Chefe do Poder 

Executivo Municipal e será renovado a cada dois anos, substituindo-se oito 

conselheiros em uma renovação e oito na outra renovação. Devido à relevância no 

serviço público, o exercício da função dos conselheiros não cabe remuneração. 

Conforme informações prestadas pela Câmara, as prestações de conta 

referentes ao FUNDEB do ano de 2007 foram todas aprovadas sem ressalvas, e que 

as mesmas atendem à Resolução de nº 996 do TCE9, do dia 26 de outubro de 2006.

                                                 
9
 Tribunal de Contas do Estado do Piauí, órgão competente para fiscalizar as contas do FUNDEB. 
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Estabelecendo um paralelo entre os recursos repassados pela União ao 

Município de Teresina, referente às Transferências Constitucionais para o município 

de Teresina, respectivamente ao FUNDEF e ao FUNDEB, relativos ao ano de 2006 

e 2007 (Quadro 2, p. 24 e Quadro 3, p. 25), percebe-se um aumento significativo no 

volume de recursos. O repasse desses recursos é de competência do Tesouro 

Nacional, que faz a sub-vinculação dos impostos e transferências dos entes 

federados, que depois são rateados conforme o número de alunos matriculados nas 

modalidades do ensino básico nos Estados, Distrito Federal e Municípios. O governo 

federal considera este mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades 

regionais, na busca incessante de promover o equilíbrio socioeconômico entre 

estados e municípios (BRASIL, 2008).  

  

Quadro 2 - Origens do FUNDEF10 

Ano: 2006 

Mês FPE FPM IPI-EXP ICMS União LC Nº 87/96 Total 

01 1.879.872,61 1.192.899,76 1.523,40 1.223.828,75 0,00 0,00 4.298.124,52 

02 1.616.833,58 1.025.984,70 1.289,24 1.230.988,87 0,00 0,00 3.875.096,39 

03 1.527.505,34 938.919,98 1.173,60 1.115.563,12 0,00 0,00 3.853.162,04 

04 1.719.707,58 1.079.387,50 1.357,63 1.246.201,29 0,00 0,00 4.406.654,00 

05 1.887.348,60 1.184.608,51 1.198,92 1.026.993,24 0,00 7.032,34 4.107.181,61 

06 1.836.729,15 1.152.836,80 1.393,19 1.332.099,40 0,00 35.161,99 4.358.220,53 

07 1.635.567,42 1.025.013,33 1.358,83 1.176.537,30 0,00 7.032,34 3.845.509,22 

08 1.665.147,37 1.045.142,06 1.372,56 1.259.902,63 0,00 7.02,34 3.978.596,96 

09 1.547.106,69 970.177,53 1.768,14 1.393.129,52 0,00 7.032,34 3.919.214,22 

10 1.401.989,33 877.523,44 1.493,10 1.334.246,36 0,00 7.032,34 3.622.284,57 

11 1.726.733,45 1.019.442,65 1.502,29 1.282.734,79 0,00 7.032,34 4.037.445,52 

12 2.099.854,11 1.260.397,65 2.029,19 1.512.097,12 0,00 7.032,34 4.881.410,41 

 20.544.395,23 12.772.333,91 17.460,09 15.134.322,39 0,00 84.388,37 48.552.899,99 

  FONTE: STN/2006 

                                                 
10

 A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI -Exportação e ICMS 87/96, já estão descontadas da parcela de 
15% destinado ao FUNDEF. 
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Quadro 3 - Origens do FUNDEB11 

Ano: 2007 

Mês FPE FPM 
IPI-

EXP 
ICMS União 

LC Nº 

87/96 
ITR IPVA ITCMD Total 

01 1.868.245,58 1.205.886,91 957,44 1.600.133,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.675.223,38 

02 2.007.830,18 1.289.815,29 927,33 1.309.352,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.607.925,77 

03 1.709.719,18 1.098.311,11 886,90 1.350.862,34 883.491,90 0,00 99,31 17.413,07 0,00 5.060.783,81 

04 2.226.231,44 1.466.043,49 1.098,64 968.416,06 883.491,90 0,00 778,31 28.409,07 0,00 5.574.468,91 

05 2.191.625,14 1.407.582,47 1.005,66 1.479.057,18 883.491,90 0,00 314,94 30.899,63 0,00 5.993.976,92 

06 2.238.903,30 1.437.947,01 1.071,05 1.358.208,08 883.491,88 43.313,50 226,81 30.908,27 0,00 5.994.069,90 

07 1.741.162,63 1.118.270,35 1.096,78 1.427.583,50 883.491,90 7.218,85 170,11 26.513,21 0,00 5.205.507,33 

08 1.837.210,90 1.179.957,80 1.083,91 1.463.551,98 883.491,90 7.218,85 219,43 74.802,11 0,00 5.447.536,88 

09 1.891.674,93 1.214.807,28 1.346,16 1.487.358,72 883.491,90 7.218,85 87,50 37.446,69 0,00 5.523.432,03 

10 1.790.280,45 1.149.816,33 1.309,45 1.370.791,02 883.491,90 7.218,85 4.243,24 29.897,27 0,00 5.237.048,51 

11 2.099.066,44 1.348.135,86 1.290,69 1.545.831,72 883.491,90 7.218,85 775,49 22.632,25 0,00 5.908.443,20 

12 2.841.543,49 1.824.981,21 1.444,96 1.495.211,31 948.401,92 7.218,85 437,51 13.823,47 0,00 7.133.062,72 

 24.443.493,66 15.741.555,11 13.518,97 16.856.358,33 8.899.829,00 86.626,60 7.352,65 312.745,04 0,00 66.361.479,36 

  FONTE: STN /2007 

 

Outra observação que pode ser feita é com relação à complementação 

da União nos termos da lei. No ano de 2006 (Veja quadro 2, p. 24), verifica-se que 

não houve complementação da União, o que pode indicar que a Prefeitura de 

Teresina atingiu o valor médio ponderado por aluno. 

Na concepção da Câmara do FUNDEB, o Fundo é na verdade 

financiado pelo próprio município, pois a União apenas repassa valores referentes à 

sub-vinculação daquilo que já lhe é devido. Ainda segundo a Câmara, à medida que 

aumenta-se a cesta de recursos com a inclusão de impostos que não constavam no 

financiamento do FUNDEF, aumenta-se também as modalidades de ensino. 

Conforme nota publicada no Site Oficial da Prefeitura Municipal de 

Teresina no dia 05 de dezembro de 2007, a capital do Estado do Piauí já adota uma 

contrapartida ao FUNDEB, por julgar insuficientes os recursos até mesmo para 

manutenção aluno/ano. O valor da contrapartida é de R$ 1,00 (um real) para cada 

real do FUNDEB. Segundo a Prefeitura, Teresina é o município com maior volume 

                                                 
11

 A partir de 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI - Exportação e ICMS 87/96 e do ITR, já estão descontadas da 
parcela destinada ao FUNDEB 
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de arrecadação de impostos, porém os números ainda não são conhecidos, o que 

dificulta a orientação dos investimentos (TERESINA, 2008).  

Ainda segundo a nota, a garantia da aplicação dos recursos de que trata 

a contrapartida da Prefeitura Municipal de Teresina já está assegurada no inciso VI 

do art. 223 da Lei Orgânica do Município, que destaca o seguinte: "garantia de 

aplicação no ensino público municipal dos recursos orçamentários do município nos 

termos do art. 223 da Constituição Estadual".  

Vale lembrar que o art. 36 da Lei do FUNDEB, estipula valores 

referenciais diferenciados para o cálculo das ponderações, cujos valores variaram 

entre R$ 0,70 (setenta centavos) e R$ 1,30 (um real e trinta centavos) no primeiro 

ano de vigência. Para efetuar este cálculo, é levado em conta o número de 

matrículas do censo escolar do ano anterior. 

De acordo a Câmara do FUNDEB, o valor anual previsto para o ensino 

na rede pública municipal no ano de 2008 é de R$ 1.137,30 (um mil cento trinta e 

sete reais e trinta centavos) por aluno matriculado. 
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4 OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO 

COVAS: FUNDEB E PERSPECTIVA SALARIAL 

 

A Escola Municipal Mário Covas está localizada na Quadra 08, s/n, 

Residencial Frei Damião, zona Sudeste da capital Teresina. Inaugurada no dia 24 de 

abril de 2001, conta com dezesseis salas de aula, funcionando nos turnos manhã, 

tarde e noite, contemplando duas modalidades de ensino: anos iniciais do Ensino 

Fundamental (alfabetização à 4ª série) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

O foco da pesquisa limitou-se nas perspectivas salariais dos 

profissionais da educação da Escola Municipal Mário Covas em relação ao 

FUNDEB, assim entendidos como profissionais do magistério da educação, em 

conformidade com o parágrafo único, inciso II, art. 22 da Lei 11.494/07 (Lei do 

FUNDEB) e o art. 60 do ADCT, em cujo enquadramento estão professores, 

supervisores, pedagogos e administração escolar.  Embora a Câmara do FUNDEB 

considere também os técnico-administrativos que atuam nas escolas como parte 

integrante do grupo dos profissionais da educação, a investigação mostrou que na 

prática isto ainda não está devidamente definido, a exemplo do próprio PCCS dos 

técnicos, completamente distinto do PCCS do magistério. 

A escola tem um total de dezenove profissionais do magistério em 

efetivo exercício a saber: dezesseis professores, uma pedagoga, uma Diretora Geral 

e uma Diretora Adjunta. Sendo que do total, quatorze concordaram em responder 

voluntariamente o questionário, o que equivale a 73,7% do total, considerando 

aqueles que não foram localizados e ou não quiseram responder. 

 

4.1 Formação e salário, o que ambos têm em comum? 

 

Os sujeitos pesquisados foram inquiridos sobre o nível de formação, 

respondendo a uma pergunta fechada e de múltipla escolha, apesar deste trabalho 

não encontrar-se focado diretamente na formação, e sim no aspecto salarial. Vale 

destacar que formação e salário são indissociáveis, pois a titulação também é um 
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dispositivo para promoção na carreira (LIBÂNEO, 2005). O município deverá 

proporcionar aos profissionais da educação que atuam na rede pública em caráter 

efetivo, a devida qualificação através de instrumentos específicos para tal.  

O resultado mostrou que sete dos pesquisados são graduados em nível 

superior, seis já são especialistas e apenas um não está graduado, dispõe de curso 

de nível médio (pedagógico). A tabela e o gráfico montados abaixo trazem subsídios 

para análise e interpretação deste item: 

 

Tabela 1 – Formação acadêmica 

Formação Quantidade 

Ensino médio (pedagógico) 01 

Graduação incompleta -- 

Graduação completa 07 

Especialização 06 

Mestrado -- 

Total 14 

FONTE: Pesquisa direta do autor  

 

Gráfico 1 – Formação acadêmica 

 

FONTE: Pesquisa direta do autor 

 

Levando-se em conta que apenas um profissional não tem formação 

superior, e fazendo um comparativo em relação ao número de pesquisados, o 

resultado pode ser considerado razoável. Porém, as possibilidades desse 

7,15% 

50,00% 

42,85% 

                     Ensino médio
(pedagógico)
Graduação incompleta

Graduação completa

Especialização

Mestrado
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profissional conseguir sua formação via convênio Prefeitura Municipal de Teresina e 

Universidade Federal do Piauí - UFPI, de acordo com informações coletadas, não 

são animadoras. Aliás, a esse respeito relata Fontineles (2007, p. 8), “Analisando o 

termo aditivo ao convênio supracitado, observamos na cláusula segunda, que este 

convênio tem período de término previsto para junho de 2007." 

A investigação junto à SEMEC12 confirmou o descrito por Fontineles, pois 

o referido convênio outrora existente entre a Prefeitura Municipal de Teresina e a 

UFPI, para formação e qualificação, não foi renovado, o que nesse momento, 

representa um complicador para quem ainda não adquiriu a formação adequada. As 

informações fornecidas pela SEMEC confirmam que o convênio não foi renovado, 

porque a grande maioria dos profissionais do magistério já foi contemplada. Isso 

porém, não a exime de oferecer oportunidades, pois de acordo com o PDE13
 (2008), 

a atenção deverá estar voltada para a formação inicial e continuada dos professores, 

e dessa forma garantir a sua valorização. 

Por tratar-se de um fundo recém regulamentado, a SEMEC não dispõe 

ainda de dados estatísticos sobre formação e capacitação dos profissionais do 

magistério através do FUNDEB. Os informes disponíveis referem-se ao Fundo 

anterior, o FUNDEF. 

O número de pesquisados com graduação superior que atuam na Escola 

Municipal Mário Covas, porém, não implica em afirmar que existiram investimentos 

significativos para formação inicial no decurso da carreira, pois de acordo com 

depoimentos, cinco dos sete profissionais já ingressaram na rede através de 

concurso, cuja formação superior era pré-requisito. 

Outro dado revelador da pesquisa realizada na Escola Municipal foi a 

quantidade de especialistas, demonstrando que, apesar dos percalços, estes 

profissionais estão buscando sim a qualificação, fato que permite desenvolvimento e 

qualidade no exercício da função, além da promoção na carreira por acesso, 

elevando-o a uma classe imediatamente superior. Isso significa em termos 

numéricos, um aumento calculado sobre o vencimento, ainda que ínfimo, nos termos 

dos art. 6 ao 13, e do art. 16, da Lei nº 2.972, de 17 de janeiro de 2001 (Estatuto e 

                                                 
12

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Teresina 
13

 Plano de Desenvolvimento da Educação 
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PCCS do magistério público da rede de ensino de Teresina), conforme descreve o 

quadro abaixo: 

Quadro 4 – Cargos e Vencimento dos Profissionais do Magistério – 40h 
Rede municipal de ensino de Teresina – Valores de maio de 2007 nível 1 

CARGO FORMAÇÃO VENCIMENTO 

Professor Classe A 2º Grau 381,06 

Professor Classe B 2º Grau + 4º ano adicional 399,73 

Professor Classe C Licenciatura curta 450,38 

Professor Classe D 

Pedagogo Classe D 

Orientador Educacional Classe D 

Supervisor Escolar Classe B 

Especialista Em Educação Classe B Graduação completa 612,52 

Professor Classe E 

Pedagogo Classe E 

Supervisor Escolar Classe C 

Orientador Educacional Classe C Graduação + Especialização 673,74 

Professor Classe F 

Pedagogo Classe F Graduação + Mestrado 741,09 

Professor Classe G 

Pedagogo Classe G Graduação + Doutorado 815,25 

Professor Classe H 

Pedagogo Classe H Graduação + Pós-Doutorado 896,74 

      FONTE: SEMA/2007 

 

4.2 Como os profissionais do magistério vêem a remuneração paga atualmente? 

 

Antes de discorrer sobre remuneração, faz-se necessário explicitar o que 

é na verdade vencimento e remuneração. De acordo com Art. 31 e 32, do Estatuto 

do Magistério, vencimento é a retribuição pecuniária devida ao professor e ao 

pedagogo pelo desempenho do cargo, enquanto que remuneração é o vencimento 

acrescido das vantagens pecuniárias.  

Os sujeitos pesquisados responderam à pergunta: você está satisfeito 

com a remuneração paga atualmente na rede municipal? A intenção foi saber o grau 

de satisfação dos profissionais do magistério da escola com relação à remuneração 
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paga atualmente na rede municipal de ensino de Teresina, dentro das suas 

realidades atuais, e o resultado foi o seguinte: 

 

a remuneração não condiz com a importância social da profissão e 
desvaloriza totalmente Profissional A: não, acredito que ninguém esteja 
satisfeito com os baixos salários. 
Profissional B: não, o salário passa é longe de satisfazer as necessidades 
básicas dos professores, além do que, o salário base ainda está abaixo do 
salário mínimo, o que aumenta um pouco o nosso salário são as 
gratificações, que serão retiradas no ato de nossa aposentadoria. 
Profissional C: não, acredito que a categoria perante outras profissões que 
exigem até menos formação. 
Profissional D: não, ele não oferece condições para que o professor tenha 
tempo para realizar um bom trabalho (em virtude de ter que trabalhar 3 
turnos). 
Profissional E: não, porque é muito trabalho, cobrança, cansaço físico e 
mental para um salário tão pequeno. 
Profissional F: não, um exemplo claro do descaso é o vencimento do 
professor Classe A, nível 1, é inferior ao salário mínimo = 381,00. 
Profissional G: não, porque se o município pagasse melhor eu só 
trabalharia 20 horas e as outras 20 horas, estaria me qualificando mais ou 
preparando material para dinamizar meu trabalho. 
Profissional H: não, não possibilita condições dignas de vida, pois é 
incompatível com a nossa formação acadêmica, com o importante e 
complexo trabalho educacional e social que desenvolvemos. 
Profissional I: não, o salário está defasado e as gratificações não são 
garantias de um salário digno. 
Profissional J: não. 
Profissional L: não, porque tem muitos descontos. 
Profissional M: não, a remuneração não está adequada à formação, à 
importância do trabalho desenvolvido. 
Profissional N: não, a rede municipal não valoriza o trabalho dos docentes. 
O vencimento de um professor não corresponde a um salário mínimo por 
turno, e ainda faz propaganda dizendo que está pagando bem. 
Profissional O: não, pelo trabalho que desenvolvemos e pela importância 
que temos na formação da cidadania de nossos alunos, ainda está bem 
distante da remuneração que merecemos. 
 

 

Os pesquisados foram unânimes em responder que não estão 

satisfeitos, o que não representa uma surpresa. Como o vencimento é baixo e todos 

os cálculos das vantagens pecuniárias são feitos em cima do vencimento, há uma 

tendência para que essa remuneração, que é a soma do vencimento e vantagens, 

conservar-se baixa. 

Com base no resultado, foi possível organizar graficamente os dados 

obtidos na pesquisa, de forma a possibilitar a análise detalhada com base nas 

respostas dos sujeitos, conforme tabela e gráfico abaixo: 
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Tabela 2 – Índice de satisfação 

Remuneração da rede municipal de ensino de Teresina 

Opinião Quantidade 

Satisfeitos --- 

Insatisfeitos 14 

Total 14 

   FONTE: Pesquisa direta do autor  

Gráfico 2 – Índice de satisfação 

Remuneração da rede municipal de ensino de Teresina 

 

FONTE: Pesquisa direta do autor   

 

 

Torna-se importante levar em consideração que todos os profissionais 

da Escola Municipal Mário Covas trabalham em regime de 40h, o que torna o quadro 

ainda mais agravante, pois o vencimento para um profissional de nível médio Classe 

A, nível 1, é inferior ao salário mínimo nacional (veja quadro 4, p. 35). 

Segundo informações obtidas junto ao SINDSERM – Sindicato dos 

Servidores Municipais de Teresina, entidade representativa também do magistério, o 

PSPN14 irá corrigir essas distorções. Ainda segundo o SINDSERM, quando o PSPN

                                                 
14

 Piso Salarial Profissional Nacional, previsto dentro da regulamentação do FUNDEB para ser definido em Lei. 
Teve aprovação ao substitutivo do Projeto de Lei 7.431/06 (Apenso ao Projeto de Lei 619/07) na Comissão de 
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados no dia 19 de março de 2008. Após a aprovação do texto, ele 
cumpre tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Somente após a 
aprovação na Câmara é que o Projeto de Lei segue para votação no Senado federal. 
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for aprovado em definitivo, o PCCS da categoria vai passar por um processo de 

adequação em função do aumento do vencimento que será tomado como base. 

Outra reclamação dos profissionais dá-se em função de serem obrigados 

a trabalhar 40h (dois turnos), e às vezes até três turnos, em função de baixos 

salários percebidos, e isso dificulta a busca pela capacitação profissional, devido ao 

cansaço e pouca disponibilidade de tempo.  

As reclamações apontam para a falta de atrativo salarial, pois o PCCS, 

em vigor desde 2001, tende a ficar estagnado e as correções, em geral na data base 

do mês de maio, calculadas em cima do vencimento, pouco influem na 

remuneração.  

A valorização salarial dos professores da rede pública municipal de 

Teresina já foi investigada por Fontineles (2007). Em seu trabalho, cuidadosamente 

direcionado ao entendimento do impacto do FUNDEF na rede municipal, ela verifica 

que em se tratando da questão salarial, o tema ainda é bastante controverso e que 

merece tratamento especial.  

Fontineles (2007) chama atenção para a importância do profissional do 

magistério na qualidade do ensino, dando grande ênfase à questão salarial como 

motivador da sua atuação: 

 

A preocupação com a questão salarial do magistério é fundamental para 
entender como o ensino público tem sido tratado em Teresina, uma vez 
que esta é uma das questões centrais quando se analisam as dificuldades 
enfrentadas pelo magistério no País (FONTINELES, 2007, p. 3). 

 

Cabe salientar, que a valorização salarial do magistério já estava 

prevista no art. 7 da Lei 9.424/96 (FUNDEF), que esteve em vigor na rede municipal 

de Teresina até o final de 2006 e voltou a ser mencionada no art. 22 da Lei 

11.494./07 (FUNDEB). Entretanto, o resultado da pesquisa contradiz o previsto, pois 

ao que parece, a devida valorização condigna dos profissionais do magistério de 

fato, ainda não aconteceu. 

Outro fato constatado, apesar de não fazer parte do objeto de 

investigação, foi a informação da quantidade de estagiários que atuam na escola, 
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número de quatorze. Eles atuam principalmente no turno noite, na Educação de 

Jovens e Adultos – EJA, e a observação revelou que eles assumem integralmente a 

sala de aula, fato que requer um questionamento. 

O questionamento que se pode fazer diz respeito à observância do art. 

22 da Lei do FUNDEB e na EC nº 53/06, que alterou o art. 206 da CF/88, cujo 

percentual mínimo de 60% para remuneração restringe-se àqueles profissionais 

habilitados em concurso de provas e títulos, com exceção para os contratos 

temporários em conformidade com o art. 37, inciso IX, CF/88. Isto significa que a 

remuneração prevista em lei, não abrange o pagamento de estagiários. 

Então, se os estagiários não participam do montante do FUNDEB e as 

matrículas e repasses teoricamente aumentaram em função da abrangência do 

Fundo, por que não aumentar o valor pago a título de remuneração aos profissionais 

habilitados em efetivo exercício na escola? 

 

4.3 Estrutura da escola e condições de trabalho como fator de motivação 

 

Nesse instante, poderá surgir a seguinte pergunta: o que as condições de 

trabalho tem a ver com valorização salarial? Antes de responder é preciso fazer uma 

reflexão de quanto dissabor há em exercer a atividade profissional sem a devida 

remuneração, como já foi abordado, e ainda por cima em condições adversas. 

A estruturação da escola também está prevista dentro dos recursos do 

FUNDEB, pois está definida como manutenção e desenvolvimento do ensino, em 

conformidade com os art. 70 e 71 da LDB/96. 

Nesse aspecto, a Escola Municipal Mário Covas está dentro da 

expectativa do que pode ser o referencial de uma escola apropriada ao ensino. Não 

somente em função do que responderam os profissionais pesquisados, mas também 

pela observação in loco. 

Os sujeitos pesquisados responderam a uma pergunta fechada e 

dicotômica, relacionada à estrutura da escola em que trabalham. Eles foram 

unânimes com relação às condições de trabalho. Para eles a escola oferece sim 

boas condições de trabalho, conforme tabela e gráfico abaixo: 
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Tabela 3 – Estrutura da escola 

Condições de trabalho 

Opinião Quantidade 

Oferece boas condições 14 

Não oferece boas condições  -- 

Total  14 

FONTE: Pesquisa direta do autor 

 

 

Gráfico 3 – Estrutura da escola 

Condições de trabalho 

 

FONTE: Pesquisa direta do autor  

 

O objetivo de investigar as condições de trabalho foi verificar de que forma 

isto influencia na permanência do profissional na escola, mesmo que essa 

permanência não seja devidamente valorizada.  

Condições adversas no exercício do magistério, inclusive com relação a 

salário e carreira, são de conhecimento do PNE/2001 (LIBÂNEO, 2005). Ele afirma 

ainda que: 

 

Quando se fala em melhoria das condições das escolas, é preciso incluir 
mudanças nos espaços físicos, na infra-estrutura, nos instrumentos e 
material pedagógicos de apoio e nos meios tecnológicos, além de 
formação continuada para os docentes, para os gestores e demais 
funcionários da instituição (LIBÂNEO, 2005, p. 280).  

100,00% 

        

Oferece boas condições

Não oferece boas
condições
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A escola investigada dispõe de salas de aula arejadas, secretaria 

informatizada, além de uma sala especialmente reservada para os professores com 

bom padrão de conforto. Segundo depoimentos dos professores, o nível de 

organização é um fator preponderante na relação trabalho x remuneração, e 

contribui significativamente para que continuem exercendo suas funções (ilustrações 

no Apêndice III, p. 59). 

 

4.4 O FUNDEB trouxe algo novo em relação à valorização? 

 

 Esta etapa do questionário, talvez represente a parte mais complexa, 

pois envolve uma visão também holística sobre o impacto do FUNDEB. Claro que os 

profissionais pesquisados restringiram-se apenas às suas realidades, mas no 

decorrer da análise, serão explorados também pontos que dizem respeito a uma 

ação política global de toda a rede municipal de Ensino. 

Os sujeitos pesquisados responderam à pergunta: Na sua concepção, o 

FUNDEB trouxe algo novo em relação à valorização do profissional do magistério? O 

objetivo da pergunta foi verificar a concepção de valorização do profissional do 

magistério através do FUNDEB, e o resultado foi o seguinte:  

 

 

Profissional A: não, até agora não consegui ver nenhuma melhoria no 
sistema educacional. 
Profissional B: não, porque a remuneração salarial praticamente não 
aumentou em nada. 
Profissional C: sim, teoricamente é mais apoio ao magistério e de certa 
forma “obriga” as instituições a tomar medidas de valorização aos 
profissionais da educação. 
Profissional D: não, porque efetivamente ainda não vi nada que vá trazer 
valorização para o profissional. 
Profissional E: não, porque ainda não vimos nada que pudesse acrescentar 
em relação à valorização profissional do magistério. 
Profissional F: não, a remuneração do professor continua muito inferior ao 
esperado. Um ponto positivo do FUNDEB é a formação continuada, mas o 
problema é a falta de disponibilidade para se dedicar aos estudos nessas 
formações. 
Profissional G: não, porque não vejo nada de novo, só muito trabalho e 
pouca remuneração. 
Profissional H: não conheço a proposta do FUNDEB o suficiente para 
avaliar sua importância. 
Profissional I: não, trata-se de políticas públicas que não chegaram (ainda) 
até nós professores e demais profissionais envolvidos no processo. 
Profissional J: não, as propostas são muito a longo prazo.
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Profissional L: sim, porque pelo menos valorizou com 60%. 
Profissional M: não, é insuficiente em relação às necessidades e anseios 
dos professores. 
Profissional N: não, os profissionais da educação continuam esquecidos. 
Profissional O: sim, apesar de não ter sido aplicado devidamente, 
percebemos uma melhora substancial. 

 

 

A tabela e o gráfico abaixo permitem uma análise sobre o fato, com base 

no depoimento dos sujeitos pesquisados, permitindo assim visualizar os resultados 

obtidos: 

Tabela 4 – Valorização em relação ao FUNDEB 

 

Opinião Quantidade 

Trouxe algo novo 03 

Não trouxe nada novo 10 

Não soube responder 01 

Total 14 

FONTE: Pesquisa direta do autor  

 

      Gráfico 4 – Valorização em relação ao FUNDEB 

 

FONTE: Pesquisa direta do autor 

21,43% 

71,42% 

7,15% 

                     

Trouxe algo novo

Não trouxe nada novo

Não soube responder
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Aqueles que optaram pelo sim, fazem referência aos dispositivos legais 

como forma de garantia de valorização, o que não deixa de ser plausível. Porém, é 

bom lembrar que o FUNDEF já trazia dispositivos idênticos no que se refere à 

remuneração, e a pesquisa mostra que as mudanças ainda não chegaram ao 

magistério de forma significativa. 

 Mas a grande maioria, total de dez profissionais, respondeu que o 

FUNDEB não acrescentou nada de novo. Isto se reflete no impacto da remuneração, 

pois no momento, por conta do FUNDEB, existe apenas um acréscimo de R$ 100,00 

(cem reais), a título de gratificação especial do magistério, acréscimo este, 

confirmado pelo SINDSERM. Quanto à possibilidade de aumento desse valor, o 

SINDSERM informou que um grupo de estudo já está sendo formado para discutir o 

assunto. 

Informações prestadas pela Câmara do FUNDEB dão conta que no ano de 

2007, a Prefeitura de Teresina aplicou 69,2% do montante de recursos do Fundo na 

remuneração dos profissionais da educação, ultrapassando em 9,2% o mínimo 

estipulado pela lei. 

No entanto, cabe ressaltar que impostos importantes que compõem a 

receita da Prefeitura, ficaram de fora da cesta do FUNDEB, tais como ISS15 e IPTU16. 

Ademais, o art. 22 da lei do FUNDEB, em consonância com o art. 60 do ADCT, 

prevê apenas o mínimo de 60%, o que não impede uma aplicação muito maior. 

Quando inquiridos sobre a queda de receita da Prefeitura de Teresina por 

conta do último censo e qual poderia ser o impacto no recurso do FUNDEB, a 

Secretaria Municipal de Planejamento informou que o censo influi sim na queda de 

arrecadação do FPM, que passou do coeficiente seis para o coeficiente cinco, 

porém, não afeta os valores repassados do FUNDEB. Isto porque aquele valor 

descontado ou sub-vinculado por conta do fundo não retorna ao município na 

mesma proporção, ou seja, pode vir maior ou menor, dependendo do número de 

alunos matriculados, pois a política consiste em que municípios mais ricos ajudem 

os mais pobres. 
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 Imposto sobre serviços 
16

 Imposto predial e territorial urbano 



39 
 

Portanto, indiferente aos recursos do FUNDEB, insuficientes ou não, os 

PCCS devem contemplar o disposto no art. 40, inciso I da Lei do FUNDEB, que 

atribui aos Estados, Distrito Federal e Municípios, implantação de PCCS para os 

profissionais da educação básica de forma a assegurar uma remuneração condigna. 

Com base nos atuais vencimentos, a valorização salarial dentro do 

PCCS (Quadro 4, p. 35), torna-se lenta. Vale destacar que pela Lei 2972/01, com 

nova redação dada pela Lei 3515, de 19 de maio de 2006, além da promoção por 

acesso (mudança de classe, p. 34) já comentada, a promoção também acontece por 

progressão por merecimento. A progressão por merecimento exige um interstício de 

trinta e seis meses. Dentre os requisitos, está o teste de aferição de conhecimentos, 

garantidos para professores e pedagogos, em que o aproveitamento mínimo deve 

ser de 70%. 

Na progressão, o profissional garante do nível 1 ao 7 uma margem de 

10% de acréscimo em cima do vencimento, e do nível 8 ao 11, margem de 5% sobre 

o vencimento. Portanto, para que o profissional cresça na carreira, mesmo que em 

pequena escala, ele necessita também estar permanentemente atualizado, fato que 

não condiz com o depoimento de professores, os quais alegam submeterem-se a 

uma carga horária excessiva para garantir maior remuneração e não dispõem de 

tempo para tal, além do cansaço exacerbado. 

 

4.5 Piso Salarial Profissional Nacional, realidade ou utopia? 

 

A grande discussão do FUNDEB, talvez até a mais importante, seja hoje 

em torno da definição do PSPN, devido principalmente ao fracasso do FUNDEF 

neste aspecto, que esteve em vigor de 1998 a 2006, não conseguindo porém, 

corrigir as distorções salariais regionais. As entidades representativas dos 

profissionais da educação, no entanto, têm empreendido esforços concentrados 

neste sentido. 

O art. 41 da lei do FUNDEB estabelece que até o dia 31 de agosto de 

2007, o poder público deveria fixar através de lei específica, o piso salarial para os 

profissionais do magistério público da educação básica (BRASIL, 2008). Verifica-se 
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que o prazo não foi cumprido, pois a discussão ainda permanece nas comissões 

especiais do Congresso Nacional. 

Toda a exposição dos dois primeiros parágrafos foi para enaltecer a 

última pergunta do questionário aplicado, pergunta esta, fechada e de múltipla 

escolha, que se referiu à visão em relação ao PSPN, estimado em R$ 950,00 

(novecentos e cinqüenta reais) para implantação até 2010. O objetivo foi mensurar o 

grau de expectativa levando em conta os anseios e defasagem salarial. O resultado, 

porém, foi surpreendente, demonstrado na tabela e gráfico abaixo: 

 

Tabela 5 – Visão em relação ao piso salarial profissional nacional 

Implantação até 2010 

Opinião Quantidade 

Atende os anseios 01 

Não atende os anseios 05 

Estará defasado 08 

Total  14 

FONTE: Pesquisa direta do autor 

 

 

Tabela 5 – Visão em relação ao piso salarial nacional 

Implantação até 2010 

 

 FONTE: Pesquisa direta do autor  
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35,70% 
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Não atende os anseios

Estará defasado
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Cinco dos pesquisados responderam que o piso em discussão não 

atende os anseios. Eles consideraram o valor fora da realidade, e que não 

corresponde a um salário condigno com a importância da categoria. 

Inconformismo ou desconfiança em relação ao piso, aliás, foi a tônica 

das respostas. Esta idéia não é privilégio apenas do magistério da Escola Municipal 

Mário Covas. Para Monlevade (2007, p. 46), a idéia de que o professor ganha mal é 

unanimidade nacional, e que para entender, é preciso analisar três pontos: 

 

Ganhar mal pode se referir a três situações: ganhar um salário insuficiente 
para a subsistência pessoal e familiar e desenvolvimento profissional; 
ganhar menos em relação ao que a categoria já teve como remuneração 
no passado; ganhar menos em relação a outras profissões ou ocupações. 

 

Esta é uma questão muito complexa: a valorização salarial. Isto se dá 

em virtude do financiamento público da educação, sobretudo do FUNDEB, estar 

atrelado aos recursos da MDE (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino), sem um 

envolvimento maior da União no processo, gerando contrapontos entre os entes 

federados envolvidos, afinal quem vai pagar a conta? Estados e Municípios alegam 

insuficiência de recursos.  

Ao final, toda a conta tende a ir para o contribuinte através de aumento 

ou criação de novos impostos, aliás, a janela para criação de eventuais impostos já 

está aberta no art. 154, inciso I e art. 157, inciso II, da CF/88, em consonância com o 

art. Art. 3º, inciso IV, da lei do FUNDEB.   

 

A solução do problema salarial dos professores brasileiros passa 
necessariamente pelas contas públicas. Por uma operação matemática 
cruel: a divisão de recursos destinados à MDE pelo número de professores 
e funcionários. No momento, na educação básica, não é nada complicado 
se obter a média da “remuneração possível”. Em números de 2005, 
bastaria dividir R$ 50 bilhões por 3.700.000 trabalhadores da educação: R$ 
13.313,00 anuais ou R$ 1.000,00 mensais. Outra conta restrita aos 
professores, com os números de 2006: dividir 60% dos R$ 60 bilhões – R$ 
36 bilhões – por 2.500.000 professores, o que resulta em R$ 1.082,00 
mensais (MONLEVADE, 2007, p. 47). 
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No dia 19 de março de 2008, foi aprovado o parecer do relator Manoel 

Júnior (PB) ao Projeto de Lei 7.431/06 (apenso ao Projeto de Lei 619/07) na 

Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, sobre o qual cabe 

discorrer no momento.  O art. 2º do referido texto, fixa o piso salarial profissional 

nacional para profissionais do magistério público na educação básica em R$ 950,00 

(novecentos e cinqüenta reais), com prazo de integralização a partir do dia 1º de 

janeiro de 2010, art. 3º, inciso III, abaixo do qual nenhum profissional em início de 

carreira na modalidade normal (médio) deverá ganhar. De acordo com o texto 

aprovado, a jornada será de no máximo 40h semanais. 

Segundo a CNTE, a proposta inicial era de R$ 1.050,00 (um mil e 

cinqüenta reais) para profissionais de nível médio e de R$ 1.575,00 (um mil 

quinhentos e setenta e cinco reais) para os habilitados em nível superior com 

jornada de trabalho de 30h semanais, porém, faz uma análise positiva, considerando 

a introdução da expressão “no máximo 40h semanais” no parágrafo 1º do art. 2º, do 

texto aprovado, pois na concepção da mesma, abre eventuais canais de negociação 

a nível de Estados e Municípios. Após a aprovação na Comissão de Finanças e 

Tributação da Câmara dos Deputados, o projeto foi protocolado na Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. 

Outro fato constatado através de análise documental foi o valor das 

vantagens que incorporam a remuneração, incluindo os R$ 100,00 (cem reais) por 

conta do FUNDEB. Os profissionais pesquisados, em sua totalidade, temem que 

essas vantagens sejam incorporadas ao vencimento. Dois deles fizeram a seguinte 

indagação ao pesquisador: “estamos falando de piso ou de teto?”  

Naturalmente, essa preocupação não deixa de ser plausível, pois o 

parágrafo 2º do art. 3º do referido projeto de lei, deixa uma margem para essa 

interpretação: 

 

§ 2º Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial 
profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer 
título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em 
valor inferior ao que trata o art. 2º, sendo resguardadas as vantagens 
daqueles que percebam valores acima do referido nesta lei (BRASIL, 
2008). 
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Fazendo-se uma análise dos vencimentos do nível 1, das diferentes 

classes de profissionais do magistério da rede municipal de Teresina (veja quadro 4, 

p. 35), fica fácil compreender a preocupação dos professores, pois em alguns casos 

(visualização de contracheque), o valor das gratificações chega a superar o 

vencimento base. Além do mais, todas as classes apresentam valores abaixo do 

estipulado no projeto de lei. Para o SINDSERM, não existe motivo de preocupação, 

pois como já existe um PCCS para o magistério da rede municipal, este deverá 

apenas ser submetido às adequações, e que as vantagens deverão ser 

asseguradas. 

A grande maioria dos pesquisados, total de oito, respondeu que o piso, 

com prazo de implantação até 2010, estará defasado. A preocupação se dá em 

virtude dos índices inflacionários corroerem o piso até lá, diminuindo o poder de 

compra. 

No art. 5º, parágrafos 1º e 2º do projeto de lei, está previsto a 

atualização de duas formas. Em primeira instância, dar-se-á pelo valor anual mínimo 

por aluno nos anos iniciais do ensino fundamental urbano, considerando-se também 

a hipótese dessa atualização acontecer com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, caso ele supere o valor por aluno. Isso não deixa de ser um 

dispositivo prático, entretanto, o valor anual por aluno já era veemente criticado 

desde a época do FUNDEF. Na sua tese a esse respeito, Monlevade afirma: 

 

Na prática, o que vigeu de 1998 a 2006, nos orçamentos da União, foi o 
seguinte raciocínio: o Ministério da Fazenda fixa a quantia de que dispõe 
para a complementação e aí faz a conta inversa, a partir da arrecadação 
dos Fundos Estaduais e das respectivas matrículas. O valor mínimo é um 
ponto de chegada e não um ponto de partida, como deveria ser pelo critério 
legal ou pelo critério do custo-aluno-qualidade (MONLEVADE, 2007, p. 45). 

 

Outro item a ser considerado no projeto de lei, está disposto no art. 4º, 

em que a União se compromete a complementar nos termos do art. 60, inciso VI do 

ADCT, no caso de insuficiência de recursos do ente federado. Resta saber, 

entretanto, como será feita essa complementação e qual a política de financiamento 

a ser empreendida para tal. 
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A implementação do piso na rede pública municipal de Teresina, 

segundo o SINDSERM, está dependendo da definição a nível nacional. Avalia ainda 

de forma positiva tal implementação, pois os valores considerados para efeito da 

aposentadoria serão mais consistentes, já que algumas gratificações não são 

consideradas para efeito de cálculo do benefício. 

O retardamento na definição do Piso em lei representa perdas 

consideráveis no vencimento básico. Fazendo-se uma projeção, baseada no Projeto 

de Lei, art. 3º, inciso I, o vencimento do profissional da educação da rede pública 

municipal de Teresina, com jornada de 40h semanais, classe I, nível I, a partir de 1º 

de janeiro de 2008 - caso o Piso já tivesse devidamente regulamentado - teria a 

seguinte composição: 

 

Quadro 5 - Vencimento inicial conforme Projeto de Lei 7.431/06  

Vencimento padrão vigente de 

acordo com o PCCS (Quadro 4, 

p. 35) 

Acréscimo de 1/3 da diferença 

entre vencimento vigente e 

PSPN em conf. Com o art. 2º 

(parágrafo 1º, p. 47)  

Vencimento mínimo 

inicial do profissional 

do magistério a partir 

de 01/01/08 

381,06 189,65 570,71 

 

Portanto, a discussão em torno do piso salarial nacional ainda está 

distante do seu final, pois existe um longo caminho a ser percorrido, e 

evidentemente o Projeto de Lei sofrerá modificações no decurso legal até a 

promulgação da Lei e sua regulamentação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O FUNDEB é considerado pelo Governo Federal como sendo o grande 

trunfo para corrigir distorções históricas na educação entre os entes federados do 

Brasil, através da equitação e distribuição dos recursos. 

Gerou também muita expectativa dos atores envolvidos no processo 

educacional, sobretudo os profissionais da educação, entendidos como profissionais 

do magistério da educação de acordo com o art. 60 do ADCT e inciso II do parágrafo 

art. 22 da Lei 11.494/07. Acreditava-se que a tal sonhada valorização salarial viesse 

a contento e se tornasse uma realidade. 

No entanto, um ano e quatro meses após o FUNDEB entrar em vigor, 

desde o dia 1º de janeiro de 2007 através da MP 339/06, uma questão crucial ainda 

não foi resolvida: a definição do PSPN. 

A exemplo do FUNDEF, a União, apesar de detentora de grande parcela 

dos recursos do País, continua a abster-se do financiamento da MDE, atribuindo a 

responsabilidade aos entes federados, ficando apenas com a complementação 

devida quando o ente não atingir o valor definido por aluno matriculado. Neste 

contexto, não se consegue visualizar uma dimensão de financiamento novo, apenas 

uma nova roupagem de política de financiamento de vinculação antiga. 

A pesquisa realizada na Escola Municipal Mário Covas revelou dados 

que são incompatíveis com as entrevistas direcionadas a órgãos municipais e à 

entidade representativa dos profissionais da educação (SINDSERM), cujas opiniões 

deram a entender que as políticas implementadas estão dentro da normalidade com 

respeito à valorização salarial, porém isso não foi constatado na escola campo.  

O único ponto convergente entre profissionais pesquisados e o 

SINDSERM foi com relação ao Piso - tomando como base depoimentos e 

entrevistas – girando em torno das garantias da composição de um valor mais sólido 

para aposentadoria, em virtude de algumas vantagens não serem levadas em 

consideração, quando efetuado o cálculo do benefício. 
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No que tende à formação inicial e continuada, não foram encontrados 

elementos que se caracterizem como oriundos do FUNDEB, pois o convênio com a 

UFPI, ainda proveniente do FUNDEF, não foi renovado em 2007 e, tampouco, 

existem dados estatísticos registrados na SEMEC, pertinentes ao novo Fundo. 

Apesar da pesquisa na escola apresentar apenas um profissional com o ensino 

médio, num grupo de quatorze pesquisados, não se pode afirmar que aqueles que já 

são graduados foram contemplados na sua totalidade pela política de formação, já 

que de um total de sete que dispõem apenas de graduação, cinco confirmaram em 

depoimento, que entraram na rede através de concurso, cuja escolaridade exigida 

era o ensino superior completo. 

Ficou constatado que a atual remuneração paga pela Prefeitura 

Municipal de Teresina não satisfaz a nenhum profissional pesquisado, devido ao 

baixo vencimento em que, para se completar a remuneração de 40h, a Prefeitura faz 

uso das chamadas vantagens pecuniárias, os “penduricalhos”, como eles mesmo as 

definem. A Jornada, aliás, provoca demasiado cansaço físico e indisponibilidade de 

tempo, dificultando a busca pela capacitação. 

Em relação às formas de promoção existente no PCCS do magistério, 

promoção por acesso e promoção por progressão por merecimento, os valores 

calculados sobre baixo vencimento não propiciam um aumento significativo na 

remuneração salarial. Existe a necessidade de correção dos valores do vencimento 

básico, que segundo o SINDSERM só vai acontecer após a definição do PSPN. Para 

os profissionais pesquisados, adequação ao Piso pode significar incorporação de 

vantagens. 

Entretanto, os pesquisados foram unânimes em responder que a escola 

oferece boas condições de trabalho. Talvez este seja o ponto mais positivo dentro 

da investigação e que, de acordo com os profissionais, ajuda a contemporizar a 

desvalorização salarial, e mantê-los na escola, apesar dos percalços. 

Pode-se então concluir que não houve melhorias em termo de 

valorização salarial para os profissionais da educação da Escola Municipal Mário 

Covas após o FUNDEB. O valor que eles receberem a título de acréscimo pelo 

FUNDEB, R$ 100,00 (cem reais), é ínfimo diante da importância destes profissionais 

dentro da valorização prevista na lei. A estratégia adotada pela Prefeitura Municipal 

de Teresina e confirmada pelo SINDSERM de aguardar a definição do PSPN agrava 
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ainda mais a situação, pois a lei não impede que o ente federado antecipe-se na 

definição de um piso provisório dentro das perspectivas nacionais. 

 O mínimo de 60% estabelecido para remuneração desses profissionais, 

não deveria ser parâmetro somente em cima dos recursos do Fundo, pois nem todos 

os impostos municipais foram incluídos na cesta do FUNDEB, entre os quais o ISS e 

o IPTU. Além do mais, a lei não diz que a Prefeitura não pode gastar além do 60% 

do FUNDEB, claro que legalmente ela poderia gastar mais, muito acima até do que 

afirma ter gasto, em torno de 69,2%. 

Não diferentemente foi a análise quanto ao PSPN, que com exceção de 

apenas um pesquisado, não atende os anseios ou estará defasado até a sua 

provável implantação em 2010. Isto sintetiza tudo o que já foi dito com relação à 

valorização salarial. Contudo, o Piso ainda não é uma realidade e está longe do seu 

desfecho. A exemplo da complementação da União, dar-se-á de forma lenta e 

gradual até 2010. Quando se fala em provável implantação, é porque o prazo 

estipulado para fixação do Piso em lei até 31 de agosto de 2007, conforme art. 41 da 

lei do FUNDEB, não foi cumprido. 

Portanto, as garantias da União quanto à complementação em relação ao 

Piso, ainda são frágeis. Governos estaduais e municipais alegam não poderem 

pagar a conta, aliás, esta é a chave de todas as discordâncias. Vale destacar ainda , 

que conforme o texto do projeto de lei aprovado e encaminhado à Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, os graduados em nível superior 

continuam sem um valor referencial. Outro fato relevante neste aspecto, é a 

insegurança dos profissionais da educação da Escola Municipal Mário Covas com 

relação à adequação ao Piso, pois não dispõem de garantias de que não perderão 

vantagens, eventualmente incorporadas para composição do valor mínimo. 
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