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RESUMO

As políticas públicas advindas com e após a Constituição Federal (CF) de 1988 
consolidaram a universalização do Ensino Fundamental e, esta universalização 
desencadeou expansão “marginal” do Ensino Médio. O número de matrículas no Ensino 
Médio teve considerável aumento na década de 1990 (LIMA, 2011). Em 1991 eram 
aproximadamente 3,8 milhões de matrículas nesta etapa do ensino, chegando em 2005 a 
9,03 milhões. Um aumento significativo de 139% nas matrículas no referido período 
(BRASIL, 1991; BRASIL; 2005). A oscilação da matrícula e o aumento menor do que o 
esperado pelos formuladores das políticas educacionais a partir de 1991 indica a 
dificuldade de se universalizar o acesso ao Ensino Médio. Importa destacar que 
aproximadamente 3,0 milhões de jovens do grupo de idade 15 a 17 anos encontram-se 
retidos no Ensino Fundamental. Em 2013, cerca de 44,8% dos jovens brasileiros de 15 a 17 
anos de idade não estavam cursando a etapa da Educação Básica recomendada para sua 
idade, que é o Ensino Médio (BRASIL,2013). Constata-se a necessidade de trazer 5 
milhões de jovens que estão fora da escola, ou ainda permanecem no Ensino Fundamental, 
e garantir, aos mesmos, o direito ao acesso, viabilizando, desta forma, a retomada da 
expansão na matrícula da escola média. Vale ressaltar que Santa Catarina, no ano de 2013, 
possuía aproximadamente 37,4% de seus jovens em idade de 15 a 17 anos ausentes das 
salas de aulas médias e, o Estado do Paraná cerca de 38,5% (CALÔNICO, 2015).

Palavras-chave: Ensino médio. Condições de trabalho. Valorização do professor.

1 INTRODUÇÃO

A expansão da escolarização do Ensino Médio no Brasil veio em um contexto de 
restrição de recursos determinado pela reestruturação capitalista vivida, especialmente na 
década de 1990. As reformas educacionais concederam maior autonomia e flexibilidade às 
escolas, em contrapartida, geraram responsabilidades que recaíram sobre todos aqueles 
envolvidos no processo escolar, em especial, sobre os professores. Além das 
responsabilidades em sala de aula, exigiu-se dos professores desde conhecimentos de 
planejamento pedagógico a processos administrativos da escola (OLIVEIRA, 2007). 

O trabalho docente na Educação Básica traz consigo uma especificidade que, apesar 
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do ordenamento legal brasileiro resguardar sua importância ao definir a educação como 
dever do Estado e direito do cidadão, não se explícita no status social atingido pela 
categoria dos professores atualmente (DUARTE, 2013).

A especificidade e a importância do trabalho docente é ressaltado pelo Parecer nº 
9/12, concedido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em conjunto com a Câmara 
de Educação Básica (CEB), quando esta diz que se trata de uma profissão cuja “[...] função 
social é formar cidadãos plenamente conscientes da realidade em que vivem e em 
condições de contribuir para a realização das transformações de que a sociedade necessita. 
A escola precisa viver um processo de humanização”. Este Parecer tem como objetivo dar 
suporte às ações em prol do reconhecimento e valorização social do professor. Para tanto, 
esse reconhecimento e esta valorização devem passar pela “oferta de carreira digna e 
remuneração, condizente com a formação deles exigida e ao trabalho deles esperado” 
(GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011).

A literatura que se dedica ao estudo da carreira do magistério e remuneração da rede 
pública de ensino brasileira destaca um intenso processo de precarização e desvalorização 
do professor, representado principalmente pelas condições de trabalho, remuneração e pela 
desprofissionalização do trabalho do professor (OLIVEIRA, 2007).

Considerando a carreira e a remuneração como aspectos da valorização dos 
profissionais da educação, serão analisadas informações a carreira e a remuneração dos 
professores do Ensino Médio dos Estados de Santa Catarina e Paraná, a fim de identificar 
que cenário estes dois Estados apresenta.

2 CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO

A expansão da oferta da Educação Básica garantiu aos grupos, antes à margem da 
sociedade, que fossem inseridos no sistema educacional, ao mesmo tempo trouxe um 
processo expressivo de degradação da carreira profissional dos responsáveis pela 
preparação do jovem para a sua participação cidadã quanto a sua participação produtiva 
(AVALOS, 2002). Tais aspectos influenciam na escolha profissional pelo magistério, ao se 
observar que a “profissão no campo do ensino não tem se mostrado atrativa, em termos de 
mercado e condições de trabalho, pois, entre os jovens há, pouca procura pelos cursos 
deformação de professores” (SOUZA, 2006, p. 03). 

Instituições representativas do professorado no Brasil, como a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE), apontam que as políticas focadas na 
valorização do professor devem, obrigatoriamente, passar pela regulamentação da carreira 
e da remuneração. Uma carreira regulamentada e um Piso Salarial são essenciais ao 
reconhecimento do trabalho docente como profissão. O Piso é o valor mínimo estabelecido 
para vencimentos iniciais de carreira de magistério (VIEIRA, 2010). Este ganho não 
corresponde a um nível avançado na profissão, nem apresenta as gratificações e verbas 
complementares (DUARTE, 2015).

A CF de 1988, em seu Art. 206º, incisos V e VIII, apontou a necessidade de 
implantação de um Plano de Carreira e do Piso Salarial Nacional para o magistério, como 
elemento importante para a valorização de seus profissionais. A Emenda Constitucional 
(EC) nº 19/98 e a EC nº 53/06 alteraram o teor do referido artigo, evidenciado a valorização 
do professor através da efetivação de planos de carreira, do piso salarial e do ingresso na 
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carreira apenas por concurso público de provas e títulos.
Tal perspectiva é corroborada pelas Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira 

e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública (Resolução nº 
02/09):conforme definição apresentada no quadro 1. A dependência estadual dos Estados 
de Santa Catarina e Paraná reafirma esta prerrogativa.

Quadro 1 - Definição de Cargo e Carreira – Brasil/Santa Catarina/Paraná

As Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública prevêem o concurso como 
condição de ingresso. Essas diretrizes reforçam o disposto pelo Art. 85º da LDB – Lei 
9.394/96: “Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de 
concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino 
que estiver sendo ocupado por professor não concursado, por mais de seis anos”.

A Rede Estadual de Ensino do Paraná, apesar de regulamentar em seu Plano de 
Carreira o ingresso por concurso público, contrata professores em Processo Seletivo 
Simplificado (SOUZA, et al., 2012). Este processo de contratação está previsto na Lei 
Complementar nº 108/05: “o Estado de Paraná realiza a contratação temporária para 
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos órgãos da 
Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo, conforme disposto em sua 
súmula” (SOUZA,  et  al., 2012, p. 306).

O mesmo ocorre na Rede Estadual do Estado de Santa Catarina quanto à 
contratação temporária de professores, regulamentada pela Lei Complementar nº 456/09, 
em seu Art. 1º afirma que: “As atividades de docência nas unidades educacionais da rede 
pública do Estado de Santa Catarina serão exercidas, no que exceder à capacidade dos 
professores efetivos, por pessoal admitido em caráter temporário, submetido a regime 
administrativo especial [...]”.

Considerados no Estado de Santa Catarina como “professores Admitidos em 

Brasil/ Res. CNE/CEB nº
 02/09

Art. 4º As esferas da administração 
pública que oferecem alguma etapa 
da Educação Básica, em quaisquer 
de suas modalidades, devem 
instituir planos de carreira para 
todos os seus profissionais do 
magistério, e, eventualmente, aos 
demais profissionais da educação, 
conforme disposto no § 2º do artigo 
2º desta Resolução, dentro dos 
seguintes princípios:
I [...].
II - acesso à carreira por concurso 
público de provas e títulos e 
o r i en t ado  pa ra  a s segu ra r  a 
qualidade da ação educativa;

Santa Catarina/
Lei nº 6.844/86

A r t .  1 1 º  A  p r i m e i r a 
investidura em cargo de 
magistério depende de 
a p r o v a ç ã o  p r e v i a  e m 
concurso público de provas 
ou de provas e títulos. 
Art. 12º Para que ocorra o 
provimento é necessário 
que: I - exista vaga; II - 
preencha, o candidato, todos 
os requisitos inerentes ao 
cargo; III - tenha sido 
prevista lotação numérica e 
específica para o cargo.

Paraná/
Lei nº 103/04

Art. 7º O cargo de Professor 
d a  R e d e  E s t a d u a l  d e 
E d u c a ç ã o  B á s i c a  d o 
P a r a n á , c o m  d e s c r i ç ã o 
estabelecida no Anexo II – 
Descrição de Cargo, da 
presente Lei, é acessível aos 
b r a s i l e i r o s  n a t o s  o u 
n a t u r a l i z a d o s ,  q u e 
preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, com o 
ingresso no Nível I, Classe 1, 
da  Car re i ra ,  median te 
concurso público de provas 
e títulos.

Fonte: Brasil (2009); Santa Catarina (1986); Paraná (2004)
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Caráter Temporário (ACT), há pelo menos quatro décadas, eles vêm ocupando substancial 
proporção no exercício da docência no Estado” (BASSI; DEBÓVI; SANDRINI, 2012).

Identificou-se aqui um distanciamento da determinação legal e evidencia o 
processo de flexibilização que tem afetado o trabalho docente. Esse processo é próprio do 
sistema capitalista e consiste em tornar o trabalho flexível, a partir de novas modalidades de 
contrato que não assegurem aos trabalhadores estabilidade e direitos trabalhistas.  Esses 
contratos são definidos como temporários, precários, substitutos e garantem mais agilidade 
e economia ao sistema capitalista (MANCEBO, 2007).

Entende-se que o professor da educação pública é servidor público, seu ingresso 
deverá se dar por meio de concurso público ou concurso de provas e títulos. Entretanto, não 
é o que acontece nas redes públicas de ensino dos Estados de Santa Catarina e Paraná. 
Dados do censo escolar de 2013 apontam um percentual significativo de professores 
contratados em caráter temporário nos dois Estados, 49,04% em Santa Catarina e 46,85% 
no Paraná.

Os contratos temporários dos professores contribuem significativamente com o 
processo de precarização do trabalho docente, uma vez que não possibilitam aos 
professores a criação de um vínculo com a instituição em que atuam, nem lhes garantem os 
direitos trabalhistas que têm os que fazem parte do quadro de efetivos (OLIVEIRA; 
RODRIGUES, 2009). 

Esse tipo de contratação temporária de professores encontra respaldo na CF de 1988 
e na legislação específica estadual dos Estados de Santa Catarina e Paraná. A CF de 1988 
em seu Art. 37º, inciso IX, enfatiza que “a lei estabelecerá os casos de contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público”.

O período de contratação nas duas redes estaduais de ensino citadas correspondem 
ao calendário escolar anual.  Ao final de cada período, os designados são dispensados e, no 
ano seguinte, ficam sem trabalho, e consequentemente, sem salário, a espera da 
recontratação. No ano seguinte depende de novas convocações, a partir das demandas da 
rede para ser novamente admitido. A rotatividade dos professores temporários é alta e 
evidencia a não continuidade do trabalho pedagógico, pois cada novo ano letivo representa 
uma incógnita na vida profissional do temporário, que não sabe em que escola irá atuar e se 
será contratado de novo. Convém ressaltar ainda que estes profissionais não recebem 
remuneração durante as férias escolares, pois neste período estão desempregados, devido 
ao encerramento de seus contratos (FERREIRA, 2008).

Dentre as variáveis que indicam a precarização/intensificação do trabalho docente e 
a inadequação da carreira, seja dos professores temporários ou efetivos, está o número de 
unidades educacionais em que trabalham.  Dados do Censo Escolar de 2013 apontam que 
12,66% dos professores do Ensino Médio do Estado de Santa Catarina trabalham em duas 
ou mais escolas, e que, este número é ainda maior no Paraná, 34,79%. Cabe aqui considerar 
que na análise dos dados pesquisados foram consideradas apenas as escolas de Ensino 
Médio em que os professores trabalham. Acredita-se que o número de unidades 
educacionais em que trabalha o professor do Ensino Médio é maior ao se considerar que 
este professor pode trabalhar em unidades educacionais de Ensino Fundamental. 

A concentração da carga horária do professor em uma única unidade educacional é 
considerada de fundamental importância porque evita a intinerância entre as escolas. Os 
deslocamentos sucessivos provocam um custo adicional à sua remuneração, sem contar o 
tempo despendido, como também à multiplicidade de tarefas e encargos provocados pelo 
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número excessivo de alunos e seus desdobramentos nos diversos universos escolares em 
que o professor fica inserido (GURGEL, 2006). 

O número de unidades educacionais em que os professores do Ensino Médio 
trabalham mostra que a jornada de trabalho do professor é intensa e extensa. Ela é intensa 
pela natureza e nível de exigência da atividade desenvolvida, e extensa porque o número de 
professores que trabalham em mais de uma unidade educacional é considerável 
(BARBOSA, 2012). Contraditoriamente, a dedicação do professor a uma única escola e a 
seus alunos não faz parte da realidade de professores brasileiros, principalmente daqueles 
do Ensino Médio dos Estados de Santa Catarina e Paraná.

Essa situação ainda é mais preocupante quanto se verifica, através dos dados da 
Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) de 2013 que 17,39% dos 
professores do Ensino Médio do Paraná e 18,75% do Ensino Médio de Santa Catarina 
possuem outro trabalho além da docência.

O acúmulo de mais de uma atividade profissional representa um dos aspectos do 
processo de intensificação do trabalho docente. Ao assumir mais de um trabalho, os 
professores se responsabilizam por tarefas alheias à docência. Tal contexto suscita 
questionar: trabalhar em mais de uma escola e não se dedicar exclusivamente a docência 
interessa a quem? Os dados apontam para uma jornada heterogênea que também inclui o 
tempo necessário para outras atividades essenciais na docência, como o planejamento, por 
exemplo (OLIVEIRA; RODRIGUES, 2009).

A intensificação do trabalho docente pode estar associada à baixa remuneração. A 
ausência de políticas educacionais que valorizam os professores, as pressões da sociedade 
capitalista condicionam o professor a trabalhar em mais de uma unidade educacional e em 
mais de um emprego. Contraditoriamente, a progressão salarial da carreira, por incentivos 
que contemplem titulação, experiência, desempenho, atualização e aperfeiçoamento 
profissional são princípios previstos pelo Parecer nº 9/09 (Medeiros, 2014). Este parecer 
define “como elemento importante nos planos, a diferenciação dos “vencimentos ou 
salários iniciais da carreira dos profissionais da educação escolar básica” por meio do 
reconhecimento de diferenças de titulação” (SOUZA, et al.,2012, p.308).

No geral, os planos de carreira das Redes Estaduais de Ensino do Paraná e Santa 
Catarina conjugam elementos de progressão e evolução da remuneração ao longo da 
carreira. Esses progressos são baseados na titulação, na formação continuada, no tempo de 
serviço e na avaliação de desempenho.

Na Rede Estadual de Ensino do Paraná a progressão é automática através da 
apresentação do título, pelo professor, até o nível da especialização lato sensu. Depois, o 
acesso se dá por um processo de formação disciplinado pela Rede Estadual. Esse 
procedimento, denominado Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE), consiste em 
um programa de formação, em parceria com Instituições de Ensino Superior Públicas do 
Estado, com dois anos de duração, em que o professor realiza estudos e um projeto de 
intervenção em escolas (SOUZA, et al., 2012).

No Estado de Santa Catarina, segundo Bassi, Debóvi e Sandrini (2012, p. 67), a 
progressão funcional ocorre nas formas horizontal e vertical, pela conquista de referências 
e níveis. A progressão horizontal ocorre a cada 03 (três) anos, no mês de aniversário do 
funcionário, que pode “conquistar 01(uma) referência pela comprovação de tempo de 
serviço e 01 (uma) pelo alcance de desempenho satisfatório no exercício do cargo, no qual 
será considerada também a frequência e/ou ministração de aulas em cursos de 
aperfeiçoamento e atualização”.
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A progressão funcional vertical pode ocorrer de duas formas:

(1) dentro da mesma habilitação para o nível seguinte e em referência de 
vencimento imediatamente superior, observando os critérios da progressão 
horizontal quando o professor alcançar a última referência; (2) para o nível 
correspondente à nova habilitação e em referência de vencimento imediatamente 
superior. Essa progressão poderá estar condicionada a mudanças ou não de área de 
ensino, disciplina, formação, atuação ou local de trabalho e se dará de dois em dois 
anos, por meio de processo de seleção, para preencher as vagas existentes. Sem 
esse condicionante, poderá ocorrer a qualquer tempo, mediante apresentação de 
nova habilitação adquirida (BASSI; DEBÓVI; SANDRINI, 2012, p. 67).

A formação mínima exigida para ingresso na carreira docente pública estadual nos 
dois Estados é a graduação em curso de licenciatura. Pode-se inferir que a 
progressãoportitulação é acanhada. E se reflete no acesso dos professores do Ensino Médio 
de Santa Catarina e Paraná aos níveis de pós-graduação lato e, principalmente, scricto 
sensu. Constata-se ao analisar os professores do Ensino Médio a existência de um pequeno 
número de mestre e doutores. Dados do censo escolar de 2013 apontam que no Estado de 
Santa Catarina apenas 2,84% dos professores do Ensino Médio possuem Mestrado e 0,24% 
doutorado. No estado do Paraná esses percentuais são de 3,33% e 0,17%, respectivamente.

A escassa formação dos professores do Ensino Médio em pós-graduações Stricto 
Sensu leva ao questionamento da pouca pretensão da Meta 16 do novo PNE para a 
formação de mestres e doutores para trabalharem na Educação Básica. A referida meta 
prevê formação, em nível de pós-graduação (Latu Sensu)50% (cinquenta por cento) dos 
professores da Educação Básica, até o último ano de vigência deste PNE). Os estados de 
Santa Catarina e Paraná já atingiram este percentual.

Ao conceber que a formação continuada se dá também em outros espaços, uma das 
estratégias da Meta 16 do PNE (2014-2024) é realizar, em regime de colaboração, o 
planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada e 
fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de 
forma orgânica e articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Entretanto, vale ressaltar que a formação continuada em serviço no PNE (2014 
– 2024) aparece de forma vaga e como uma decorrência de uma possível política nacional 
de formação de professores. Trata-se de um limite, pois a formação continuada em serviço, 
priorizando a relação teoria/prática e a reflexão dos saberes da experiência, já havia sido 
configurada na Lei nº 10.172/01 (CANEN; BATISTA; SILVA, 2013).

A referida Lei já exigia a elevação do nível de formação dos docentes, prevendo 
para isso a formação continuada em serviço. O capítulo IV desta lei trata especificamente 
sobre o magistério da Educação Básica ao afirmar que:“A implantação de políticas públicas 
de formação inicial e continuada dos profissionais da educação é uma condição e um meio 
para o avanço científico e tecnológico em nossa sociedade, portanto, para o 
desenvolvimento do país [...]”(BRASIL, 2001, p.35). 

Neste âmbito, o Parecer nº 09/09 assegura, no próprio sistema ou em colaboração 
com os demais sistemas de ensino, a oferta de programas permanentes e regulares de 
formação continuada para aperfeiçoamento profissional, inclusive em nível de pós-
graduação.

Para ampliar e qualificar a participação dos professores nos cursos de formação 
continuada, o Documento Final da CONAE (2014) afirma que “a política de formação 
continuada deve se efetivar a partir de uma concepção político-pedagógica ampla, que 
assegure a articulação teoria e prática, a pesquisa e a extensão”. Esta deve garantir, ao 
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professor, o afastamento de suas atividades para formação, sem prejuízo de seus 
vencimentos e da carreira, em instituições que possuam reconhecimento no MEC e que 
sejam comprometidas com a educação de qualidade.

A Meta 18 do PNE (2014-2024) corrobora com o documento final da COANE 
quando em sua estratégia 18.4 prevê, “nos Planos de Carreira dos Profissionais da 
Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, licenças remuneradas e 
incentivos para qualificação profissional, inclusive de pós-graduação scrictosensu”.

Embora a oferta de formação continuada seja um direito garantido pela legislação 
aos profissionais da Educação Básica e esteja contemplada em documentos de âmbito 
nacional, o acesso e as condições sob as quais ela é ofertada aos profissionais da educação 
se distanciam das propostas contidas nos no documento final da CONAE (2014) e no PNE 
(2014-2024).

Esses dois documentos envolvem a valorização dos profissionais da Educação 
Básica e Superior e compromisso com a sua materialização. Faz-se necessário que os 
sistemas de ensino garantam a democratização da gestão, o financiamento, as garantias de 
ingresso na carreira por concurso público, a existência de planos de cargos e carreiras 
coerentes com as Diretrizes Nacionais de Carreira (Parecer nº 09/09) e o cumprimento da 
Lei do Piso – Lei 11.738/08.

A referida Lei institui o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do 
magistério público da Educação Básica no país, no âmbito dos distintos entes federados. 
Determina um valor como vencimento inicial (R$950,00, em 2008) para uma jornada de 
trabalho de até 40 horas semanais de um docente com formação de nível médio. O reajuste 
do piso é fixado anualmente,utilizando-se para seu cálculo “o mesmo percentual de 
crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do Ensino 
Fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n.º 11.494, de 20 de junho 
de 2007”.

O mesmo possui abrangência nacional e, seu objetivo é propiciar maior isonomia 
profissional no país, e sua incidência se dá sobre os profissionais habilitados em nível 
médio na modalidade Normal, atuantes nas redes públicas de Educação Básica da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. O valor do Piso passou a servir de 
referência mínima para os vencimentos iniciais de carreira em todo o território nacional. 
Abaixo deste valor nenhum governador ou prefeito poderá fixar os vencimentos para a 
carreira do magistério da Educação Básica Pública (Ferreira, 2008). Embora pareça óbvio e 
evidente o que está escrito na lei, muitos Estados e Municípios não a respeitam: seja 
pagando um salário inferior ao mínimo; seja por não respeitarem a composição da jornada 
estabelecida. 

O vencimento mínimo estabelecido na referida lei é insuficiente para a manutenção 
das necessidades materiais e culturais do professorado no Brasil. Em 2015, o valor do Piso, 
R$ 1.917,78 era considerado insuficiente para a manutenção das necessidades básicas e 
culturais de qualquer trabalhador. Segundo o DIEESE, o salário mínimo no ano citado 
deveria ser de R$ 3.118, 62, para o mês de janeiro. Longe do piso salarial dos professores.

A evolução do Piso Salarial do Nacional do Magistério em reais foi de 101,87% 
entre 2009 e 2015. Em 2009 o PSPN era de R$ 950,00 e em 2015 passou a R$ 1.917,78 
(Duarte, 2015). Esses dados expressam o cumprimento da Lei n° 11.738/08 quando 
prescrevem que o vencimento inicial da categoria será atualizado todos os anos para, 
gradualmente, equiparar o salário dos professores das escolas públicas às demais 
categorias com nível de formação equivalente. 
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A expectativa é de que até 2020, sexto ano da vigência da Lei nº 13.005/14, que 
instituiu o novo PNE, a remuneração dos professores da Educação Básica pública esteja 
equiparada aos dos outros profissionais com escolaridade equivalente, conforme 
explicitado em sua Meta 17. 

Na análise dos dados de PNAD de 2013 foram identificadas as rendas média de 
alguns profissionais o qual observa-se que o professor recebe remuneração menor que os 
profissionais de nível superior. A remuneração de um engenheiro civil é 311,36% maior que 
a do professor, a de um psicólogo 175,67%, e a de um médico 356,35%.

Para cumprir a Meta 17, o novo PNE apresenta estratégias que visam acompanhar 
os reajustes do Piso Nacional e da vigência de planos de carreiras para o magistério, 
legislação que ainda não é cumprida em diversos Estados. A materialização da dessa meta 
se articula ao cumprimento da Meta 20 que aumenta os investimentos públicos em 
educação pública para 10% do Produto Interno Bruto (PIB) e na Lei Federal nº 12.858/13 
que destina 75% dos royalties do petróleo e 50% do Fundo Social do Pré-Sal para Educação 
(DUARTE, 2015).

O vencimento básico e, consequentemente, a remuneração e a carreira do professor 
do Ensino Médio da Educação Básica brasileira encontra-se pouco atraente. A tabela 1 
revela que o vencimento básico, mesmo para o professor com doutorado é pouco atrativa, 
como no caso específico do Estado Santa Catarina. A diferença de vencimentos entre os 
professores com graduação e aqueles com doutorado é pequena, o que limita a procura do 
scricto sensu, já discutido.

Tabela 1 - Carreira dos professores da Educação Básica, comparando formação e 
vencimento por 40 horas semanais* dos Estados de Santa Catarina e Paraná (2013)

Importa reiterar que o piso, segundo o Sindicato dos Professores dos Estados 
pesquisados, é o menor vencimento que uma categoria recebe pela sua jornada de trabalho. 
No caso do magistério, o valor do piso salarial corresponde a uma jornada de 40 horas 
semanais. A remuneração corresponde à soma de tudo aquilo que o trabalhador recebe ao 
final do mês, isto é, o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias. Os Estados de Santa 
Catarina e Paraná cumpriram a Lei nº 11.738/08 quando pagaram um vencimento inicial 
aos professores de R$ 1.697,37.

Quanto ao percentual dedicado à hora-atividade, a Lei nº 11.738/08 

 

PR  SC  

Inicial  Final  Inicial  Final  

Ensino Médio  R$ 865,64  R$ 1.410,03  R$ 1.697,37  R$ 1.697,37  

Graduação  R$ 1.236,62  R$ 2.014,33  R$ 2.028,04  R$ 2.347,25  

Especialização  R$ 1.545,78  R$ 2.517,91  R$ 2.196,47  R$ 2.561,71  

Mestrado  R$ 2.643,80  R$ 4.306,48  R$ 2.441,64  R$ 2.848,48  

Doutorado  - - R$ 2.694,80  R$ 3.144,49  

Fonte: Sindicato de professores dos Estados pesquisados (2014)
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estabeleceu33,33%dacargahorária semanal do professor dedicadas à hora-atividade, ou 
seja, a previsão de 1/3 da jornada de trabalho sem a interação direta com os educandos 
(DUARTE, 2015). Segundo o CNTE no estado de Santa Catarina, em 2013, a cargahorária 
semanal do professor dedicada à hora-atividade era de 20% e no estado do Paraná era de 
30%. Ambos os estados não cumpriam o exposto na referida lei.

Quando investigadas a média e a mediana da remuneração recebida pelos 
professores do Ensino Médio do Paraná e de Santa Catarina, observa-se que o primeiro 
Estado possui como média salarial o valor de R$ 3.254,55 e como mediana o valor de R$ 
2.900,00. A referida mediana expressa que 50% dos professores do Ensino Médio do 
Estado do Paraná possuem uma remuneração igual ou inferior a R$ 2.900,00, enquanto este 
valor no Estado de Santa Catarina é de R$ 1.951,00 (PNAD, 2013).

A remuneração dos professores é, sem dúvida, inadequada (Medeiros, 2014). Os 
dados vão ao encontro dos apontados por Alves e Pinto (2011) quando relataram que os 
professores recebem, em média, a metade da remuneração dos advogados e economistas, 
40% do rendimento dos engenheiros e fiscais de tributação. Seus rendimentos os colocam 
próximos aos corretores de seguro, cabos e soldados da polícia militar e caixas de banco, 
que são ocupações que não necessitam de formação em nível superior (ALVES; PINTO, 
2011).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação à carreira e a remuneração do professor do Ensino Médio, a CF de 1988, 
a Lei – LDB 9.394/96, o PNE (2001 – 2010) e o PNE (2014 – 2024) as consideram 
elementos determinantes na valorização dos professores. Por outro lado, a expansão das 
matrículas na Educação Básica nas duas últimas décadas trouxe um processo de 
desvalorização econômica da carreira profissional dos professores. Atualmente um 
professor do Ensino Médio recebe 51,7% do salário de outro profissional com a mesma 
formação, apesar da Lei nº 11.738/08 atualizar o vencimento dos professores para, 
gradualmente, equiparar a remuneração destes as demais categorias de formação 
equivalente.

A remuneração inadequada e a jornada de trabalho intensificada são tratadas pela 
referida Lei que instituiu o piso salarial dos professores da Educação Básica das escolas 
públicas brasileiras. Muitos Estados e Municípios não cumpriam e não cumprem o 
estabelecido pela lei, seja pagando um vencimento inferior ao mínimo, seja por não 
respeitarem a composição da jornada de trabalho. 

Importa considerar a necessidade de um esforço coletivo de todos os entes 
federados para se efetivar a valorização do trabalho docente. Este esforço mostra a urgência 
de se instituir um Sistema Nacional de Educação que alinhe as políticas educacionais e se 
movimente de maneira igual nos Estados da federação. Os entes federados, articulados e 
em regime de colaboração, devem estabelecer condições objetivas que possibilitem a 
implementação de marcos legais que atribuem centralidade ao Ensino Médio e aos seus 
professores. Proclamar um direito é condição necessária, mas não suficiente (GOUVEIA; 
PINTO; CORBUCCI, 2011).

Existe a necessidade de legislações e políticas regulares para a valorização do 
docente, como a efetiva implementação das Metas do PNE (2014–2024) e pela construção 
do Sistema Nacional de Educação, com normas e procedimentos comuns que assegurem 
uma Educação Básica com o mesmo padrão de qualidade a toda a população e a valorização 
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dos professores. Neste âmbito, entrelaça-se uma efetiva política de financiamento.
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