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RESUMO 

 

O presente trabalho discute o vencimento e a remuneração dos docentes, acerca da 

implementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

Valorização dos Profissionais do Magistério (Fundeb), na rede pública municipal de ensino 

de Natal no período de 2007 a 2010. O objetivo é analisar as repercussões do Fundeb na 

remuneração dos docentes considerando a política de financiamento da educação básica e 

suas proposições de valorização docente – vencimento e remuneração. Utilizou-se de 

pesquisa bibliográfica e documental, bem como de informações referentes aos seguintes 

dados: educacionais (matrículas), remuneração (contracheques e folha de pagamento), 

orçamentários (receita e despesa) nas fontes − Microdados do Censo Escolar (INEP/MEC), 

SIOPE/FNDE e o PCCR do município (LC nº 058/2004), utilizando, como dado 

comparativo, a remuneração e o valor do salário mínimo nacional − atualizado pelo INPC. 

Os estudos demonstram que, a partir da reforma da educação da década de 1990, ocorreram 

mudanças na estrutura do financiamento da educação pela via da política de Fundos, iniciada 

pelo Fundef e seguida pelo Fundeb, com implicações na valorização docente, especialmente, 

na remuneração. Com relação ao vencimento, o estudo aponta reajustes anuais, sendo que, 

em 2007, representa, a maior da série histórica. Pela análise dos dados de remuneração, 

percebe-se que os docentes, em início de carreira, apresentam reajustes no vencimento e na 

remuneração menores em relação àqueles ocorridos com o salário mínimo nacional, sendo 

que os docentes com graduação (N1), com especialização e mestrado (N2) apresentaram o 

mesmo percentual de crescimento da remuneração no período em estudo, correspondendo a 

14,7%. O docente com doutorado mostrou-se com um percentual, de 33,9%. Quanto aos 

docentes com mais tempo de serviço, entre 10 a 15 anos de profissão, os percentuais de 

reajustes foram diferentes, revelando que, entre os níveis, esses percentuais foram 

aumentando conforme o grau de formação, concomitante ao tempo de carreira docente. 

Ressalva-se que, durante o período em análise, há uma diminuição da proporção entre o 

valor da remuneração e a quantidade de salários mínimos, configurando, assim, um processo 

que exige maiores investimentos nos salários dos professores. Embora o Fundeb apresente 

avanços, ainda não se configurou uma política de melhoria salarial para os docentes, mesmo 

que os estudos sinalizem avanços de recursos e melhorias salariais. 

Palavras-chave: Fundeb. Valorização docente. Vencimento. Remuneração. 



RÉSUMÉ 

Le travail suivant discute le salaire touché par les professeurs et leur rémunération, face à 

l’implémentation du Fond de Mantenance du Développement de l’Éducation de Base et 

Valorisation des Professionnels de l’Enseignement (Fundeb), au Système d’Éducation 

Public de la Municipalité de la ville de Natal, entre les années de 2007 a 2010. L’objectif est 

l’analyse des repercussions du Funeb pour la rémuneration des enseignants dans le contexte 

de la politique de financement de l’Éducation de Base e ses propositions de valorisation des 

enseignants – revennu et rémunération. L’étude s’est utilisé la recherche bibliographique et 

documentale, les informations relatives à : Éducatif (inscriptions), rémunération (bulletin de 

salaire et bulletin de paie), budgétaires (recette et dépense) au ressource – microinformations 

du recensement scolaire (INEP/MEC), SIOPE/FNDE et lo PCCR de la municipalité (LC 

nº058/2004), et comme donné comparatif on utilise la rémunération et la valeur du salaire 

minimum national – actualisé par le INPC. À partir de là, les études montrent que dès la 

Constitution Fédeérale de 1988, il y a eu des changements dans la structure du financement 

de l’Éducation par la politique de Fonds, iniciée par le Fundef et continuée par le Fundeb, 

avec des reflets pour la valorisation des enseignants, spécialement, sur la rémunération. Par 

rapport au revennu, l’étude montre un réajustement à chaque année qui observe, en 2007, un 

pourcentage de 23,74%, c’est-à´dire, la plus grande de la série historique. Par l’analyse des 

donnés de revennus on peut observer que les enseignants, au début de leur carrière, présente 

des réajustement sur leur revennu et rémunération plus petit que celui du Salaire Minimum 

National, et pourtant les enseignants de niveau supérieur (N1), spécialisation et maîtrise 

(N2) ont présenté le même pourcentage de croissance de la rémunération pendant cet étude, 

qui correspond à 14,7%. Le pourcentage pour le professeur docteur a été noté en 33,9%. Par 

rapport aux enseignants de plus de temps de service, entre 10 et 15 ans, les pourcentages de 

réajustement ont été différents, car ils montrent des proportions croissantes selon le niveau 

de formation et le temps de carrière comme enseignant. Malgré le Fundeb présente des 

progressions, il ne s’est pas encore configuré comme une politique d’amélioration de salaire 

pour les enseignants. On remarque que pendant l’analyse, il y a une diminuition de 

proportion entre la valeur de rémunération e la quantité de salaires minimum composant le 

total, ce qui configure un procès qui exige de plus grands investissements aux salaires des 

enseignants. 

Mots-clé: Fundeb. Valorisation Enseignant. Salaire de Base. Remunération. 
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1INTRODUÇÃO  

 

Contextualizando a temática e o objeto   

 

O Brasil, no final da década de 1970, enfrentou diversas crises políticas e 

econômicas que repercutiram em vários setores, principalmente, nas políticas sociais. O 

setor educacional exigiu mudanças na organização, no modelo de gestão, na forma de 

financiamento, pela via descentralização e no papel dos entes federados. Em decorrência, o 

magistério público fez-se presente, junto aos demais trabalhadores nas lutas sindicais contra 

a proletarização da profissão e o arrocho salarial, além de ações para o processo de 

redemocratização do país.  

Com o processo de redemocratização e a aprovação da Constituição Federal de 

1988, uma nova conjuntura econômica e política se apresenta devido ao término do período 

da ditadura militar. Outro aspecto importante é que o cenário de ajuste fiscal, nos anos 1990, 

trouxe a temática da municipalização, ingressando na agenda político-administrativa, sendo 

carregada de traços polêmicos, apresentando menos valoração acerca de seus méritos ou 

problemas e mais porque trazia imbricado a um típico conflito federativo: transferências de 

encargos sem as garantias das respectivas receitas e selado o compromisso explícito de 

auxílios entres os níveis federados. Com a política de Fundos para financiar o ensino 

fundamental, sem imposição e mais indução, houve um aumento do grau de oferta dessa 

modalidade pelos municípios, até que se chegasse a um patamar de acomodação entre as 

duas esferas subnacionais (MARTINS, 2011).  

 No que se refere à importância da Constituição Federal de 1988, merece destaque a 

definição de uma política educacional descentralizada, no caso específico, a financeira com 

o Fundef, cujos recursos passaram a ser geridos pelas unidades federativas implicando um 

aumento da participação de estados, e especialmente, dos municípios na arrecadação 

tributária e na receita disponível (ROSSINHOLI, 2010).  

Conforme Martins (2011), o Fundeb que substituiu o Fundef com abrangência para 

todas as etapas e modalidades da educação básica, traz, com a experiência do Fundef, um 

aprendizado que possibilitou a reflexão acerca dos elementos que deveriam ser preservados 

ou evitados para esse novo Fundo contábil.  
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Na discussão da política de financiamento da educação, pela via dos Fundos 

(Fundef e Fundeb), retomam-se as determinações legais para a valorização do magistério, 

destacando-se a Constituição Federal de 1988, que trazia aparato jurídico voltado para 

demandas de uma nova ordem social, e, consequentemente, com repercussões para a 

valorização do magistério em especificidade, à remuneração. Nesse sentido, a questão da 

valorização dos professores da educação básica, prevista no art. 206, inciso V da 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), dá ênfase à necessidade de planos de 

carreira e piso salarial profissional, bem como à exigência de concurso público para ingresso 

na carreira, tendo importante desdobramento para a educação nacional, embora este tema 

seja uma discussão histórica, oriunda de mobilização da classe de professores garantido em 

real implementação das políticas educacionais, como competências do Estado. 

A partir da década de 1990, a educação insere-se num contexto de novas 

configurações e com investimentos financeiros, surgindo, assim, políticas reformistas 

baseadas na descentralização, focalização e a privatização. Apresenta repercussões para o 

financiamento para a própria educação básica, focalizada no ensino fundamental, com a 

implementação do Fundef e para toda a educação básica, com a aprovação e implementação 

do Fundeb, juntamente, às projeções para a democratização da oferta com qualidade e à 

ampliação de estratégias para a valorização do magistério.  

Nesse cenário de mudanças e de luta pela valorização do magistério, os 

movimentos reformistas buscavam a melhoria da remuneração docente, em detrimento das 

modificações da política de financiamento da educação, implementada por meio de Fundos 

contábeis (Fundef e o Fundeb). Decorre, assim, um conjunto de legislações que respaldam as 

políticas para o magistério público, especialmente, a Lei nº 9.394/96 que aprova a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB; a Emenda Constitucional nº 14/96 que 

determina uma nova forma de redistribuição de recursos, bem como dá diretrizes para a 

criação de um Fundo contábil, o Fundef criado pela Lei nº 9.424/96, a Emenda 

Constitucional nº53/06 que cria o Fundeb, regulamentado pela Lei nº 11.494/07, a Lei nº 

11.738/08 que aprova o Piso Salarial Nacional Profissional, além das Resoluções do 

Conselho Nacional de Educação – CNE nº 03/96 e nº 02/09 que apresentam as Diretrizes 

Nacionais para a Carreira do Magistério.  

Como mecanismo de descentralização e de financiamento da educação básica, o 

Fundeb é resultado de mudanças políticas ocorridas no final do primeiro mandato do 
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governo de Luiz Inácio Lula da Silva, dando continuidade à política de Fundos (Fundef) 

criado, à época, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso.   

O Fundeb especifica, basicamente, os mesmos mecanismos de redistribuição 

operacionalizados pelo Fundef, porém a cesta de impostos que o compõe foi ampliada, como 

também o montante alocado, em face do atendimento a toda a educação básica. À União 

cabe complementar com recursos os estados e municípios à medida que o valor médio 

ponderado por aluno não conseguir chegar ao mínimo definido, nacionalmente, pelo 

governo federal.  

A Emenda Constitucional nº 53/06 reafirma a necessidade da valorização do 

magistério através da implementação de planos de carreira e a aplicação do mínimo de 60% 

dos recursos para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em 

efetivo exercício, conforme já definia o Fundef; agora, com o Fundeb contempla-se toda a 

educação básica. Sendo assim, a lei especifica, em seu art. 40 que os estados, o Distrito 

Federal e os municípios deverão implantar Planos de Carreira e remuneração dos 

profissionais da educação básica, de modo a assegurar: I – a remuneração condigna dos 

trabalhadores na educação básica da rede pública; II – integração entre o trabalho individual 

e a proposta pedagógica da escola; III – a melhoria do ensino e da aprendizagem (BRASIL, 

2006).  

Para levar a efeito este trabalho, definiram-se, como objeto de estudo, o vencimento 

e a remuneração dos docentes do ensino fundamental da rede municipal de Natal, a partir da 

política de valorização do magistério, tendo, como foco, o financiamento e as implicações 

do Fundeb, no município citado no período de 2007 a 2010.  

A pesquisa partiu do pressuposto de que a política de Fundos, considerando a 

aplicação do mínimo de 60% do Fundeb se apresenta como insuficiente para proporcionar a 

efetiva valorização docente, no que se refere à remuneração dos docentes da rede pública 

municipal de Natal/RN. Com base nesse pressuposto, algumas indagações são relevantes 

para entender o objeto de estudo. Conforme Bachelard (2005, p. 18), “[...] todo 

conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento 

científico. Nada é evidente. Nada é gratuito. Tudo é construído”. Assim sendo, norteia este 

trabalho a seguinte questão investigativa:  

1. Quais as repercussões do Fundeb na remuneração docente da rede pública municipal de 

Natal no período de 2007 a 2010? 
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 Objetivos da pesquisa 

 

As inquietações e discussões advindas dessas questões suscitaram a formulação do 

seguinte objetivo geral: analisar as repercussões do Fundeb na remuneração docente, da 

educação básica pública, do município de Natal/RN no período de 2007 a 2010, com base na 

política de financiamento da educação básica e suas proposições de valorização docente. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analisar o financiamento da educação básica, tendo em vista a implementação do 

Fundeb e suas implicações na política de valorização docente.  

 

2. Analisar a configuração do financiamento da educação básica, através da implementação 

do Fundeb no município de Natal/RN e a relação com as determinações legais para a 

remuneração docente.  

 

3. Analisar a implementação do PCCR e os respectivos reajustes, comparando o índice do 

salário mínimo nacional, na configuração da remuneração dos professores com formação 

em nível de magistério, graduação e pós-graduação.  

 

4. Analisar as repercussões evidenciadas no vencimento e na remuneração docente com o 

Fundeb como proposição de valorização do magistério na rede municipal de Natal, no 

período de 2007 a 2010, comparando ao índice do salário mínimo nacional. 

 

Pressupostos teórico-metodológicos  

O interesse em desenvolver uma pesquisa que discute a remuneração docente, no 

contexto de implementação das políticas de financiamento da educação, por meio dos 

Fundos contábeis, iniciado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e do Magistério do Magistério – Fundef, e, desde 2007, com o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a Valorização dos Profissionais do 

Magistério – Fundeb, advém da inserção como bolsista de iniciação científica no grupo de 

pesquisa Política e Gestão da Educação do Centro de Educação, bem como integrante da 

pesquisa em rede “Remuneração de professores de escolas públicas da Educação Básica: 
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configurações, impactos, impasses e perspectivas”, projeto aprovado pelo Observatório da 

Educação da Capes, sendo realizado com financiamento da Capes/Inep/Secad (Edital 

nº001/2008), vinculada ao Centro de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas de Educação 

(CEPPPE), da Faculdade de Educação da Universidade Federal de São Paulo – USP. Em 

nível local, a pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGEd/UFRN), do Centro de Educação da UFRN. 

A referida pesquisa em rede vem sendo desenvolvida em 12 (doze) estados da 

federação, por meio das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e dos seus 

respectivos Programas de Pós-Graduação em Educação, a saber: São Paulo, Paraná, Rio 

Grande do Norte, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio 

Grande do Sul, Piauí e Roraima e suas respectivas capitais.  

A pesquisa busca ampliar o debate e produção acadêmica acerca da remuneração 

docente, do piso salarial dos professores da educação básica, trazendo análises sobre as 

mudanças efetivas na composição da remuneração e nos planos de cargos e carreiras 

evidenciadas ao longo do período histórico − pesquisa de 1996 a 2010, ou seja, Pré-Fundos, 

do Fundef e dos primeiros anos do Fundeb e proposição dessa política para os mecanismos 

de valorização do magistério.  

Levando em consideração a dimensão da pesquisa, o estudo tem como objetivo 

analisar a remuneração dos docentes da educação básica a partir da política de valorização 

do magistério e o financiamento da educação, com as proposições do Fundeb, no município 

de Natal/RN, no período de 2007 a 2010. Para situar o contexto do período delineado, 

procedeu-se a uma discussão teórica, política como fundamentação.   

A pesquisa foi desenvolvida numa perspectiva de investigação de cunho 

exploratório, estabelecendo-se a partir de levantamento de informações sobre o objeto, 

delimitando um campo de trabalho, trazendo as revelações desse objeto de estudo por meio 

de instrumentos e documentos norteadores das diretrizes (SEVERINO, 2007).  

A escolha do município de Natal/RN se deu em decorrência da definição das 

orientações da coordenação geral do projeto, estabelecendo critérios de análise à realidade 

da remuneração de professores de escolas públicas da educação básica, considerando as 

configurações, os impactos, os impasses e perspectivas, no âmbito de cada estado e capital. 

No caso específico, o estudo voltou-se somente para a rede municipal de Natal, capital do 

estado do Rio Grande do Norte no período de 2007 a 2010.  



21 
 

O trabalho assume a perspectiva de construir o objeto numa lógica de “reconstruí-lo 

a partir de uma determinada realidade que é sempre complexa, aberta às transformações sob 

a ação dos sujeitos sociais, o que significa utilizar a história como método” (CIAVATTA, 

2013, p. 10). Nesse sentido, busca-se explicar o objeto pela concepção crítica em que 

estejam presentes as inferências político-econômicas e sociais.  

O processo de pesquisa permitiu ampliar a experiência e discutir com maior 

profundidade o objeto. Procurou-se, então, definir princípios para que o trabalho 

aproximasse, ao máximo, de uma pesquisa científica. Para Gaston Bachelard (2005), a 

experiência científica é uma perspectiva que busca contradizer ao senso comum, sendo 

preciso retificar erros que parecem científicos, construir um pensamento científico que 

considere a razão e possibilite a verificação dos fatos estudados.  

A pesquisa procurou entender a realidade estudada a partir da relação com variáveis 

sociais, econômicas, que, historicamente, configuram a política educacional. Nessa 

perspectiva, considerou-se a abordagem histórico-crítica, procurando estabelecer relações 

entre elementos situados em um contexto particular − a valorização do magistério na 

dimensão da carreira e remuneração e os contextos gerais da política educacional, 

estabelecida pela política de financiamento da educação básica e os Fundos contábeis, nesse 

caso, o Fundeb. Busca-se, assim, relacionar esses elementos numa perspectiva dialética. 

Nesse entendimento, as ideias de Lefebvre (1972) representam uma explicação importante 

para o paradigma dialético, visto que,  

 

O método dialético busca penetrar – sob as aparências de estabilidade e de 

equilíbrio – naquilo que já tende para o seu fim e naquilo que já anuncia o 

nascimento. Busca, portanto, o movimento profundo (essencial) que se 

oculta sob o movimento superficial. A conexão lógica (dialética) das ideias 

reproduz (reflete), cada vez mais profundamente, a conexão das coisas 

(LEFEBVRE, 1972, p. 238).  

 

Sabe-se que o método dialético resulta do movimento existente entre o objeto e o 

meio a que pertence, a partir de suas características, de seu contexto histórico e as relações 

estabelecidas com o mundo. Quanto ao saber científico, pode-se dizer que é uma produção 

que parte do princípio de que todo objeto é questionável. Nesse viés, a consciência histórica 

é entendida como exigência fundamental do processo dialético de aproximação do real e que 

a “dialética é o pensamento crítico que se propõe a compreender a ‘coisa em si’ e 

sistematicamente se pergunta como é possível chegar à compreensão da realidade” (KOSIK, 

2002, p. 20). 
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Para entender a política de remuneração docente vivenciada na conjuntura advinda 

da política de Fundos, em especial o Fundeb, precisa-se compreender a partir de uma 

categoria importante do materialismo histórico e dialético – a totalidade, que, na concepção 

de Kosik (2002, p. 44), a totalidade significa:  

 

Realidade como um como um todo estruturado, dialético, no qual ou do 

qual um fator qualquer (classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser 

racionalmente compreendido. Acumular todos os fatos não significa 

conhecer a realidade; todos os fatos (reunidos em um conjunto) não 

constituem, ainda, a totalidade. Os fatos são conhecimentos da realidade se 

são compreendidos como fatos de um todo dialético [...].  

 

 Compreende-se, assim, que a pesquisa sobre o financiamento da educação básica 

primordialmente acerca da problemática da remuneração como política de valorização do 

magistério na rede municipal de Natal não abordou todos os aspectos que a compõem, mas 

se propôs a organizar o máximo de fatos que estruturam o objeto de estudo. Conforme 

Hayek apud Kosik (2002. p.49), “o objeto de estudo científico nunca é a totalidade de todos 

os fenômenos observáveis em um determinado instante e lugar, mas sempre determinados 

aspectos que dela são abstraídos”.  

 

Para Gamboa (1989, p. 101),  

 

A compreensão de um fenômeno só é possível com relação à totalidade à 

qual pertence (horizonte da compreensão). Não há compreensão de um 

fenômeno isolado; uma palavra só pode ser compreendida dentro de um 

texto, e este, num contexto. Um elemento é compreendido pelo sistema ao 

qual se integra e, reciprocamente, uma totalidade só é compreendida em 

função dos elementos que a integram.   

 

A perspectiva é que as análises contribuam para as relações que existem entre o 

contexto político, econômico e social que repercutem na política de financiamento da 

educação, a partir do Fundeb e dos efeitos na remuneração dos docentes da rede municipal.  

Para elucidar esses aspectos, é pertinente considerar as orientações apontadas por Lakatos e 

Marconi (2003, p. 167-168): 

 

Análise é a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno 

estudado e outros fatores [...]. Interpretação é a atividade intelectual que 

procura dar um significado mais amplo às respostas, vinculando-as a outros 

conhecimentos. Em geral, a interpretação significa a exposição do 

verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos objetivos 
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propostos e ao tema. Esclarece não só o significado do material, mas 

também faz relações mais amplas dos dados discutidos. 

 

 É sabido que a investigação permite considerar a realidade em um contexto social, 

político e econômico. A preocupação com o processo da pesquisa, em sua totalidade, torna-

se relevante, visto que ele não é, apenas, resultados ou produtos, mas também a contribuição 

que a pesquisa assume no âmbito da realidade das ciências sociais, como também para 

reflexão da realidade local. Nesse sentido, a coleta de dados possibilita o confronto e análise 

das informações, de modo que seja considerada a luta dos contrários, ou seja, o movimento 

entre causa e efeito (POLITZER; BESSE; CAVEING, 2002, p. 29). Assim, é compreensível 

que, 

 
A verdade não seja um conjunto de princípios definitivos. É um processo 

histórico, a passagem de graus inferiores para graus superiores do 

conhecimento. Seu movimento é o da própria ciência, que não progride 

senão sob a condição de ser crítica incessante de seus próprios resultados, a 

fim de poder superá-los.  

 

A pesquisa aponta configurações e transformações ocorridas no percurso da 

construção do objeto, aproximando os dados o máximo possível da realidade. Para Minayo 

(1999), a pesquisa é uma atividade de aproximação sucessiva da realidade e que não chega 

ao fim, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados.  

A investigação foi desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica sobre 

federalismo no Brasil pós-Constituição Federal de 1988, o financiamento da educação por 

meio de Fundos contábeis, especialmente, o Fundeb, com leituras de livros, teses, 

dissertações, artigos, além de um estudo documental e de legislações em âmbito nacional e 

local.  Esse processo foi central para a compreensão das políticas de valorização do 

magistério, especificamente, na discussão da carreira, do vencimento e da remuneração na 

rede municipal de ensino de Natal/RN no período de 2007 a 2010.  

No desenvolvimento do estudo, procura-se contextualizar a rede municipal de Natal 

a partir das legislações de âmbito municipal, dentre elas: Lei Orgânica, Regime Jurídico dos 

Funcionários Públicos Municipais, Lei nº 1.517/65, Lei nº 5.339/ 2001, que organiza o 

ensino, Planos Municipais de Educação (2002-2005) e (2005-2014), Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração, Lei nº 058/2004 e do Decreto nº 8.961/2009- avaliação de 

desempenho.  
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Vale destacar que o processo de pesquisa pautou-se, também, pela revisão 

bibliográfica com base em análises de livros, teses e dissertações, periódicos, relatórios, 

documentos oficiais e legislações e folhas de pagamentos e contracheques, tomando, como 

referência, três eixos simultâneos e articulados entre si: a) a análise de fontes a respeito do 

contexto histórico; b) a análise do conteúdo dos documentos oficiais nacional e municipal; 

c) e as considerações de autores sobre a temática em questão.  

No que se refere à natureza da pesquisa, é importante concebê-la como de grande 

relevância no sentido de situar a política de descentralização financeira, com o Fundef e o 

Fundeb, compreendendo a aplicação dos recursos desses Fundos e suas implicações, além da 

relação estabelecida com o salário mínimo nacional para a investigação das políticas de 

valorização do magistério e os efeitos na remuneração dos docentes.  

 Em síntese, constata-se que a pesquisa teve, como referência, a natureza das fontes 

utilizadas para abordar e debater o objeto, com base na pesquisa bibliográfica e documental, 

respaldada nos estudos de Severino (2007), nesse sentido,  

 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 

como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se dados ou de categorias teóricas já 

trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos 

tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a 

partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos 

textos. A pesquisa documental, tem-se como fonte documentos no sentido 

amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas sobre tudo de outros 

tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações 

documentos legais. Nestes casos, os conteúdos dos textos ainda não 

tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir da 

qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise 

(SEVERINO, 2007, p. 122-123). 

 

Na busca de respostas às nossas inquietações, enfrentaram-se alguns obstáculos, na 

produção do conhecimento, o que Bachelard (2005) denomina de obstáculos 

epistemológicos, afirmando: 

 

O conhecimento do real é luz que sempre projeta algumas sombras. Nunca 

é imediato e pleno. As revelações do real são recorrentes. O real nunca é “o 

que se poderia achar” mas é sempre o que se deveria ter pensado. O 

pensamento empírico torna-se claro depois, quando o conjunto de 

argumentos fica estabelecido. Ao retomar um passado cheio de erros, 

encontra-se a verdade num autêntico arrependimento intelectual. No fundo, 

o ato de conhecer dá-se contra um conhecimento anterior, destruindo 

conhecimentos mal estabelecidos, superando o que, no próprio espírito, é 

obstáculo à espiritualização (BACHELARD, 2005, p. 17). 
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 Para o referido autor, o conhecimento não é linear, ele é construído a partir de 

questionamentos constantes e da superação de alguns obstáculos, entre eles, a superação do 

senso comum, pois, “a opinião pensa mal; não pensa: traduz necessidades em 

conhecimentos” (BACHELARD, 2005, p.18).  

Após a definição do percurso metodológico, delineia-se o entendimento do 

documento Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) que direciona e respalda a 

profissão docente, bem como subsidia a definição da escolha dos sujeitos da pesquisa e os 

dados coletados.  

De acordo com o PCCR dos docentes da rede municipal de Natal que exercem a 

docência ou outra função pedagógica, podem ser ocupantes desses cargos aqueles com 

formação em licenciatura plena/graduação (N1) ou com formação em licenciatura plena e 

habilitação em pós-graduação na área de educação, em nível de especialização, mestrado e 

doutorado (N2). Integram, ainda, o quadro de docentes efetivos aqueles estatutários que 

possuem a formação em nível de magistério, na modalidade normal (NE1) e os que possuem 

formação em licenciatura curta (NE2), ambos estão enquadrados, mas como cargo em 

extinção, já que o ingresso, nesse PCCR, deve ocorrer com a formação mínima em 

graduação.  

Os sujeitos investigados dessa pesquisa são docentes estatutários e foram escolhidos 

a partir de critérios definidos pelas orientações do projeto maior, levando em consideração o 

tempo de atuação no magistério e a formação (titulação).  Para a análise da remuneração, 

selecionaram-se docentes com tempo de serviço (0-5 anos), sendo 1 com licenciatura 

plena/graduação, 3 docentes com graduação e pós: 1 especialização, 1 mestrado e 1 

doutorado). Não foram encontrados docentes concursados, com nível médio para incluir 

neste estudo, seja nos contracheques, seja na folha de pagamento com ingresso nesse 

interstício de tempo, por isso, não há análise acerca da remuneração desse profissional. 

Ainda, como critério de análise, procurou-se trabalhar docentes com tempo na rede entre 0 a 

5 anos, obedecendo à mesma formação estabelecida com os docentes em início de carreira, 

ou seja, de 10 a 15 anos, sendo possível encontrar professores com formação em nível 

médio.  

A seleção desses docentes, por nível de formação e por tempo de serviço, constitui-

se em uma amostragem por estratos, a qual Laville e Dionne (1999, p. 171) os classifica 

como “subgrupos em função de certas características uteis aos fins do estudo”. 



26 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se, ainda, de dados coletados que 

compõem os bancos de informações: Plano de Cargos, Carreira e Remuneração; dados 

educacionais somente as matrículas; os orçamentários, bem como contracheques dos 

docentes e folha de pagamento do magistério, especificamente do mês de outubro de cada 

ano. Com esses instrumentos e os dados organizados, confeccionaram-se as tabelas, os 

gráficos e os quadros que constam neste trabalho.  

Com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, contemplaram-se todas as 

informações coletadas, utilizando-se da legislação específica e informações relacionadas 

com o Regime Jurídico e Estatuto do funcionalismo público. Com base nessa análise, 

entendeu-se a valorização do magistério pela dimensão da carreira e a remuneração, bem 

como a sua importância para os docentes como política que garante a valorização.   

Os dados educacionais utilizados tiveram, como fonte, os Microdados do Censo 

Escolar sediados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

– INEP/MEC, organizados através de um instrumento estabelecido pela Pesquisa em rede. 

Coube a cada estado analisar e divulgar esses dados educacionais. Isso se justifica pela 

própria vinculação da pesquisa ao Instituto e pelo fato de ser necessária a utilização dos 

dados armazenados em seus bancos. Quanto os dados utilizados nesse trabalho, optou-se, 

apenas, pelas informações de matrículas da educação infantil (creche e pré-escola), ensino 

fundamental, não sendo possível, nesse momento, trazer análise sobre matrículas de 

educação de jovens e adultos, funções docentes, estabelecimentos e turmas. Destaca-se que 

essa opção foi em consequência das dificuldades e demora na finalização do banco de dados, 

decorrente das dificuldades em acessar as informações com o programa de coleta, o 

“Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS)1 e da metodologia do próprio 

INEP/MEC.  

O instrumento de remuneração contempla os dados salariais informados nos 

contracheques dos docentes, sob definição e orientação da pesquisa em rede. Para ampliar a 

análise foi preciso obter a folha de pagamento do magistério público dos estados e das suas 

capitais. Esse processo tornou-se complexo e complicado, pois havia resistência dos órgãos 

educacionais em disponibilizar esses documentos. Somente no último ano da pesquisa, é que 

se teve acesso às folhas de pagamento, ampliando-se as opções de análises. No tocante a 

análise do vencimento, trabalhou-se com as tabelas de acordos salariais provenientes das 

                                                           
1 SPSS é um software aplicativo (programa de computador) do tipo científico. Originalmente o nome era 

acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences - pacote estatístico para as ciências sociais, mas na 

atualidade a parte SPSS do nome completo do software (IBM SPSS) não tem significado. 
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decisões coletivas democráticas entre Governo municipal e Sindicato. Utilizou-se, como 

índice de comparação para os estudos sobre o vencimento e a remuneração, o salário 

mínimo nacional, por ser um indicador econômico que possibilita verificar o crescimento ou 

não do poder de compra. No caso específico, percebe-se o movimento da política de 

reajustes na remuneração dos docentes municipais em contraposição aos reajustes definidos 

nacionalmente para o salário mínimo.  

No que se refere à análise dos recursos financeiros do Fundeb, no período de 2007 a 

2010, eles foram retirados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Educação - SIOPE2 do FNDE, cujos dados foram atualizados, tomando como referência 

INPC como índice deflacionário. Optou-se pela receita e despesa do Fundeb, que constam 

informações relativas aos gastos com a remuneração dos profissionais do magistério, termo 

este, adotado pelo próprio SIOPE3. Essa opção deu-se pela incompatibilidade do 

instrumento definido pela pesquisa em rede com aquelas informações especificadas e 

contidas no Tesouro Nacional. 

As informações de vencimento e de remuneração dos docentes foram atualizadas a 

partir de um índice de inflação – o INPC/IBGE4 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os valores/dados foram 

atualizados ano a ano para janeiro de 2010, por meio da “Calculadora do Cidadão” 

disponível no Banco Central. Utilizou-se do Office Excel da Microsoft para organização dos 

dados e a atualização. O uso desse deflator para todas as informações financeiras foi 

definido pela Pesquisa em rede sobre “Remuneração de professores de escolas públicas da 

educação básica: configurações, impactos, impasses e perspectivas”.  

Para Cruz (2009), o INPC apresenta-se como indicador que melhor representa a 

realidade do trabalhador médio que faz uso dos serviços públicos. Outros índices levam em 

consideração as definições do mercado financeiro. Além disso, a utilização desse deflator 

                                                           
2O SIOPE é um sistema eletrônico, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE, instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos 

orçamentos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem prejuízo das 

atribuições próprias dos Poderes Legislativos e dos Tribunais de Contas (FNDE, 2013).  
3 <https://www.fnde.gov.br/siope/demonstrativoFundefMunicipal.do>. 
4Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) com o objetivo de balizar os reajustes de salário. O universo de pesquisa é composta de pessoas que 

ganham de 1 a 8 salários mínimos nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, 

Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além do Distrito Federal e do Município de Goiânia. 

A composição dos grupos de despesas para o cálculo do índice é o seguinte: Alimentação (33,10%), Artigos de 

Residência (8,85%), Habitação (12,53%), Transportes e Comunicação (11,44%), Vestuário (13,16%), Saúde e 

Cuidados Pessoais (7,56%) e Despesas Pessoais (13,36%). O período de coleta vai do primeiro dia do mês ao 

último dia do mês de referência e a divulgação ocorre próxima ao dia 15 do mês posterior.    
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está em conformidade com as diretrizes da Emenda Constitucional nº 53/06 (Fundeb) que 

refere ao índice de correção da União, em relação à complementação para o Fundo, além do 

índice de correção dos ajustes salariais implementados pelo município de Natal, anualmente, 

inseridos nas respectivas tabelas salariais que compõem o PCCR.  

 

Estrutura da dissertação 

 

 Esta dissertação está, assim, organizada: uma introdução, com a sequência de três 

capítulos e as considerações finais.  

A introdução considerada o primeiro capítulo, delimita-se o objeto de estudo 

retomando aspectos que o constituem, a partir de teóricos que abordam a temática, 

juntamente com marcos legais importantes.  Com base nas inquietações, apontam-se 

questões norteadoras de interesse pela pesquisa, bem como o caminho metodológico 

percorrido, mediante técnicas, procedimentos e material técnico possibilitando a 

investigação.  

O segundo capítulo intitulado “O federalismo e as repercussões no financiamento 

da educação básica: política de Fundos − Fundef e Fundeb” apresenta uma 

contextualização sobre o federalismo brasileiro decorrente da aprovação da Constituição 

Federal de 1988; um breve panorama do financiamento da educação e da Reforma do Estado 

brasileiro e a consequente política de Fundos através do Fundef (1998-2006) e o Fundeb 

(2007-2020). Finalizando o capítulo, são apresentados uma discussão teórica dessa política e 

os embates de alguns teóricos relacionados com a valorização do magistério por meio da 

carreira e da remuneração.  

O terceiro capítulo intitulado “A política de valorização dos docentes no contexto 

do Fundeb: vencimento e remuneração na rede municipal de ensino de Natal/RN” aborda a 

rede municipal de Natal/RN a partir de uma demarcação legal que respalda a valorização do 

magistério da educação básica, enfatizando e contextualizando a carreira e a remuneração 

docente. Apresenta análises empíricas das tabelas salariais, juntamente com a política de 

reajuste salarial adotada pelo município entre 2007-2010.  Amplia a apreciação fazendo uma 

relação com o salário mínimo de cada ano da pesquisa, como também, elucida os 

procedimentos adotados para a avaliação de desempenho na carreira docente da rede de 

ensino de Natal.  
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O quarto capítulo intitulado “Fundeb: receita, despesa e aplicação na valorização 

do magistério a remuneração dos docentes da rede municipal de ensino de Natal/RN (2007-

2010) e a relação com o salário mínimo nacional” apresenta os resultados da pesquisa 

empírica e as análises da remuneração docente a partir da receita e despesa do Fundeb, 

mostrando elementos sobre a aplicação dos recursos na remuneração. Ademais, apresentam-

se os dados remuneratórios extraídos dos contracheques e folha de pagamento dos docentes 

tecendo uma análise comparativa com o salário mínimo nacional.  

As considerações finais trazem a reflexão dos estudos apresentando resultados 

obtidos a partir da relação entre a discussão dos teóricos, os documentos e os resultados das 

informações colhidas no campo empírico. 
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2 O FEDERALISMO E AS REPERCUSSÕES NO FINANCIAMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: POLÍTICA DE FUNDOS − FUNDEF E FUNDEB  

 

A necessidade de apresentar um panorama das principais formas de financiar a 

educação no Brasil parte de momentos distintos da história da educação. Com relação aos 

aspectos históricos, busca-se contextualizar as principais mudanças de ordem econômica, 

política e social que reconfiguraram o papel do Estado. Essas mudanças trouxeram 

implicações para a Reforma da Educação da década de 1990, principalmente, nas diretrizes 

políticas que organizam o financiamento da educação básica no sistema educacional 

brasileiro.  

O contexto insere-se numa conjuntura pautada na reestruturação do sistema 

econômico capitalista, sofrendo, a partir da década de 1970, uma longa e profunda recessão, 

com baixas taxas de crescimento e aumento da inflação e do desemprego. Nesse cenário, a 

solução era uma reorganização de suas formas de dominação, não, apenas, do processo 

produtivo, mas também da necessidade de controlar as lutas sociais oriundas do trabalho 

(ANDERSON, 1995; ANTUNES, 2000).   

Contextualiza-se, sinteticamente, o financiamento da educação no Brasil a partir 

dos principais momentos da história, iniciados com a educação promovida pelos Jesuítas e a 

Companhia de Jesus; com a expulsão deles, o Império instituiu o Subsídio Literário e/ou 

outras dotações orçamentárias, coordenado pelas câmaras municipais para financiar as 

despesas com o ensino. E, a partir da Constituição Federal de 1934, até a atual de 1988, vem 

se vinculando um percentual mínimo de recursos tributários para educação básica. 

Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 e as políticas de descentralização 

instituíram a política de Fundos, sendo que vigorou de 1998 até 2006 o Fundef. No caso do 

Fundeb, percebe-se o processo de implementação desse mecanismo de descentralização 

financeira e de redistribuição de recursos para a educação, salientando os contributos para a 

valorização do magistério na dimensão da remuneração. 

O financiamento da educação básica vem instigando pesquisas e estudos acerca das 

mudanças do modelo de gerenciamento e aplicação dos recursos na melhoria da qualidade 

da educação. Insere-se, assim, no âmbito educacional, a recente política de Fundos, iniciada 

com a experiência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e a 

Valorização do Magistério – Fundef (1998-2006) e, em seguida, com o Fundo de 
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Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – Fundeb.  

 

2.1 O FEDERALISMO NO BRASIL PÓS-CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A Constituição Federal de 1988 marcou um processo de mudanças nas políticas 

públicas com base na forma de organização federalista. Abrucio (2010) destaca que houve 

novidades e avanços, relacionados aos dilemas para implementação de políticas 

descentralizadas em um país com inúmeras diversidades, apresentando um quadro de 

heterogeneidade, desigualdade e tensões intergovernamentais. 

Compreende-se por federalismo uma maneira específica de organizar um Estado. 

No Estado Federativo, priorizam-se a colaboração e o compartilhamento do processo 

decisório entre os entes federados, ou seja, entre União, estados e municípios devendo 

ocorrer relação cooperativa mantendo a autonomia de cada esfera do governo, dentro dos 

limites atribuídos pelo Estado, baseados na Constituição Federal. Diferente do que acontecia 

no Estado Unitário em que o poder estava centralizado, apenas, no governo central e os 

estados-membros eram dependentes da instituição soberana.  

O termo federação provém “[...] do latim foedus-eris, significando contrato, aliança, 

união, ato de unir-se por aliança e também se fiar, confiar-se, acreditar” (CURY, 2010, p. 

152). Essa forma de organização do Estado prioriza a união entre a entidade soberana e os 

governos subnacionais, significando que são distribuídos entre os entes federados os poderes 

e funções, visando compartilhar tarefas de forma articulada para manter o território do país 

integrado em suas partes. 

A opção por esse regime político implica duas condições: uma denota a existência 

de heterogeneidades que dividam uma determinada nação, e a outra constitui uma ideologia 

nacional, alicerçada por instituições, baseada no discurso e na prática da unidade na 

diversidade, nesse sentido, explicita Abrucio (2005, p. 42-43), 

 

A primeira [condição] é a existência de heterogeneidades que dividam uma 

determinada nação. Elas podem ser territoriais (grande extensão e/ou 

enorme diversidade física), linguísticas, étnicas, socioeconômicas 

(desigualdades regionais), culturais e políticas (diferenças no processo de 

formação das elites dentro de um país e/ou uma forte rivalidade entre elas). 

Para construir uma nação marcada por tais heterogeneidades, é preciso dar 

conta de uma segunda condição: construir uma ideologia nacional, 

alicerçada por instituições, que se baseie no discurso e na prática da 



32 
 

unidade na diversidade. Desse modo, países que têm diversidades ou 

desigualdades variadas [...], precisam lidar com a natureza profunda de tais 

nações. O federalismo é o principal instrumento para lidar com esse 

processo. 

 

A organização de uma nação, baseada nessas duas condições, constitui-se na 

construção do sistema federalista, uma vez que esse é um instrumento que visa amenizar as 

desigualdades existentes no território, a partir de uma percepção sobre a relevância de se 

manter a integridade territorial de uma nação marcada por heterogeneidades, tanto culturais, 

linguísticas, étnicas, quanto socioeconômicas e políticas. 

Nos regimes federais, tradicionalmente, compete à União buscar a redução das 

desigualdades regionais. No Brasil, a forte presença estatal na economia contribuiu para que 

o Governo Federal ocupasse um papel de fundamental importância nas políticas de 

desenvolvimento regional. Dessa maneira, os fundos públicos (receitas tributárias, gastos da 

União e das estatais federais, incentivos fiscais e empréstimos públicos) são fundamentais 

nas relações federativas, especialmente em países com enormes disparidades regionais como 

o nosso. A estruturação federal pressupõe transferência considerável de recursos públicos 

entre as regiões, fundamentada no princípio da solidariedade (BERCOVICE, 2002, p. 14).  

A década de 1980, pós-Constituição brasileira, é marcada pela redemocratização do 

país. Com a Constituição Federal de 1988, os municípios foram incorporados aos entes 

federados, propondo, assim, uma organização no regime federativo brasileiro. Essa explicita, 

em seu art. 1º, que a República Federativa Brasileira está formada pela união indissolúvel 

dos estados, municípios e Distrito Federal (BRASIL, 1988). Assim sendo, deve ocorrer o 

regime de colaboração entre os níveis de governo, descentralizando e transferindo 

competências e atribuições, considerando os limites e a autonomia de cada esfera 

governamental. 

Com a Reforma Administrativa do Estado brasileiro, a descentralização marca um 

novo regime federativo brasileiro organizado, 

 

Transferência de capacidade fiscal e de poder de decisão na implementação 

de políticas aos estados e municípios, ou, ainda, mediante a transferência 

aos estados e/ou municípios da responsabilidade pela implementação ou 

gestão de políticas definidas no nível federal (ALMEIDA, 2005 apud 

LUCE; FARENZENA, 2007, p. 9-10).  
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Entende-se que descentralização abrange tanto o repasse de recursos às esferas do 

governo subnacionais, como também estabelece a transferência de responsabilidades e 

atribuições, envolvendo o poder decisório entre eles. 

   Segundo Lobo (1990), a descentralização se manifesta por meio de três vertentes: 

da administração direta para indireta; entre níveis de governo; e da União para a sociedade 

civil. Na primeira vertente, percebe-se a proliferação de empresas públicas, sociedades de 

economia mista, autarquias, que, hoje, compõem um corpo poderoso à margem do controle 

central. No que concerne à segunda vertente, observa-se a relevância do sistema de relações 

intergovernamentais, que, num país como o nosso, são estabelecidas para efetivar o maior ou 

menor grau de centralização do sistema. Há, atualmente, um desequilíbrio no que se refere a 

essas relações, uma vez que a centralização − como resultado de uma construção histórica − 

influencia para desequilibrar o poder de subordinação política, técnica e financeira entre os 

governos, atualmente desequilibrado. Essa vertente desdobra-se em duas dimensões: a) a 

financeira - via redistribuição das receitas públicas, e b) político-institucional - por meio da 

definição de novos arranjos no sistema de competências governamentais.  

A terceira e última vertente da descentralização compreende a transferência de 

funções, atualmente executadas pelo setor público, que poderiam ser efetivadas, 

exclusivamente, ou em cooperação com o setor privado, como instituições econômicas e 

organizações civis. Essa última vertente da descentralização é defendida por dois grupos: o 

primeiro defende a privatização de um conjunto de atividades econômicas que, nas últimas 

décadas, foram absorvidas pelo estado. O segundo grupo refere-se aos que defendem a 

existência de uma maior articulação entre o Estado e a sociedade civil, por meio da 

cooperação mútua na prestação de alguns serviços públicos. Ainda conforme esse autor, a 

maior aproximação entre “o Estado e a sociedade civil tem sido levantada, frequentemente, 

como argumento pelos defensores da municipalização dos serviços de atendimento às 

necessidades básicas da população” (LOBO, 1990, p. 7). 

A municipalização deve ser compreendida como uma transferência total de serviços 

e encargos para os municípios, sendo que os estados e a União ficam isentos de 

responsabilidades. Portanto, “compreende-se que o município deverá assumir a 

administração do ensino fundamental, tendo em vista a universalização do ensino de 

qualidade, em regime de colaboração com o estado e a União” (FRANÇA, 2005, p. 18). 

Esse processo de municipalização referente ao ensino tem interessado aos estudiosos da 

educação a partir da década de 1990. A esse propósito, contextualiza França (2005, p. 16),  
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Essa modalidade de descentralização embora sendo uma proposta antiga, 

somente na década de 1970, época da ditadura, foi se concretizando a partir 

da vinculação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios – 

FPM, para aplicação em educação e do reforço à estrutura técnica e 

administrativa municipal para ações educacionais sendo uma proposta 

caracterizada pela hierarquia e autoritarismo. Em segundo momento, com a 

chamada abertura política, ela se mostra constitucionalmente como uma 

proposta de regime de colaboração. 

 

Enquanto a descentralização é considerada um processo de transferência tanto de 

encargos quanto de poder, a municipalização pode ser entendida pela transferência de seus 

encargos de um ente federado a outro. Dessa maneira, a municipalização pode ser percebida 

a partir de argumento político e pedagógico, como também autonomia local e poder dos 

municípios para administrar recursos e tomar decisões, corroborando, assim, os argumentos 

financeiros e administrativos. 

O setor educacional, segundo Abrucio (2010), seguiu a lógica da diminuição das 

desigualdades, iniciando-se com a Emenda Constitucional nº 59, sinalizando melhorias na 

implementação de políticas para a educação, visto que é uma legislação decorrente desse 

modelo federativo.  

O Estado neoliberal demanda redefinições das políticas via modelo federativo, traz 

a prerrogativa de melhorar o gerenciamento da máquina pública, conferindo-lhe maior 

eficiência, eficácia e produtividade (CRUZ, 2006).  

Na compreensão da República Federativa do Brasil, vale lembrar que sua 

organização é pautada em três esferas administrativas: a União, os estados e os municípios. 

Essa divisão é para a responsabilização dos entes pela implementação das políticas públicas.  

A Constituição Federal de 1988 configura-se um marco na reorganização do 

federalismo brasileiro, institui mecanismos mais efetivos de repartição de responsabilidades 

entre as três esferas, além de ampliar a capacidade de intervenção dos entes federados, já 

que os reconhece como dotados de autonomia político-administrativa (CRUZ, 2006).  

Segundo Abrucio (2010), o principal ponto da Constituição de 1988 foi a 

descentralização, destinando poder e recursos não apenas para os governos subnacionais, 

mas, principalmente, ao papel empenhado em favorecimento à municipalização. Assim, o 

objetivo é implementar a municipalização e responsabilizar os municípios na implementação 

das políticas sociais e aumentar a eficiência na alocação de recursos. 

Na discussão sobre o enfrentamento das desigualdades regionais, destaca-se, 
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O federalismo na área educacional teria como um dos seus suportes a 

atuação da União para garantir a equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade, por meio da sua função 

redistributiva e supletiva. A função redistributiva irá desembocar no 

estabelecimento de uma política de fundos complementados por recursos 

federais. A função supletiva é operacionalizada por programas federais, 

sejam aqueles de incidência direta nas escolas, sejam aqueles que 

necessitam de uma conveniamento com os entes federados subnacionais 
(ARAÚJO, 2012, p.51).  

 

Nesse caso, o federalismo é considerado o mecanismo de enfrentamento dos 

problemas das desigualdades educacionais, nas diversas regiões. Pode-se evidenciar que, 

desde a aprovação da constituinte vigente, aprovou-se um conjunto de legislações atribuindo 

responsabilidade pela educação, a partir do viés da descentralização e da responsabilização 

dos entes federados.   

A Reforma do Estado brasileiro principia-se com a crise do capitalismo 

reestruturando as bases do federalismo fiscal. Essa modificação definiu um modelo novo de 

federação, com fundamentos enraizados na conhecida reforma de 1967, caracterizando-se a 

partir dos seguintes aspectos:  

 

1) forte centralização da arrecadação tributária no governo federal; 2) 

reforma da capacidade tributária própria dos estados e municípios com a 

criação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) na 

competência dos estados e do Imposto sobre Serviços (ISS) na 

competência dos municípios; 3) implantação de mecanismo de repartição 

regular de receitas federais com fins redistributivos e não- condicionados a 

gastos específicos – Fundo de Participação dos Estados (FPE) e Municípios 

(FPM); 4) implantação de mecanismos de alocação de receitas federais 

para investimentos, caracterizado por forte vinculação setorial e funcional 

(despesas de capital) – as devoluções tributárias dos impostos sobre 

combustíveis, energia elétricaminerais e comunicação que se destinavam às 

empresas públicas federais, estaduais e municipais; 5) criação de 

mecanismos de devolução tributárias do ICM para os municípios (LIMA, 

2007, p. 512-513).    

 

O Brasil é um exemplo de organização que se baseia na divisão das competências 

tributárias. Isso significa que cada governo administra e arrecada cada tributo, com base em 

dispositivos que determinam a partilha intergovernamental de recursos no federalismo fiscal 

brasileiro. Nesse sentido, os atores federativos e as relações de cooperação e conflito 

estimulam a criação de novos critérios e mecanismos de redistribuição de novos recursos 

federais a partir da segunda metade da década de 1990 (LIMA, 2007). 

Na discussão acerca do federalismo no Brasil pós-Constituição Federal de 1988 

com ênfase nas políticas de descentralização e no modelo de federalismo implementado na 
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conjuntura brasileira, surge o contexto da reforma do Estado e os aspectos centrais da 

política de financiamento da educação. 

 

2.2 O FINANCIAMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

A contextualização do financiamento da educação brasileira possibilita 

compreender, historicamente, as origens das primeiras formas que custearam o ensino, com 

base em autores (MONLEVADE, 2001; PINTO, 2000) que descrevem, em cada contexto, a 

educação vista de maneira diversa da sua real função social.  

A discussão acerca da história do financiamento apresenta-se em três momentos 

distintos, a saber: a) o Estado delega aos Jesuítas o exercício do magistério e a escolarização 

das crianças na Colônia (1549 a 1759); b) com a expulsão dos Jesuítas até o fim da 

República Velha, buscaram-se outras fontes autônomas de financiamento da educação, a 

exemplo, o Subsídio Literário, ou então, por dotações orçamentárias a definição dos recursos 

para o ensino; e, c) a Constituição Federal de 1934 e as demais que foram definindo 

vinculação de percentual mínimo de recursos tributários para a educação (PINTO, 2000).  

No período do Brasil Colônia, o ensino público e seu financiamento estavam sob a 

responsabilidade dos Jesuítas, com um chamado “autofinanciamento jesuítico”, conforme 

denomina Monlevade. A ordem religiosa “Companhia de Jesus” inicia a proposta de uma 

educação para a catequese e para a aprendizagem da língua portuguesa. Conquistaram, pois, 

muitos jovens adeptos, além do apoio da Corte para a expansão das aulas e da formação das 

crianças indígenas (MONLEVADE, 2001).   

Na implementação das aulas pelos jesuítas, havia a previsão de duas fontes de 

financiamento, conforme esclarecimento de Monlevade (2001, p. 65), 

 

Para a instalação do Colégio, o rei forneceu à Companhia um dote 

suficiente para a construção e equipamento inicial. Com relação ao custeio 

de subsistência dos religiosos e alunos, em princípio, seria fornecido da 

redizima da igreja. 

 

Percebe-se a falta de interesse da Coroa em fornecer melhores condições para o 

ensino das crianças atendidas pela Companhia de Jesus, demonstrando, assim, que a 

educação não estava nas prioridades dos gastos do rei de Portugal. Isso comprova a 

desresponsabilização da Coroa pelo ensino e deixando a responsabilidade aos jesuítas, tanto 

no que se refere ao ensino quanto ao custeio das despesas.  
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Monlevade (2001) destaca outra fonte de financiamento para a educação na colônia 

estabelecida com “subsídio literário” − imposto direto para as aulas régias, como também o 

sustento das escolas. Esse subsídio representava uma taxa a ser recolhida da venda de carnes 

e de bebidas alcoólicas (que expandia por todo o Brasil), sendo cobrado pelas câmaras 

municipais5, para custear o ensino público. Segundo o mesmo autor, os resultados desse 

mecanismo de financiamento não se configuram como suficiente e eficiente para a nova 

tendência da política educacional no Brasil, uma vez que o poder central não se 

responsabilizou pela efetivação da oferta do ensino. Continuou a descentralizar e 

compartilhar a oferta com o poder local, frágil, ou sob concurso e os custeios das famílias. 

Com o intuito de expandir o ensino para meninos e meninas, além de responder às 

necessidades dos moradores das províncias, surge uma Lei, de 15 de outubro de 18276, 

considerada primeira lei para a educação, juntamente com a Constituição do Império, que 

objetiva regulamentar a criação de escolas públicas para todas as crianças livres. A solução 

seria a descentralização, já que as finanças da Corte não suportavam o custeio de escolas 

para todas as províncias. Nessa conjuntura, para resolver o problema do custeio com a 

educação dos meninos e meninas, o Império publica o Ato Adicional da Constituinte (18347) 

e um de seus dispositivos referia-se à responsabilidade com a criação e custeio das escolas 

públicas. O mesmo Ato permite, também, que as províncias cobrem impostos sobre o que, 

modernamente, é chamado de circulação de mercadorias (MONLEVADE, 2001). 

O Ato Adicional, de 1834, estabeleceu ao governo central a manutenção dos 

estabelecimentos de ensino do município neutro (capital), mas deixou aos governos 

estaduais e às câmaras municipais a difícil responsabilidade da manutenção do restante da 

educação básica no país (RODRIGUES, 1969; ALMEIDA, 1989; MONLEVADE, 1997 

apud PINTO, 2000).  

Com a chegada da República e sua Constituição liberal, o Estado atribuiu mais à 

família os compromissos com a educação, mesmo depois de um histórico de quatro séculos 

de escravidão, demonstrando uma política oficial alheia aos assuntos educacionais, em 

especial, ao papel do governo central. Coerentemente com o momento, ocorreram alterações 

estruturais relacionadas às mudanças no modo de produção baseado na escravidão, 

                                                           
5 O Subsídio Literário foi criado pelo Marquês de Pombal, quando exerceu o cargo de primeiro-ministro de 

Portugal, através da Carta Régia, de 10 de novembro de 1772, destinado, especialmente, a manutenção das 

escolas primária (PINTO, 2000, p. 8).  
6Manda criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império 

(<http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-J.pdf>). 
7 Passou para as províncias (antigos estados) o direito de legislar e, por consequência, a obrigação de manter o 

ensino primário e secundário, ficando o governo central com a competência normativa apenas nas escolas da 

capital do Império e sobre o ensino superior (PINTO, 2000, p. 50).   
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relacionadas à chegada dos imigrantes advindos da Europa, tendo como consequências, nas 

maiores cidades, uma demanda de civis e pleiteando acesso à escola pública (PINTO, 2000).  

A partir desse momento, houve um processo de fortalecimento dos movimentos 

sociais, com a participação dos trabalhadores na esfera política nacional e internacional. As 

mudanças decorrentes de revoluções de ordem marxista e a consequente criação dos estados 

socialistas, que marcaram a primeira metade deste século, concomitante ao desenvolvimento 

dos estados de bem-estar social nos países capitalistas ocidentais, redefiniram a ordem do 

Estado e o compromisso com as políticas sociais (PINTO, 2000).  

No contexto da Revolução de 1930, o cenário brasileiro perpassa um momento de 

inflexão político, principalmente por representar a ascensão do governo central em uma série 

de atribuições e competências antes deixadas para as esferas estaduais. Assim, 

simbolicamente, o então considerado “Presidente do Estado”, é substituído pelo “Interventor 

Federal”, para, mais adiante, receber a mudança do termo para “Governador do Estado” 

(PINTO, 2000). 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, coordenado pelo educador 

Anísio Teixeira, insere-se nessa nova conjuntura, explicitando a necessidade da formulação 

dos Fundos para o financiamento da educação. Nesse sentido, os “Fundos para a educação se 

inscrevem entre as formulações mais relevantes do Manifesto” (LIMA, 2006, p. 21). O 

próprio documento do Manifesto dos Pioneiros da Educação esclarece que,  

 

A autonomia econômica não se poderá realizar, a não ser pela instituição 

de um “fundo especial ou escolar”, que, constituído de patrimônios, 

impostos e rendas próprias, seja administrado e aplicado exclusivamente no 

desenvolvimento da obra educacional, pelos próprios órgãos do ensino, 

incumbidos de sua direção (AZEVEDO, 1932, p. 47).  

 

As contribuições das ideias constituídas no citado documento permitiram a 

ascendência de leis fundamentais para educação daquele período, até os dias de hoje; dentre 

as quais, encontram-se: os capítulos sobre educação nas Constituições de 1934, 1946 e de 

1988; as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: a Lei nº 4.024/61 e a Lei 

9.394/96; o Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef), criado pela Lei nº 9.424/96; o Plano Nacional de 

Educação (PNE), instituído pela Lei nº 10.172/01, o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), regulamentado pela Lei nº 11.494/07 e o 

Piso Salarial Nacional Profissional, aprovado pela Lei nº 11.738/08.  
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Com a denominada Nova República, evidencia-se a distância entre os estados mais 

ricos, na Região Sudeste, e os mais pobres nas Regiões Norte e Nordeste. A partir da 

Constituição de 1946, busca-se restabelecer os problemas de insuficiência de recursos e 

desigualdades na sua distribuição. Dessa forma, estabelecem-se percentuais de impostos que 

devem ser utilizados pela União (10%), pelos Estados (20%) e pelos Municípios (20%) na 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). 

Essa vinculação constitucional de recursos financeiros para a educação, iniciada em 

1934, revogada pela Constituição da ditadura do Estado Novo (1937) e retomada pela 

Constituição de 1946, que enfatiza, em seu art. 169, o aumento para vinte por cento, o 

comprometimento dos estados e municípios, e criando, juntamente com o que é chamado de 

manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo revogada, apenas, em 1967 − período de 

ditadura militar −quando marca uma nova fase do financiamento da educação e da escola 

pública brasileira (PINTO, 2000).   

Visando à ampliação do financiamento da educação pública, principalmente, para o 

ensino fundamental, cria-se, por força de Lei Federal nº 4.440, em 1964, o Salário-educação 

quota federal (a princípio), uma contribuição social das empresas, incidindo sobre o salário 

dos empregados, iniciando com um percentual de 1,4% e, depois, para 2,5 %, com a função 

de reforçar o financiamento do ensino fundamental público. Para isso, um terço desses 

recursos destinou-se ao Governo Federal para que investisse junto aos Municípios na 

construção de milhares de salas de aula. A posteriori, na década de 1990, ocorre mudança na 

lei, aprovando, também, o que se denomina Salário-educação cota federal e estadual. Assim, 

dois terços das quotas financiaram não só a ampliação física como também programas de 

modernização do equipamento escolar, formação e reciclagem pedagógica (MONLEVADE, 

2001).  

Com o Salário-educação, ocorrem fontes de recursos para ampliar o financiamento 

da educação, iniciando com repasses de recursos via programas às escolas públicas estaduais 

e municipais. No ano de 1996, a reforma educacional, pelo eixo da descentralização − no 

caso, específico, a financeira −estabelece planos, programas e projetos, destacando, 

inicialmente, o Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – recursos diretamente para as 

escolas gerenciarem.  

Pinto (2000) argumenta que o Salário-educação apresenta-se numa conjuntura 

pautada na redemocratização do país, justamente na luta por resgatar a melhoria da escola 

pública, que passa, necessariamente, pela garantia de mais recursos financeiros para o 

sistema de ensino. 
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Outro marco histórico na destinação de recursos para a educação é a Emenda 

Constitucional nº 24/1983, aprovada em 1º de dezembro de 1983, sendo relator o senador 

João Calmon. Determinava que a União não poderia aplicar menos de 13%, e os estados e 

municípios 25% de sua receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Isso representa a concretização de uma luta política para garantir mais recursos para a 

educação.  

               Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, um novo modelo de 

financiamento apresenta-se à educação brasileira. Essa Constituição denominada Cidadã 

configura-se uma nova proposta de reforma tributária, reforçando a arrecadação geral de 

tributos, com destinação e disponibilização de percentuais de impostos para os estados e 

municípios. Evidencia-se, assim, que os percentuais de transferência do Imposto de Renda 

(IR) e Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) da União para o Fundo de Participação 

do Estado (FPE) e Fundo de Participação do Município (FPM) cresceram bastante e os do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) dos Estados para seus Municípios, 

passaram de 20% para 25%. Portanto, os gastos com Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino (MDE) passariam a ser compostos por impostos, e também, por transferências 

(MONLEVADE, 2001).  

A vinculação de recursos para a educação apresenta aspectos diversificados, sendo 

a maior parte dos recursos proveniente de fontes do aparato fiscal, fato característico da 

vinculação de recursos oriundos de impostos.  

Os recursos vinculados de impostos para a educação “é uma das medidas políticas 

mais importantes para garantir a disponibilidade de recursos para o cumprimento do vasto 

rol de responsabilidades do poder público nessa área” (CASTRO, 2010, p. 172). Assim, é 

perfeitamente concebível destacar a importância da vinculação de impostos para a melhoria 

e garantia da educação, principalmente, com o que é estabelecido na Constituição Federal de 

1988, conforme demonstrado no quadro a seguir. 
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Quadro 1 - Composição do financiamento da educação pública no Brasil a partir da 

CF/1988 – Unidades Federativas. 

UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS 

ORÇAMENTÁRIOS (Tesouro) 

-Ordinários do Tesouro 

- Vinculação da receita de 

impostos (18%) para MDE 

 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

-Salário-educação/quota federal 

(1/3) 

- Contribuição sobre o lucro 

líquido 

- Contribuição para a seguridade 

social - Receitas brutas de 

Prognósticos 

 

MISTO 

-Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza 

 

OUTROS 

- Operações de Crédito 

- Renda líquida da loteria federal 

- Renda de órgãos autônomos 

- Aplicação do Salário- 

educação/ quota federal e outras 

fontes do FNDE 

- Diretamente arrecadados 

- Diversos 

ORÇAMENTÁRIOS (Tesouro) 

- Vinculação da receita de 

impostos (25%) para MDE 

- Subvinculação do Fundeb 

 

TRANSFERÊNCIAS 

- Salário-educação/quota federal 

- Orçamentários da União 

- Aplicação do Salário-educação/ 

quota Federal e outras fontes do 

FNDE 

 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

-Salário-educação/quota estadual 

(2/3)  

 

OUTROS 

- Diretamente arrecadados 

- Operações de crédito 

- Diversos 

ORÇAMENTÁRIOS (Tesouro) 

- Vinculação da receita de 

impostos (25%) para MDE 

- Subvinculação do Fundeb 

 

TRANSFERÊNCIAS 

-Salário-educação/quota estadual 

- Salário-educação/quota federal 

-Salário-educação/quota 

municipal 

- Orçamentários do Estado 

- Orçamentários da União 

-Aplicação do Salário-educação/ 

quota federal e outras fontes do 

FNDE 

 

OUTROS 

- Diretamente arrecadados 

- Operações de crédito 

- Diversos 

Fonte: Castro (2010, p.173) 

 

 Após a vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 4.024/61, é 

aprovada a 2ª LDB, Lei nº 9.394/96, que, quanto ao financiamento da educação, 

especificado, no art. 69, em consonância com a Constituição Federal/88, estabelecia à União 

aplicar nunca inferior ao equivalente a 18%, e os estados, distrito federal e municípios, 25% 

das verbas em educação. 

O contexto abordado aponta para diversos momentos quando foram estabelecidos 

recursos para a educação. Entretanto, conforme Lima (2006), é pertinente destacar que a 

ideia primordial de Fundos e a repercussão na política de financiamento da educação vêm do 

Movimento dos Pioneiros da Educação Nova, mencionado anteriormente. 

O contexto do financiamento da educação, a partir da década de 1990, foi 

fundamental para discutir o federalismo brasileiro após a aprovação da Constituição Federal 

de 1988 e a relação com a política educacional. 
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2.3 A REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO E A POLÍTICA DE FINANCIAMENTO 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA: O FUNDEB E A VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

 

O financiamento da educação e a valorização do magistério público configuram-se 

como dimensões importantes na agenda política nos governos, organismos e agências 

dedicadas à estruturação e à gestão do setor público e particularmente da educação, a partir 

da Reforma do Estado, iniciada a partir da crise enfrentada pelo sistema capitalista.  

 O marco histórico da crise do capitalismo, iniciada na década de 1970, o 

rompimento do acordo de Bretton Woods8 e o choque do petróleo9, que repercutiu em uma 

crise fiscal, responsabilizando a ineficiência das políticas públicas de qualidade, ou seja, o 

Welfare State ou Estado de Bem-Estar Social10 e, ainda, o processo de globalização11 

trouxeram transformações tecnológicas, modificando, assim, o modo de produção 

capitalista.   

Conforme Castro (2007), estabelece-se um novo sistema administrativo 

denominado gerencialismo que modificou o modelo burocrático-piramidal de administração, 

flexibilizando a gestão, como também diminuindo os níveis hierárquicos e aumentando a 

autonomia de decisão dos gestores.  

A redefinição do papel do Estado trouxe novos condicionantes próprios do contexto 

e dos processos de globalização e transformação do capitalismo, ao lado de, “novas 

instâncias de regulação global e transnacional; alguns desafios que se colocam às políticas 

educativas remetem, necessariamente, para a necessidade de se escreverem na agenda 

pública e educacional [...]” (AFONSO, 2001, p. 20).   

                                                           
8O Acordo de Bretton Woods refletia a hegemonia dos Estados Unidos no pós-guerra. Oficialmente, no papel 

de reserva internacional, o dólar foi vinculado à mercadoria representando um dinheiro universal – o ouro. As 

demais moedas deveriam se alinhar ao dólar, tornando-se convertíveis a taxas de câmbio relativamente fixas 

(KILSZTAJN, 1989). 
9 Alta dos preços do petróleo determinada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo – OPEP 

(NETTO; BRAZ, 2011).  
10É um tipo de intervenção do Estado caracterizado pelo estabelecimento de um sistema de proteção social 

definido por meio da existência de direitos sociais universais, ou seja, que beneficia todos, em termos de saúde, 

educação, habitação, e garantias sociais − aposentadoria, doença, acidentes de trabalho, desemprego, salário-

família (SALAMA; VALIER, 1987, p. 106).  
11A globalização apresenta-se em cinco níveis distintos: o tecnológico, o político, o cultural, o econômico e o 

social. Pode-se definir o nível tecnológico puramente pelas tecnologias: das comunicações, da revolução da 

informática; o nível político é a do estado-nação; o nível cultural refere-se à estandardização da cultura 

mundial, com as forma locais populares ou tradicionais sendo deslocadas ou emudecidas para abrir espaços 

para a televisão americana, para comida, roupas e filmes; o nível econômico é uma dimensão que parece estar 

se expandindo para todo o resto: controla as novas tecnologias, reforça os interesses geopolíticos e dissolve a 

cultural no econômico a partir das mercadorias e o último nível é social e o último nível – o social – está 

relacionado anteriormente à cultura do consumo (JAMESON, 2001). 
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Nesse sentido, novas configurações advindas desse modelo econômico trouxeram a 

substituição do modo de produção, denominado taylorismo-fordismo12, passando a vigorar o 

regime de acumulação flexível13 que conduziu a grandes modificações na maneira de 

organizar a economia e o papel do Estado. 

Fundamentado nessa transformação, o neoliberalismo ganha campo e implementa 

suas ideias, com o intuito de retomar o crescimento da economia com base na reforma do 

Estado,− considerado o principal desencadeador da crise –visto que, com os investimentos 

na esfera social e no fortalecimento dos sindicatos, destinou maior parte dos recursos para 

políticas sociais, sobrecarregando a economia e diminuindo o crescimento do capital. 

Na conjuntura da crise dos anos 1970, a globalização emerge como um fenômeno, 

visando ampliar a dinâmica do capitalismo. Logo,  

 

Promoveu diversas mudanças tecnológicas e econômicas direcionadas para 

encontrar fontes substitutas para matérias-primas estratégicas e buscar 

novas formas de produção que consumissem menos energia e trabalho 

(BURBULES; TORRES, 2004, p. 17).  

 

 

Esse processo de mudanças promoveu a reconfiguração do mercado, e, 

consequentemente, do Estado, visto que diminuiu os custos com transporte e a comunicação 

na esfera internacional. Isso promoveu o aumento do comércio mundial, dos financiamentos 

internacionais e dos investimentos diretos das empresas multinacionais. Por isso, ao Estado 

coube a reorganização das estruturas de administrativas e financeiras para a ascenção do 

capitalismo, instarando-se o novo modelo econômico, o neoliberalismo.  

O neoliberalismo apoia-se na globalização e nas novas tecnologias para determinar 

sua política econômica e social. Há compreensão de que as novas tecnologias impossibilitam 

o funcionamento de políticas tradicionais de pleno emprego. Assim,  

 

Uma economia verdadeiramente global está sendo criada pela expansão 

mundial de novas tecnologias, e não pela expansão do mercado livre. O 

principal impulso desse processo de globalização é a rápida difusão de 

                                                           
12Esse modelo consolidou um “capitalismo democrático”, pois a produção em larga escala encontraria um 

mercado em expansão infinita e a intervenção reguladora do Estado haveria de controlar as crises. Anunciava-

se um capitalismo sem contradições, apenas conflitivo – mas o quadro de conflitos que seriam resolvidos à 

base do consenso, capaz de ser construído mediante os mecanismos da democracia representativa (NETTO; 

BRAZ, 2011).  
13Um conjunto de elementos de continuidade e descontinuidade que acabam por conformar algo relativamente 

distinto do padrão taylorista/fordista de acumulação. Padrão produtivo organizacional e tecnologicamente 

avançado, resultado da introdução de técnicas de gestão da força de trabalho próprias da fase informacional, 

bem como da introdução ampliada dos computadores no processo produtivo e de serviços.  
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novas tecnologias da informação que abolem a distânca (GRAY apud 

JAMESON, 2001, p. 35).  

 

Com o avanço da globalização e, consequentemente, da tecnologia, o sistema 

econômico mundial vem passando por profunda transformação. Apresenta redução brutal 

dos custos de transporte e comunicação, além de trazer uma economia mundial que se 

globalizou com características neoliberais priorizando a competitividade, a eficiência e a 

eficácia. Sendo assim, o Estado configura-se como lócus de uma política deliberada que 

estimula e prepara as empresas e o país para a competição generalizada (PEREIRA, 1998).   

No pensamento neoliberal, a crise do Estado foi decorrente dos ideais promulgados 

pelo Wefare State ou Estado do Bem-estar Social. Esse argumento se fortaleceu com a crise 

e impulsionou os neoliberais a implementar o modelo de acumulação flexível que, 

 

[...] se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados, e sobretudo, taxas 

altamente intensificadas de inovação comercial, tecnologia e 

organizacional (HARVEY, 1993, p.140) 

 

Na análise de Anderson (1995, p. 10),  

 

A partir daí as ideias neoliberais passaram a ganhar terreno. As raízes da 

crise, afirmavam Hayek e seus companheiros, estavam localizadas no 

poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira geral, no 

movimento operário, que havia corroído as bases de acumulação capitalista 

com suas pressões reivindicativas sobre os salários e com pressão 

parasitária para que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais.  
 

Com essa proposta neoliberal, apresentou-se a função do Estado mínimo, que 

configura um órgão que necessita reduzir os seus gastos públicos, em especial, na aréa 

social. Assim, deixou-se para o mercado, a prioridade de investimentos, organização de 

metas para a sociedade, principalmente na desregulamentação desses mercados, na abertura 

comercial e financeira, na privatização do setor público e na redução do Estado.  

Nesse sentido, o pensamento neoliberal implica a redução do papel do Estado 

realçando o mercado capitalista, ou seja, o Estado torna-se mínimo e com pouca participação 

e o mercado avança para englobar os indivíduos para desencadeamento da economia e dos 

agentes econômicos (DRAIBE, 1998). 
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 Esses apontamentos evidenciam que o ajuste neoliberal estabelecia o investimento 

do Estado, apenas, no necessário, principalmente no social, apresentando políticas de 

focalização nos seguintes setores: saúde, habitação, saneamento, educação, trabalho e 

segurança. Portanto, o neoliberalismo passou não só a definir a aréa de atuação das políticas 

do Estado, como também a delimitar sua interferência. 

Os países da América Latina sofreram a influência das ideias neoliberais14 através 

da inserção de políticas sociais orientadas pelos organismos internacionais, dentre eles: o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BM) e a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Assim, torna-se essencial o 

entendimento desse contexto para a compreensão das mudanças ocorridas no âmbito da 

educação brasileira.  

As mudanças provenientes do ajuste neoliberal decorrem da organização de uma 

agenda introduzida pelos organismos internacionais para desenvolver políticas sociais nos 

países da América Latina. No Brasil, a partir do final da década de 1980 e início da década 

de 1990, foram desencadeadas diversas políticas focalizadas para moldar a sociedade às 

exigências a que o novo modelo se propõe em face do desenvolvimento da eficiência, 

eficácia e competitividade, proporcionando ao Estado diminuir os seus gastos públicos. 

Dentre as políticas sociais focalizadas, destaca-se a Educação, já que passou a ser 

desenvolvida com base em três eixos principais: descentralização, focalização e 

privatização. Nesse sentido, o sistema de ensino passaria por uma organização pautada 

nesses eixos para formar os sujeitos almejando garantir a vigência desse modelo de 

sociedade.  

Sendo assim, a reforma educacional dos anos 1990 caracteriza-se por trazer um 

novo modelo de organização e de gestão da educação pública. Para Castro (2007, p. 124),  

 

A reforma gerencial caracteriza-se pela busca da eficiência, pela redução e 

pelo controle dos gastos e serviços públicos, bem como pela demanda de 

melhor qualidade e pela descentalização administrativa, concedendo-se, 

assim, maior autonomia às agências e departamentos. Exige-se dos 

gerentes habilidades e criatividade para encontrar novas soluções, 

sobretudo para aumentar a eficiência, utilizando, para tanto (entre outras 

estratégias), a avaliação do desempemho. Há preocupação, portanto, com o 

produto em detrimento dos processos. 

 

 

                                                           
14 “O neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte 

onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de 

Bem-estar social” (ANDERSON, 1995, p. 9).  
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Em consequência, a descentralização é concebida como um modo de aumentar a 

eficiência e a eficácia do gasto, já que aproxima problemas e gestão. Defende que aumenta 

as possibilidades de interação, em nível local, dos recursos públicos e dos não 

governamentais para o financiamento das atividades sociais, como também amplia a 

utilização de formas alternativas de produção e operação dos serviços, mais facilmente 

organizadas nas esferas municipais. 

O ajuste neoliberal concebeu orientações, no caso da educação, na politíca de 

descentralização dos recursos para a implementação das políticas sociais, a partir de uma 

gestão gerencial, deixando a esfera municipal como a principal responsável pela aplicação 

dos recursos. Outro ponto importante deu-se por meio da focalização, inicialmente, no 

ensino fundamental e sua universalização, seguindo, a posteriori, para o atendimento a toda 

a educação básica.  

O contexto de reformas da educação na América Latina, inicia-se com a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada na Tailândia, em 1990. A reunião 

foi convocada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – 

Unesco; pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, Fundo das 

Nações Unidas para a Infância – Unicef e o Banco Mundial – BM. Com o patrocínio do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Dentre os principais objetivos da 

reunião, pauta-se: no conjunto político favorável para a educação e orientar15 as políticas 

educacionais para fortalecer a educação básica, com mais atenção na aprendizagem e na 

busca das necessidades para melhorar o aprendizado (CASSASSUS, 2001).  

No Brasil, a influência neoliberal repercutiu na reforma do Estado, especialmente, a 

educação. Evidencia-se, pois, a aprovação de um conjunto político por meio de 

determinações legais para as políticas de financiamento da educação e para a valorização do 

magistério que será tratado a seguir.   

 

 

 

                                                           
15Outras reuniões contribuíram para a formulação de políticas educacionais para os países da América Latina e 

Caribe, dentre as quais estão: o Promedlac IV – a reunião de Ministros de Educação convocados pela Unesco 

para a analisar  desenvolvimento do Projeto Principal de Educação para os países da América Latina e Caribe, 

realizada em Quito, 1991. Pode-se, destacar a 24ª Reunião da Cepal, realizada com os Ministros da Economia e 

Finanças, em Santiago do Chile, em 1992. Outro Promedlac IV, que objetivou criar, identificar e esboçar ações 

que permitissem melhorar os níveis de qualidade das aprendizagens. E por último, o Seminário Internacional 

organizado pela Unesco sobre descentralização e currículo, realizada em Santiago do Chile, em 1993.  
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2.3.1 A Reforma da Educação a pártir da década de 1990: delineiando as diretrizes 

políticas 

 

Esse aspecto é evidenciado na educação brasileira, já que foram implementadas 

políticas de descentralização fiscal e de gestão dos recursos entre os entes federados (União, 

estados e municípios). Responsabilizou a educação básica aos estados (ensino fundamental 

anos finais, Educação de Jovens e Adultos e o ensino médio) e aos municípios (a educação 

infantil, o ensino fundamental anos iniciais e a EJA). Cada ente federado receberia recursos 

provenientes de fontes orçamentárias, estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e 

consequentes legislações, como o Fundef e Fundeb, visando custear e proporcionar uma 

educação de qualidade e que preconizasse as exigências estabelecidas pelos acordos da 

Reforma do Estado e seus financiadores.  

Quanto ao investimento na educação básica (inicialmente, no ensino fundamental e, 

depois, na totalidade de etapas e modalidades) parte do princípio da focalização que 

significa o direcionamento do gasto social a programas públicos específicos, seletivamente 

escolhidos pela sua maior necessidade e urgência, justificadas pelas ideias de Miltom 

Friedman, que considera que o Estado deve agir no campo de assistência social, nas 

prioridades dos mais carentes (DRAIBE, 1998). 

A partir da reforma da educação, o Governo Federal, por intermédio das diretrizes 

técnicas e políticas do Ministério de Administração e Reforma do Estado (Mare), 

determinou a elaboração de legislações e documentos tornando a gestão e o financiamento 

prioridade para a implementação dessas reformas. À época, o presidente da República era 

Fernando Henrique Cardoso e uma das estratégias políticas utilizadas era a focalização, que 

priorizava o ensino fundamental com a criação de Fundos contábeis, dentre eles, o Fundef, 

em 1996 e, posteriormente, o Fundeb para um período de quatorze anos, ou seja, de 2006 a 

2020.  

No governo de Fernando Henrique Cardoso diversas determinações legais 

configuraram-se como resposta à nova conjuntura de descentralização, de focalização e de 

privatização, instituídas pelos organismos internacionais16. Nesse sentido, entende-se que a 

                                                           
16 A organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco); a Comissão Econômica 

para a América Latina (CEPAL); a Organização dos estados Americanos (OEA); o Fundo Monetário 

Internacional (FMI); Organização das Nações Unidas para a Infância (Unicef); o Fundo de Populações das 

Nações Unidas (FNUAP); Banco Mundial (BM) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

desenvolveram políticas para as mudanças no cenário educacional brasileiro e também latino-americano, 

subsidiadas por conferências que culminaram em programas para a educação e que contribuíram para as 

legislações evidenciadas no corpo deste trabalho.  



48 
 

escolha em investir, no ensino fundamental, refletia a delimitação na atuação do Estado e de 

suas políticas, no que se refere ao financiamento da educação perpassando pela valorização 

do magistério, em especial, pela remuneração docente.  

Quanto ao financiamento da educação, a ação dessa reforma fundamenta-se na 

promulgação na nova Constituição Federal de 1988, determinando que 

 

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os estados, o 

Distrito Federal e municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 2008, Art. 212).   

 

Nessa conjuntura, aprova-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

nº 9.394/96) – na qual, em seu art. 69, também enfatiza e estabelece os percentuais mínimos 

de investimento que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam 

destinar para a manutenção e desenvolvimento do ensino público, ou seja, 18% e 25%, 

respectivamente. Além disso, determina, em seu art. 68, a origem dos recursos: receita de 

impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; receita de 

transferência constitucional e outras transferências; receita da contribuição social (Salário-

educação) e de outras contribuições; receita de incentivos fiscais e recursos previstos. 

A aprovação da Emenda Constitucional nº 14/96 - que deu nova forma de 

redistribuição dos recursos para a educação, oportunizando a criação do Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef), reflete no 

contexto de mudança instaurado no governo FHC. A aprovação dessa Emenda definia que 

seriam destinados 15% dos 25% mínimos determinados, constitucionalmente, para 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, retirados de alguns impostos (ICMS, FPE, FPM, 

IPI-Exportação e compensação financeira prevista na Lei Complementar nº 87/96). Esse 

fundo teve vigência obrigatória a partir de 1º de janeiro de 1998, para um período de 10 

anos, financiando o ensino fundamental público obrigatório e gratuito (à época, de 7 a 14 

anos). Estabeleceu, pois, critérios e prioridades de ação focados na expansão do atendimento 

ao ensino fundamental − excluindo a educação infantil (subdividida em creche e pré-escola), 

o ensino médio e a educação de jovens e adultos. Do percentual arrecado (15%) dos citados 

impostos, 60% deveriam ser destinados à remuneração e à formação dos professores. 

Vale destacar que a legislação que respaldou o Fundef redefiniu, com propriedade, 

as competências educacionais dos estados e dos municípios e priorizou, financeiramente, o 
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ensino fundamental. Desse modo, coube aos municípios a responsabilidade pela educação 

infantil e pelo ensino fundamental; aos estados, o ensino fundamental e médio (BRASIL, 

2008, Art. 211).  

Com o término da vigência do Fundef, aprova-se a Emenda Constitucional n° 

53/06, que imprimiu nova redação aos artigos 7°, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da 

Constituição Federal de 1988, referindo-se ao atendimento à educação infantil, 

normatizando a cooperação entre a União e as entidades federativas na execução de 

programas de educação e valorização dos profissionais da educação escolar, bem como 

deliberando a forma de complementação de recursos pela União a estados e municípios 

(FRANÇA, 2007, p. 189).  

Na década de 2000, outros programas e políticas de descentralização foram 

resultantes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Plano de 

Desenvolvimento da Educação, em 2007. O Fundeb é uma extensão da política de 

descentralização, advinda do Fundef, mas ampliada e respaldada no PDE.  O plano pauta-se 

na transferência de recursos do Governo Federal aos governos subnacionais que aderirem ao 

Plano, após a realização do diagnóstico dos problemas educacionais de cada localidade e 

elaboração do Plano de Ações Articuladas – PAR. 

A Lei nº 11.494/07 estabelece, também, que o poder público deve fixar, em lei 

específica, o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público 

da Educação Básica (PSPN). O Projeto de Lei que tratou do PSPN tramitou, por quase um 

ano no Congresso Nacional, e veio a se transformar na Lei nº 11.738/08 (BRASIL, 2008), 

em 16 de julho de 2008. Essa lei enfatiza que o piso salarial nacional profissional é o valor 

abaixo do qual a União, estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o 

vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada 

de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.  

Quanto à valorização do magistério, principalmente em relação ao item 

remuneração, pode-se destacar que todas essas legislações enfatizam e destinam 

mecanismos legais que respaldam os professores no que se refere ao plano de carreira, ou 

seja, uma remuneração condizente com sua formação, carga horária e dedicação ao trabalho.  

Desse modo, esses pontos apresentam princípios legais específicos no que diz respeito à 

valorização do magistério.  

Uma legislação importante que apoia as determinações da Lei do PSPN é a política 

de implementação dos planos de carreira e remuneração para os profissionais do magistério 

da educação básica. Como consequência, o CNE expede a Resolução nº 02, de 2009, 



50 
 

fixando as normas e diretrizes dos PCCR de toda a educação básica, em conformidade com 

o art. 6º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com base nos artigos 206 e 211 da 

Constituição Federal, nos artigos 8º, §1º e 67 da LDB Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, e no art. 40 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. A Resolução nº 02/2009, 

oriunda do Parecer nº 09 do mesmo ano, determina que os critérios para a remuneração dos 

profissionais do magistério devem pautar-se nos preceitos da Lei nº 11.738/2008, que 

estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional, como também, no art. 22, da Lei nº 

11.494/2007, que dispõe sobre a parcela da verba do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (Fundeb) destinada ao 

pagamento dos profissionais do magistério, bem como no art. 69 da Lei nº 9.394/96, que 

define os percentuais mínimos de investimento dos entes federados na educação (BRASIL, 

2009).  

Portanto, as legislações refletem o propósito do capitalismo neoliberal para 

deliberar as ações e os resultados a serem alcançados para ampliação do mercado, nesse 

caso, através da educação. É válido destacar que, dentro desses interesses, também está a 

sociedade civil, que não permanece alheia considerando que é preciso preservar o debate 

sobre essas determinações, pois essas estratégias e mecanismos reduzem o Estado no seu 

papel, limitando suas ações para a melhoria da população. Assim, o aparato legal torna-se 

insuficiente para tornar um país desenvolvido em seus diversos âmbitos. 

 

2.4 FUNDEB: DIRETRIZES E INVESTIMENTO PARA A EDUCAÇÃO 

 

A política do Fundeb, iniciada com o Fundef, fundamenta-se numa conjuntura de 

descentralização de recursos para financiar o ensino público e reduzir as disparidades 

educacionais oriundas do contexto histórico do ensino no Brasil.  

A aprovação da Constituição Federal de 1988 é um marco histórico que possibilitou 

a definição de determinações legais para o financiamento da educação, com base na 

instituição da Emenda Constitucional nº14, de 12 de setembro de 1996, que aprova o Fundef 

– Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério, regulamentado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e pelo Decreto 

2.264, de 27 de junho de 1997, com vigência de 1997 a 2006, sendo substituído pelo Fundeb 

– Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação, instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006 e regulamentado pela Lei nº 

11.494 de 2007, estando em vigor no atual contexto educacional. 
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A instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb – configurou-se através da Emenda 

Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, e sua regulamentação por meio da Medida 

Provisória nº 339, de 28 de dezembro do referido ano, convertendo-se na Lei nº 11.494, de 

20 de junho de 2007, juntamente com os Decretos nº 6.253 e 6.278, de 13 e 27 de novembro 

de 2007, respectivamente.  

Consistiu-se em um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um 

fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), formado, na quase 

totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito 

Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da 

Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de 

complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, 

seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da 

origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica 

(BRASIL, 2007). 

O Fundeb conservou os mesmos mecanismos de captura e de redistribuição de 

recursos instaurados pelo Fundef. No entanto, ampliou significativamente a abrangência de 

financiamento a todas as etapas e modalidades da educação básica, contando, para isso, com 

um maior aporte de recursos decorrente da elevação do percentual subvinculado de um 

número maior de impostos (BRASIL, 2007). Em âmbito estadual, o novo Fundo processa 

operações contábeis que recolhem a maior parte da receita gerada pela vinculação que os 

estados, o Distrito Federal e os municípios têm de destinar às despesas com MDE 

(Manutenção e Desenvolvimento do Ensino) e, depois, as redistribui aos governos, 

proporcionalmente de acordo com o número de matrículas de Educação Básica, obedecendo 

às competências estabelecidas no artigo 211 da CF/88. 

O Fundeb apresenta as seguintes fontes de receita para sua composição: Fundo de 

Participação dos Estados (FPE); Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com a inclusão dos recursos relativos à 

desoneração de exportações, de que trata a Lei Complementar nº 87/96; Imposto sobre 

Produtos Industrializados, proporcional às exportações (IPI-EXP); Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doações de quaisquer bens ou direitos (ITCMD); Imposto 

sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); Imposto sobre Propriedade Territorial 
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Rural (ITR); além das receitas da dívida ativa e de juros e multas, incidentes sobre as fontes 

acima citadas.  

Esse Fundo contábil apresenta uma vigência de 14 anos17, ou seja, de 2006-2020, 

aprovado pela Emenda Constitucional nº 53/06, mas sua implementação aconteceu em 1º de 

janeiro de 2007, com a Lei nº 11.494/07, cuja execução ocorreu de maneira gradativa, nos 

primeiros anos. Nesse sentido, o crescimento dos percentuais foram gradativamente, 

correspondendo a 16,66% e 18,33%, respectivamente, dos impostos que já formavam o 

Fundef, e dos novos impostos o percentual foi de 6,66% e 13,33%, respectivamente. A lei 

estabelece que a porcentagem dos recursos para formação do Fundo será alcançada, 

paulatinamente, nos primeiros 3 (três) anos de vigência dos Fundos (BRASIL, 2007). A 

partir de 2009, atenderia, integralmente, toda a educação básica, conforme explica o quadro 

2.  

Quadro 2 - Implementação gradativa do Fundeb(2007-2010) – Emenda Constitucional 

nº53/06 

IMPOSTOS 2007 2008 2009 2010 

FPE 16,66% 18,33% 20% 20% 

FPM 16,66% 18,33% 20% 20% 

IPI – Exportação 16,66% 18,33% 20% 20% 

ICMS 16,66% 18,33% 20% 20% 

Lei nº 87/96 – Desoneração Exp. 16,66% 18,33% 20% 20% 

ITCMD 6,66% 13,33% 20% 20% 

IPVA 6,66% 13,33% 20% 20% 

ITR 6,66% 13,33% 20% 20% 

Complementação da União 2 bilhões 3 bilhões 4,5 bilhões 10% 

Progressão das Matrículas 

Ensino 

Fundamenta

l + 1/3 das 

demais 

Ensino 

Fundamenta

l + 2/3 das 

demais 

Toda a 

Educação 

Básica 

Toda a 

Educação 

Básica 

Fonte:Emenda Constitucional nº 53/2006 e Lei nº 11.494/2007.  

O quadro 2 demonstra os impostos que compõem a cesta do Fundeb e os 

percentuais dos que serão gradativamente aplicados ao Fundo. Constam-se os impostos que 

compunham a  cesta do Fundef: o FPE, FPM, ICMS, IPI-Exp e os recursos advindos da Lei 

Complementar nº 87/96, juntamente com os novos, acrescentados à cesta do Fundeb, a 

                                                           
17O Fundeb pretende, na visão de seus proponentes e defensores, corrigir as falhas que apontaram no Fundef, 

como a exclusão da educação infantil, EJA e ensino médio e de seus profissionais e a irrisória complementação 

federal. Embora o Fundeb tenha sido apresentado pelo governo como a grande solução para os males da 

educação, é preciso cautela com este discurso salvacionista, sobretudo em época eleitoral. Afinal, se o Fundeb 

fosse tão importante para o governo, ele teria encaminhado a sua PEC em 2003, quando teve força política e 

pressa inclusive para aprovar a reforma da previdência pública, não em junho de 2005, quando ficou acuado 

com o escândalo do “mensalão” (DAVIES, 2006, p. 760).  
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saber: ITCMD, IPVA e ITR. O percentual aplicado da subvinculação dos impostos para 

formação do Fundef foi de 15%, com o Fundeb seriam gradativamente, tanto no percentual 

dos impostos de 20%, a partir do 3º ano de sua vigência, como de atendimento à educação 

básica (Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio).  

Conforme estabelecido no Fundeb, a distribuição dos recursos é feita com base na 

matrícula da educação básica, de acordo com o último censo escolar, computados os alunos 

matriculados que estejam na faixa de atuação prioritária, conforme o art. 211, da 

Constituição Federal de 1988. Assim, os estados e municípios ganham  recursos do Fundeb 

com base na matrícula das etapas ou modalidades inseridas no contexto de obrigatoriedade 

do ensino.  

A Lei nº 11.494/07 que regulamentou o Fundeb, em seu art. 22, garante a 

remuneração dos profissionais conforme o estabelecido – o mínimo de 60% (sessenta por 

cento); dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da 

remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na 

rede pública (Brasil, 2007). Na apreciação de Ferreira e França, 

  

O papel equalizador existente dessa política de financiamento da 

educação, destacando a valorização dos profissionais da educação 

mediante a melhoria salarial decorrente da subvinculação de parte dos 

recursos (60%) à remuneração dos profissionais do magistério é 

considerado como positivo (FERREIRA; FRANÇA, 2013, p.10) 

 

 

Com a citada lei, a questão da valorização profissional continua central, passando, 

porém, a especificar as responsabilidades de estados e municípios com a política de 

valorização dos profissionais da educação da seguinte forma: 

 

Art. 40, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar 

Planos de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de 

modo a assegurar: I - a remuneração condigna dos profissionais na 

educação básica da rede pública; II - integração entre o trabalho individual 

e a proposta pedagógica da escola; III - a melhoria da qualidade do ensino 

e da aprendizagem. Conforme o Parágrafo Único - Os Planos de Carreira 

deverão contemplar capacitação profissional especialmente voltada à 

formação continuada com vistas na melhoria da qualidade do ensino 

(BRASIL, 2007, p. 12). 

 

Ademais, determina que o poder público deve fixar, em lei específica, o Piso 

Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação 
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Básica (PSPN). Essa determinação implicou, igualmente, uma luta histórica por um piso 

salarial para os docentes.  

Nesse sentido, o projeto de lei que tratou do PSPN tramitou por quase um ano no 

Congresso Nacional e veio a se transformar na Lei nº 11.738/08 (BRASIL, 2008), em 16 de 

julho de 2008. A referida lei que regulamenta o PSPN dispõe que: 

 

Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e 

cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na 

modalidade Normal prevista no art.62 da Lei n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional; 

§ 1º. O piso salarial nacional profissional é o valor abaixo do qual a 

União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o 

vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação 

básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais 

(BRASIL, 2008, p.1). 
 

 

Não obstante os conceitos de Piso e de profissionais do magistério estarem 

dispostos no art. 2º dessa lei (BRASIL, 2008), cabe ressaltar, inicialmente, que o Piso possui 

abrangência nacional (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. Esse artigo fixa, também, o valor mensal e define a formação sobre a qual 

será aplicado o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN).  

O Fundeb e o PSPN devem ser considerados mecanismos de avanços para a política 

de Fundos e para a valorização da educação básica e dos profissionais da educação se 

comparados ao Fundef, o qual restringia a ação na valorização ao ensino fundamental, 

desconsiderando as demais etapas do ensino básico. Desse modo, destacavam-se problemas 

como a não consideração das desigualdades e especificidades regionais dos sistemas de 

ensino da rede pública, quando prevalece a definição e a homogeneização de critérios para a 

fixação e distribuição dos recursos (FRANÇA, 2007). 

A política de financiamento da educação básica, a partir do Fundeb, apresenta-se, 

conforme Sousa Júnior (2009, p. 244),  

 

Forte componente redistributivo em virtude do repasse de recursos a partir 

do quantitativo de alunos matriculados em cada rede de ensino. Como se 

sabe, com o Fundef, os municípios foram os grandes beneficiários de sua 
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implementação por conta de uma possante ação no sentido de 

municipalizar as matrículas do ensino fundamental. Agora, com o Fundeb 

– e considerando que o ensino fundamental está praticamente 

universalizado, inclusive com tendência de redução de matrículas – as 

preocupações devem se voltar para a educação infantil e o ensino médio; a 

primeira sob responsabilidade dos municípios; e segundo sob a 

responsabilidade dos estados18.  

 

Com a revogação, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef − e a criação de um novo Fundo 

contábil retoma-se a discussão sobre a distribuição de recursos destinados à remuneração 

dos profissionais da educação, correspondente ao mínimo de 60% e os gastos com 

manutenção e desenvolvimento do ensino, referindo-se, ao máximo, de 40%. Nesse sentido, 

a própria Lei nº 11.494/2007 determina: 

 

Art. 2o Os Fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da 

educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, 

incluindo sua condigna remuneração, observado o disposto nesta Lei. 

Art. 8o A distribuição de recursos que compõem os Fundos, no âmbito de 

cada Estado e do Distrito Federal, dar-se-á, entre o governo estadual e os 

de seus Municípios, na proporção do número de alunos matriculados nas 

respectivas redes de educação básica pública presencial, na forma do 

Anexo desta Lei (BRASIL, 2007, p. 1-3). 

 

Com base na Lei do Fundeb, os recursos devem ser aplicados na manutenção e 

desenvolvimento da educação básica pública, observando os respectivos âmbitos de atuação 

prioritária dos estados e municípios, conforme estabelecido nos § § 2º e 3º do art. 211 da 

Constituição (os municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no 

ensino fundamental; e os estados, no ensino fundamental e médio), sendo que o mínimo de 

60% desses recursos deve ser destinado, anualmente, à remuneração dos profissionais do 

magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais 

como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 

educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, 

supletivo), e a parcela restante (de, no máximo, 40%), seja aplicada nas demais ações de 

manutenção e desenvolvimento, também, da educação básica pública. 

Para Callegari (2010), o Fundeb trouxe a perspectiva de destinação de recursos a 

toda a educação básica, sendo oportuno destacar que a parcela de recursos para remuneração 

                                                           
18A responsabilidade com a Educação de Jovens e Adultos é compartilhada por estados e municípios.  
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é de, no mínimo, (60%) do valor anual, não havendo impedimento para que se utilizem até 

(100%) dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério.  

Ao contextualizar o financiamento da educação a partir de um panorama histórico, 

percebem-se os momentos quando a educação é financiada de maneira diferente, conforme o 

papel do Estado e sua responsabilidade com a educação. A Constituição Federal de 1988, 

inserida num contexto de transformação do Estado, definiu um novo modelo de federalismo 

adotado no Brasil, que apresenta mudanças na estrutura e no financiamento da educação. 

Com a Reforma do Estado, a educação sofre diversas alterações, no caso estudado, o 

financiamento da educação pela via da política de Fundos, iniciada pelo Fundef e seguida 

pelo Fundeb, que trouxe mudanças para a política de valorização do magistério, 

especialmente, na remuneração. 

O próximo capítulo apresenta uma contextualização da rede municipal de Natal, 

acerca da política de valorização do magistério, por meio de diretrizes legais, como o Plano 

de Cargos, Carreira e Remuneração e repercussão na carreira e vencimento e na 

remuneração docente, incluindo fatos que fundamentam a discussão sobre a temática.
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3 A POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DOS DOCENTES NO CONTEXTO DO 

FUNDEB – VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE NATAL/RN 

 

Compreender a política de valorização dos profissionais do magistério leva a uma 

discussão sobre as configurações da carreira e da remuneração docente com base nas 

diretrizes legais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96, trouxe 

atribuições e responsabilidades aos estados e municípios quanto à organização do ensino e 

implementação de políticas de valorização docente.  

Sobre a organização e responsabilidades no provimento de educação, entre os entes 

federados, a Constituição Federal de 1988, no art. 211, estabelece que a União, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios organizarão seus sistemas19 de ensino em regime de 

colaboração. Na divisão de responsabilidades, a Emenda Constitucional nº 14/96 determina, 

explicitamente, que: a União organizará o sistema federal de ensino, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá função redistributiva e supletiva mediante 

assistência técnica e financeira aos estados e municípios. Dessa forma, responsabiliza-se o 

município, prioritariamente, pelo ensino fundamental e pela educação infantil; os estados e o 

Distrito Federal atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e médio (GEMAQUE, 

2011).  

É nessa conjuntura que diversas diretrizes e legislações são aprovadas acerca da 

valorização docente, especificamente, no que se refere à carreira e à remuneração. Cada ente 

federado tem a responsabilidade de implementá-las, entretanto, identifica-se que o processo 

de atuação, especialmente, nos estados e nos municípios configurou-se com embates e 

demora na efetivação das políticas estabelecidas nacionalmente.   

O presente capítulo traz uma demarcação legal sobre a valorização docente, 

enfatizando o debate na carreira e na remuneração. Na sequência, faz-se uma 

contextualização da organização do magistério público municipal e da legislação vigente no 

município de Natal/RN. Procede-se, também, a uma análise da implicação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do 

Magistério – Fundeb e a repercussão no vencimento dos docentes, a partir da relação com o 

salário mínimo e um índice econômico −Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

                                                           
19 Ver Gracindo (2010); Gemaque (2011).  
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INPC20.    

O estudo busca compreender as diretrizes políticas para a valorização do magistério 

da educação básica, enfatizando a dimensão da remuneração dentro da conjuntura 

promulgada pela política de Fundos (Fundef e Fundeb). Julga-se importante caracterizar 

sistema municipal de educação e as políticas educacionais que vêm ampliando a valorização 

do magistério, com base nas determinações legais para amplitude da carreira e da 

remuneração dos profissionais do magistério público.  

O processo de implementação das políticas de Fundos e as mudanças são 

decorrentes da luta sindical, baseadas nas reivindicações dos docentes pela valorização do 

magistério público, especificada, desde a Constituição Federal de 1988. A verdade é que o 

próprio Fundef não conseguiu contemplar, como, por exemplo, o caso do Piso Salarial 

Profissional Nacional que se efetiva em lei no segundo ano do Fundeb.  

Tem-se a clareza de que a política de Fundos iniciada com o Fundef representou 

um marco importante na promulgação de legislações para o magistério público, 

especialmente, na valorização da carreira e na remuneração. Com a substituição do Fundef 

pelo Fundeb, esperam-se ações, legislações e diretrizes em prol de uma valorização do 

magistério público e do atendimento da educação básica em sua totalidade. O Fundeb, 

portanto, apresenta, na sua formulação, o atendimento a toda a educação básica, destinando 

recursos desde a educação infantil até o ensino médio.  

O Fundeb sucede a um conjunto de determinações legais decorrentes do contexto 

político, histórico e econômico que o Brasil vivenciou pós-Reforma do Estado, entretanto a 

contextualização inicia-se a partir da Constituição Federal de 1988 até os dias atuais. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN 

 

O momento histórico e econômico é de grande relevância para contextualizar o 

município de Natal/RN, sua conjuntura política, educacional e rede de ensino, situando os 

aspectos que envolvem a política de Fundos, o Fundeb e a valorização do magistério − 

remuneração.  

Situada na mesorregião leste Potiguar, o município de Natal, capital do Rio Grande 

do Norte, possui extensão territorial de 167.263 km², limita-se ao norte, com a cidade de 

                                                           
20 O INPC resulta dos Índices de Preços ao Consumidor das famílias de rendimento mensal entre 1 (um) e 6 

(seis) salários mínimos residentes nas regiões urbanas das 11 áreas e têm os preços coletados no mês civil. 

Sendo assim, constitui uma aproximação de variação do custo de vida no Brasil. Ou seja, indica a variação de 

rendimento que se faz necessária para que seja mantido o padrão de vida das famílias brasileiras que recebem 

entre 1 (um) e 6 (seis) salários mínimos (IBGE, 2006, p. 52). 
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Extremoz, ao sul, com a cidade de Parnamirim, ao leste, com o Oceano Atlântico, e ao oeste, 

com as cidades de Macaíba e São Gonçalo do Amarante. De acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE 2010, Natal é a segunda menor área territorial 

entre as capitais do Brasil, no entanto possui índice populacional de 803.739 habitantes, 

tornando-se a décima nona cidade mais populosa do país. 

Inicialmente, apresentam-se informações de ordem histórica, socioeconômica e 

cultural sobre essa capital, visando contextualizar a educação escolar e a política salarial 

desenvolvida para os professores da educação básica da rede municipal de Natal. 

 

Mapa 1- Estado do Rio Grande do Norte e a localização geográfica do município de Natal. 

 

 
Fonte:http://www.wilsonbrandao.com.br/wp-content/uploads/wilson-brandao-localizacao-

natal-rn.jpg.  

 

O município de Natal foi fundado em 25 de dezembro de 1599, às margens do Rio 

Potengi e, atualmente, é conhecido como Cidade do Sol, já que o sol é intenso durante quase 

todo o ano.  

Conforme dados do IBGE 2010, a história da Capitania do Rio Grande do Norte, 

iniciou, em 1535, com a chegada de uma frota comandada por Aires da Cunha, enviada pelo 

donatário João de Barros e o Rei de Portugal, para colonizar as terras da região. Com isso, 

encontram-se, por parte dos índios potiguares e piratas franceses, traficantes de pau-brasil, 

cuja missão não pôde ser alcançada.  

No dia 25 de dezembro de 1597, sessenta e dois anos após a frustrada tentativa de 

Aires da Cunha, uma esquadra comandada pelo Almirante Antônio da Costa Valente e 

integrada por Francisco de Barros Rego, Mascarenhas Homem e Jerônimo de Albuquerque, 

entrava na barra do Rio Potengi, e com essa entrada histórica teve início a povoação em toda 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Potenji
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Potenji
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a área.  

A primeira providência da expedição foi adotar precauções contra o ataque invasor, 

e, doze dias depois da chegada, no dia 6 de janeiro de 1598, teve início a construção de um 

Forte sobre os arrecifes situada nas redondezas da chamada Boca da Barra, que foi chamado 

de "Reis Magos", por sua construção haver sido iniciada no dia consagrado aos Santos Reis.  

O Forte foi concluído no dia 24 de junho do mesmo ano e, logo, nas 

circunvizinhanças, se formou um povoado que, segundo alguns historiadores, foi chamado 

de Cidade dos Reis, numa clara referência à edificação que lhe deu origem.  

De acordo com Morais (2005), o povoado, depois de algum tempo, mudou de 

nome, passando a se chamar Cidade do Natal. A denominação da cidade de Natal justifica-se 

por duas versões: uma está relacionada ao dia em que a esquadra penetrou na barra do 

Potengi, e a outra refere-se à data da demarcação do sítio primitivo da cidade, realizada por 

Jerônimo de Albuquerque, no dia 25 de dezembro de 1599.  

Quanto às características da população, pode-se destacar que foram resultantes das 

relações entre índios, portugueses, holandeses, franceses e negros. Em relação aos aspectos 

culturais, Natal sobressai por vários fatores que corroboram a identidade do povo natalense, 

tais como: a culinária, artesanato e outras manifestações culturais, por exemplo, a música e 

dança.  

 

A cidade conta também com forte comércio e atividades de prestação de 

serviços [...] o artesanato natalense apresenta: trabalhos manuais em couro; 

renda de bilro e renascença; cestaria de palha de carnaúba; produtos de 

sisal; trabalhos com fibras de coco; objetos de madeira e souvenires feitos 

com áreas coloridas das praias. A peculiar culinária nordestina, oferecida 

nessa cidade turística, está em todos os recantos: é o camarão preparado 

para atender aos mais exigentes paladares; é o peixe frito ou cozido; é a 

tapioca; a carne de sol assada; o feijão verde com manteiga do sertão; 

macaxeira com manteiga do sertão; os extraordinários frutos do mar; e a 

saborosa galinha à cabidela. (MORAIS, 2007, p. 140). 

 

Outro ponto que merece destaque e que está atrelado à disseminação da cultura 

natalense em todo o mundo, são suas belezas naturais exploradas pelo setor de turismo 

norte-rio-grandense, 

 

A cidade de Natal tem conseguido se expandir em todas as direções de seu 

território. O desenvolvimento está presente através de várias indústrias 

implantadas em seu solo e na sua forte atração turística reconhecida 

mundialmente. Além da indústria do turismo, a cidade conta também com 

forte comércio e atividades de prestação de serviços 

(MORAIS,2007,p.140). 
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Em termos populacionais, apresentam-se informações importantes para se 

compreender a população do referido município: 

 

Quadro 3 População de Natal/RN (2007 e 2010) 

Ano População Densidade 

Demográfica 
Crescimento (%) 

2007 774.230 4.628,82 - 

2010 803.739 4.805,24 3,67 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010.  

 

Percebe-se a quantidade absoluta do crescimento populacional que se dá na cidade 

de Natal, entre 2007 a 2010. Observa-se que há um acréscimo de 3,67% durante esses anos, 

porém sua extensão territorial permanece, ocasionando um aumento, também, na densidade 

demográfica do município.   

Nota-se que a população aumenta no decorrer dos anos, porém a porcentagem de 

pessoas que se enquadra na linha de pobreza e de extrema pobreza diminui. 

 

Quadro 4: Renda e Pobreza em Natal/RN (1991, 2000 e 2010) 

MUNICÍPIO 

% DE EXTREMAMENTE POBRES % DE POBRES 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

NATAL 10,21 7,20 2,92 30,51 24,10 10,50 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento − PNUD, 2010.  

 Conforme dados encontrados no PNUD, a cidade de Natal vem demonstrando uma 

redução do percentual dos extremamente pobres, pois, em 1991, correspondia a 10,21% da 

população, chegando, em 2010, com 2,92%. Isso quer dizer que, ao longo desse período, 

reduziu 7,29%. Com relação aos pobres, no mesmo período, correspondia a 30,51% da 

população, chega-se em 2010, com 10,50%, deduzindo, assim, que houve uma diminuição 

de cerca de 20% desse grupo no período em análise.  

As principais atividades produtivas da Cidade do Natal estão vinculadas a produtos 

alimentícios, produtos aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes, produtos têxteis, como: 

borrachas, ceras e fibras, produtos oleaginosos, madeiras, produtos tanantes e produtos da 

silvicultura. A principal fonte econômica está centrada no setor terciário, com seus diversos 

segmentos de comércio e prestação de serviços de várias áreas, como na educação e saúde.  
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                Gráfico 1- PIB do município de Natal/RN (2003-2010) 

 
Fonte: IDEMA/IBGE (2003-2010).   

Notas: 

1. Os valores atualizados pelo INPC/IBGE  

2. O mês de dezembro de 2010 foi utilizado como referência para a atualização.   

  

 No gráfico 1, observa-se que o PIB, no período 2003-2007, sofreu uma variação de 

27,79%, passando de R$ 7.480.072 para R$ 9.558.953 e, no período 2007-2010 houve um 

reajuste de 20,64%, acréscimo de R$ 9.558.953 para R$ 11.532.080. É importante dizer que 

nesses períodos, a inflação medida pelo INPC/IBGE teve uma variação de 21,19%, 19,17%, 

respectivamente. Nessa direção fica demonstrado o esforço efetuado pela sociedade 

natalense para acrescer seu PIB em valores superiores ao índice inflacionário. Tal 

crescimento irá impactar na receita arrecadada pelo município e, consequentemente, no 

percentual utilizado como despesa com MDE. 

No que se refere à receita da cidade de Natal, o gráfico 2 apresenta as informações 

relativas ao período de 2003 a 2010.  
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Gráfico 2- Receita do município de Natal/RN (2003-2010) 

 

Fonte: SIOPE (2003-2010).   

Notas: 

1. Os valores atualizados pelo INPC/IBGE  

2. O mês de dezembro de 2010 foi utilizado como referência para a atualização.   

 

 Com base no gráfico 2, observa-se que a receita de Natal no período 2003-2007 

sofreu uma variação de 101,85%, passando de R$ 298.359.147 para R$ 602.232.280 e no 

período 2007-2010 houve um reajuste de 17,26%, acréscimo de R$ 602.232.280 para R$ 

706.166.092. Deve ser evidenciado que, nesses períodos, a inflação medida pelo 

INPC/IBGE teve uma variação de 21,19%, 19,17%, respectivamente. Nesta direção fica 

demonstrado o esforço efetuado pela administração municipal para alavancar recursos, em 

percentuais acima da inflação, em face das demandas da população natalense. Esse esforço 

na arrecadação impacta nos gastos com MDE que representa 25% do valor arrecadado, 

como também na remuneração do magistério, haja vista que 80% dos gastos com MDE irão 

para o Fundeb. 

No que se refere à política, durante o período de 2007 a 2010, o município de Natal 

teve como prefeito o jornalista Carlos Eduardo, que assumiu a prefeitura após a renúncia de 

Wilma de Farias, em 2002, para a candidatura ao Governo do estado. Em 2004, reeleito 

prefeito de Natal, tendo, como vice-prefeita, a empresária Micarla de Araújo de Sousa 

Weber, sua gestão foi até 2008. Em 2009, Micarla de Sousa assume a gestão municipal após 

ser eleita, em 2008. A atuação, como gestora municipal, foi de 2009 até 31 de outubro de 

2012 quando foi afastada por estar ligada a uma fraude na Secretaria de Saúde de Natal, 

chamada de Operação Assepsia. O Ministério Público solicitou à Justiça que ela fosse 



64 
 

afastada da prefeitura. Vale ressaltar que seu governo foi marcado por vários problemas 

administrativos, problemas nas contas públicas, irregularidades e protestos, sendo muito 

desaprovada como gestora da capital do Rio Grande do Norte.  Com seu afastamento, 

assume o vice-prefeito, Paulinho Freire.  

 

3.2 CONTEXTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL E INDICADORES EDUCACIONAIS 

(2007-2010) 

 

A Lei Orgânica de Natal está vigorando desde 3 de abril de 1990. Em seu art. 153, 

define que a educação é um direito de todos e dever do poder público e da sociedade, 

promovendo e incentivando-a com base nos princípios da democracia, da liberdade de 

expressão, da solidariedade e do respeito aos direitos humanos, visando constituir-se em 

instrumento do desenvolvimento da capacidade de elaboração e de reflexão crítica da 

realidade e do pleno exercício da cidadania (NATAL, 1990). 

Com relação ao magistério, em seu art. 157, garante plano de carreira, com Piso 

Salarial Profissional e com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, obrigando favorecer condições para o aperfeiçoamento e a atualização profissional, 

considerados experiências inerentes à carreira do magistério.  

Concernente ao financiamento do ensino, compromete-se em aplicar anualmente, 

nunca menos de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do 

ensino fundamental e da educação pré-escolar, conforme determinação da Constituição 

Federal de 1988 (NATAL, 1990).  

A Lei que organiza o sistema municipal - Lei nº 5.339, de 27 de dezembro de 2001, 

enfatiza, em seu art. 2º, que o Sistema de Ensino do Município funcionará em regime de 

permanente cooperação com os Sistemas Federal e Estadual e cuidará da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental. 

A Secretaria Municipal de Educação exerce um papel de extrema importância para 

o desenvolvimento da educação municipal, no sentido de implementar e planejar políticas 

para a melhoria da qualidade educacional. Conforme apresentado em sua webpage21, a SME 

apresenta atribuições, versando sobre conhecimentos da gestão e do financiamento, a saber: 

VI – estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para o custeio e investimento no 

                                                           
21 Disponível em: http://portal.natal.rn.gov.br/sme/paginas/ctd-781.html Acesso em: 29 de nov. 2013.  
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sistema educacional, assegurando sua plena utilização e eficiente operacionalidade; XII – 

proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos 

orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais 

existentes, em sintonia com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder 

Executivo; 

O panorama econômico, político e cultural abordado, inicialmente, é fundamental 

para se entender o contexto nacional e local da rede municipal de Natal/RN.  Aprofundando 

a contextualização da rede, têm-se os dados educacionais de matrícula (educação infantil – 

creche e pré-escola e ensino fundamental).  

Os Indicadores educacionais – as matrículas da educação infantil e ensino fundamental  

A análise refere-se ao período de implementação do Fundeb, especificamente, nas 

implicações nos dados educacionais, no caso as matrículas da educação infantil e do ensino 

fundamental.  Os dados e as análises relativas à educação infantil e ao ensino fundamental 

da rede municipal de Natal são apresentados nos gráficos a seguir.  

No gráfico 3, apresenta-se a matrícula na educação infantil por dependência 

administrativa, em Natal no período de 2007-2010.  

Gráfico 3 – Total da Matrícula da Educação Infantil, por dependência administrativa, 

Natal/RN(2007-2010) 

 
   Fonte: Elaborado pela autora INEP/MEC – Microdados do Censo Escolar (2007-2010). 

 

 Conforme o gráfico 3, verifica-se uma diminuição significativa dos alunos da rede 

estadual, ou melhor, essa rede quase não mantinha alunos nessa etapa do ensino. Isso é 
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demonstrado pelos dados, pois, em 2007, estavam matriculadas 143 crianças, chegando, em 

2010, com, apenas, 86 discentes. A compreensão que se tem é de que esse quantitativo 

refere-se aos alunos regularmente matriculados na Escola Estadual (laboratório) Presidente 

John Kennedy pertencente à estrutura organizacional do Instituto Estadual Superior de 

Formação de Professores John Kennedy, em Natal (FRANÇA; BARBOSA, 2012). 

A rede municipal apresenta um quantitativo relevante, em 2007, com 10.166 

alunos, no primeiro ano do Fundeb, mas demonstra um processo de decréscimo ano a ano da 

matrícula, chegando, em 2010, com 8.755 crianças matriculadas, correspondendo a uma 

queda de 13%. Observa-se que, na rede privada, há o predomínio da matrícula, nesse nível, 

visto que o setor privado viveu um momento privilegiado, justamente pela ausência do 

Estado em garantir o direito à educação a essas crianças da educação infantil. Isso é reflexo 

da Emenda Constitucional nº 14/96 e da Lei nº 9.424/96, que aprovam o Fundef – Fundo 

que financia esse nível de ensino até 2006, ou seja, priorizou o ensino fundamental, 

tornando-o obrigatório e com financiamento, deixando as demais etapas desassistidas. 

Entretanto, o gráfico demonstra que, apesar de deter a maioria no número de matrículas 

nessa etapa, percebe-se que há um decréscimo, caindo de 18.852 alunos, em 2007, para 

17.536 em 2010, representando, em termos percentuais, uma perda de 7% no período.  

No gráfico 4, visualiza-se a matrícula na educação infantil, etapa creche, por 

dependência administrativa, em Natal, no período de 2007-2010.  

Gráfico 4 – Matrícula na Educação Infantil (Creche), por dependência administrativa, 

Natal/RN (2007-2010) 

 
    Fonte: INEP/MEC – Microdados do Censo Escolar (2007-2010). 
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Ao analisar o atendimento à creche, nota-se que a rede estadual não apresenta 

quantitativos de matrículas. Com relação à rede municipal de Natal, pode-se dizer que, em 

2007, havia registrado 6.372 crianças atendidas, entretanto, no ano seguinte, 2008, houve 

uma redução para 3.458 alunos, correspondendo a uma diminuição de 47,7%. Permanece a 

redução em 2009; e em 2010, nesse entendimento, percebe-se que, ao longo desses quatro 

anos de vigência do Fundeb, houve uma diminuição de 66,4% de crianças atendidas na 

creche. O demonstrativo dos dados explicita que o Fundeb, nos primeiros anos de sua 

implementação, não proporcionou a ampliação da creche, já que atende, apenas, 

parcialmente às determinações da Emenda Constitucional nº 53, de 2006, que garante o 

acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. E, 

ainda, a responsabilização dos entes federados com o seu Nível de Ensino; no caso da 

educação infantil, a responsabilidade, conforme a LDB, Lei nº 9.394/96, deve ser do 

município.  

A rede privada mostra um crescimento entre os anos de 2008 e 2009, representando 

4% de aumento da matrícula. No entanto, em 2010, sofre um decréscimo de 11,5%, quando 

comparado ao ano de 2009. Isso mostra que a rede privada vem sofrendo oscilações na 

matrícula, o que representa um reflexo do Fundeb em atender a essa etapa com mais 

investimento, mediante esse Fundo contábil.   

No gráfico 5, tem-se a matrícula na educação infantil, etapa pré-escola, por 

dependência administrativa, em Natal no período de 2007-2010.  

 

Gráfico 5 - Matrícula na Educação Infantil (Pré-escola) por dependência administrativa, 

Natal/RN (2007-2010) 

  
Fonte: INEP/MEC – Microdados do Censo Escolar (2007-2010). 
 



68 
 

No que se refere à pré-escola, na rede estadual, estão matriculados, em 2007, o 

equivalente a 143 crianças, diminuindo para 2010, restando, apenas, 86 alunos. Conforme o 

gráfico 1, isso representa um grupo de crianças inseridas na Escola Estadual (laboratório) 

Presidente John Kennedy pertencente à rede estadual, mas vinculada ao Instituto Estadual 

Superior de Formação de Professores John Kennedy, localizado em Natal.  

Na rede municipal, identifica-se que a matrícula, em 2007, contempla 3.794 

crianças, sendo que, no ano posterior, a matrícula chega a quase duplicar, permanecendo em 

crescimento moderado nos demais anos, chegando a 2010 com 6.611 alunos matriculados 

nessa etapa, correspondendo a um crescimento de 74,2% no período. Evidencia-se que o 

município contemplou a inserção dessas crianças nas escolas para educação infantil, 

conforme as determinações da lei do Fundeb. 

Em síntese, os dados das matrículas na creche e pré-escola demonstram que o 

Fundeb proporcionou uma ampliação do atendimento na pré-escola, de maneira 

significativa, na rede municipal de ensino, mas não oportunizou avanços na creche, visto que 

essa etapa apresentou um decréscimo bastante acentuado.   

No gráfico 6, tem-se a matrícula no ensino fundamental, por dependência 

administrativa, em Natal, no período de 2007-2010. 

 

Gráfico 6 – Matrícula do Ensino Fundamental, por dependência administrativa, Natal/RN 

(2007-2010) 

 
 

Fonte: INEP/MEC – Microdados do Censo Escolar (2007-2010). 

 

No gráfico 6, verifica-se que o ensino fundamental na rede estadual vem 

demonstrando uma queda visível na matrícula dos alunos inseridos, nos anos iniciais e finais 
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dessa etapa do ensino. Em 2007, estavam matriculados 46.213 alunos, chegando a 2010 com 

37.541 discentes, uma diminuição de 18,8%.  

Com relação à matrícula na rede municipal, de modo geral, os dados mostram uma 

ampliação da rede municipal, entre 2007 e 2008, aumentando de 39.854, para 41.183, 

respectivamente; em termos de percentuais, ampliou 3,3%.  A partir de 2009, há uma 

diminuição da matrícula de modo geral, visto que a preocupação é com as matrículas 

relacionadas tanto ao ensino fundamental anos iniciais, quanto aos anos finais. Assim, os 

dados apontam que, em 2009, o quantitativo correspondia a 40.227 alunos, chegando, em 

2010, com 39.777, ou seja, entre esses dois anos, reduziu a matrícula em 1,1%, sendo que, 

no período, a diminuição da matrícula foi de, apenas, 2,2% (2007-2010).  

A rede privada mantém um crescimento no período de 2007 a 2010, constituída de 

34.017 alunos, em 2007 e chegando com 38.166 estudantes em 2010. Revela-se, assim, que 

a rede privada continuou mantendo as matrículas num crescimento contínuo, sem oscilações. 

Em termos percentuais, ampliou, gradativamente, no período 12,2%.  

Esses valores demonstram a proporção do todo, de cada esfera administrativa, ou 

seja, de forma geral, a participação de cada rede no total das matrículas. Assim, observa-se 

que a rede estadual reduz, mesmo que discretamente, a quantidade de alunos e que a rede 

municipal amplia, gradativamente, nos dois primeiros anos do Fundeb e reduz um pouco nos 

outros anos a matrícula. É importante destacar que essa análise leva em consideração o total 

das matrículas. Para análises particulares, serão levantados os dados das matrículas em cada 

nível de ensino, nas duas redes, conforme demonstram os gráficos seguintes. 

No gráfico 7, vê-se a matrícula no ensino fundamental, anos iniciais, por  

dependência administrativa, em Natal no período de 2007-2010. 
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Gráfico 7 – Matrícula no Ensino Fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano) por dependência 

administrativa, Natal/RN (2007-2010) 

 

Fonte: INEP/MEC – Microdados do Censo Escolar (2007-2010). 

 

No gráfico 7, observa-se que, no ensino fundamental, anos iniciais (1º ao 5º ano) na 

rede estadual vem acontecendo uma queda visível na matrícula dos alunos inseridos, nessa 

etapa do ensino. Em 2007, estavam matriculados 18.852 alunos, chegando a 2010 com 

14.233 discentes, uma diminuição de 26,6%. Esses dados demonstram o processo de 

municipalização, nessa etapa, decorrente do contexto das políticas educacionais 

implementadas e financiadas pelos Fundos (Fundef e Fundeb), mesmo assim, a rede estadual 

mantém um número considerável de discentes sob sua responsabilidade.   

Na rede municipal, evidencia-se um processo de oscilação no crescimento da 

matrícula nos anos inicias, visto que, em 2007, os dados registram 25.052 alunos, 

ampliando, em 2008, para 25.876, o que representa 3,3% de aumento de alunos na rede. A 

partir de 2009, ocorreu um pequeno decréscimo, pois sai de 25.272, em 2009, para 25.144, 

em 2010, sendo que a redução foi irrisória, correspondendo a menos de 0,5%. Durante o 

período em estudo, considerou-se que o crescimento foi pouco representativo, pois 

significou um aumento de 0,4%.  

Considera-se que, mesmo a rede municipal de Natal não ampliando em grande 

escala o número de matrículas, ela avança mais que a rede estadual. Isso faz entender que 

vêm sendo cumpridas as determinações da Lei nº 11.274/2006, que, em seu art. 32, 
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determina que o ensino fundamental seja obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito 

na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade e terá por objetivo a formação 

básica do cidadão. Ademais, a ênfase atribuída pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009 

altera o art. 208 da CF/1988, definindo que a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

A rede privada continua mantendo um crescimento da matrícula durante os anos, 

estudados, contabilizando em 2007, 18.852 alunos e chegando, em 2010, com 21.390 

estudantes, sendo, em termos percentuais, um avanço no período de 13,5%. Entretanto, em 

termos quantitativos, a rede municipal domina em números de matrículas, ou seja, é quem 

mais atende a essa etapa da educação básica.  

No gráfico 8, tem-se a matrícula no ensino fundamental, anos finais, por 

dependência administrativa, em Natal no período de 2007-2010.  

 

Gráfico 8 – Matrícula do Ensino Fundamental anos finais (6º ao 9º ano) por dependência 

administrativa, Natal/RN (2007-2010) 

 
Fonte: INEP/MEC – Microdados do Censo Escolar (2007-2010). 

 

No que concerne à matrícula no ensino fundamental, anos finais (6º ao 9º ano) na 

rede estadual apresenta um decréscimo gradativo com os alunos inseridos, nessa etapa do 

ensino. No ano de 2007, os dados comprovam que havia 28.811 alunos, atingindo, em 2010, 

23.308 estudantes matriculados, ou seja, uma redução de 13,1%. Conforme explicado, os 

dados mostram que o estado vem diminuindo o atendimento dessa etapa, ou seja, 
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responsabilizando mais o município, decorrente da municipalização, ou deixando espaço 

para a esfera privada. Entretanto, a rede estadual mantém um número considerável de 

discentes sob sua responsabilidade.   

Com relação à rede municipal, constata-se o mesmo movimento ocorrido no ensino 

fundamental anos iniciais, isto é, há um crescimento de matrícula entre 2007 para 2008, pois 

os dados revelam que há 14.802 estudantes, em 2007 passando para 15.307, em 2008, o que, 

em percentuais, amplia-se para 3,4%. Em 2009 e 2010, retorna a queda nas matrículas, 

sendo registrados, em 2009, 14.955 alunos e, em 2010, constatam-se 14.633 estudantes, 

ocorrendo, assim, uma redução de 2,2%. No período de análise, percebe-se uma diminuição 

de 1,1%, o que é considerado pouco representativa, mas que revela que houve a manutenção 

das matrículas.  

Mesmo a rede estadual apresentando uma queda na matrícula dos anos finais do 

ensino fundamental, ela registra o maior número de alunos matriculados, avançando em 

relação à rede municipal. Compreende-se a observância da rede em fazer cumprir as 

determinações das legislações educacionais, já citadas na análise do gráfico anterior.  

Conforme observado, a rede privada permanece com crescimento em mais uma das 

etapas da educação básica. Os dados revelam que, em 2007, a quantidade de alunos era de 

15.16, alcançando, em 2010, 16.776 estudantes, correspondendo, em termos percentuais, a 

um crescimento de 10,6%. Contudo, em relação ao quantitativo, a rede estadual predomina 

no atendimento dessa etapa da educação básica.  

Revela-se, através dos dados educacionais de matrícula, que houve poucos avanços 

na ampliação do atendimento à educação básica, como foi previsto pelo Fundeb. Davies 

(2012) assinala, em seus estudos, que, em nível nacional há uma queda significativa das 

matrículas públicas na educação básica em 2006 e 2010, representando, com relação ao 

Fundeb, que ele não vem proporcionando o crescimento da educação básica pública, no que 

diz respeito ao número de matrículas. Considera, pois, que isso é grave para as redes 

municipais em geral (o que não significa todas), que, apesar de receita extrassignificativa 

com o Fundeb, não vêm aumentando as matrículas, um indicador (não único, é verdade) 

bem objetivo de manutenção e desenvolvimento da educação. 

Em suma, os dados evidenciam que as redes estaduais e municipais, no período em 

análise, não revelam quantitativos numéricos e percentuais que confirmem repercussões na 

matrícula, no ensino fundamental, nas respectivas redes de ensino, seja nos anos iniciais ou 

finais.  
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A seguir, tem-se um panorama das legislações e diretrizes políticas que organizam a 

valorização dos professores da educação básica.  

 

3.3 A VALORIZAÇÃO DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: REMUNERAÇÃO 

− LEGISLAÇÃO E DIRETRIZES POLÍTICAS 

 

A temática da valorização do magistério induz a uma análise sobre o papel dos 

entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) na promulgação de 

legislações que “tratem ou busquem” diminuir as disparidades regionais e os déficits de 

políticas que equalizem a carreira e a remuneração dos docentes.  

Ao introduzir a discussão sobre as determinações legais que fundamentam e 

regulamentam a implementação das políticas de valorização e de remuneração do magistério 

público, é pertinente retornar ao que a Constituição Federal de 1988 reza, em seu art. 206, 

inciso V sobre a condição para o exercício do magistério expressando: “valorização dos 

profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério 

público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos” (BRASIL, 2004, p.52).  

Gatti e Elba (2009, p. 237), abordando sobre as condições legais para a valorização 

do magistério, explicam que,  

 

O Brasil um país federativo, com distribuição de responsabilidades entre 

três instâncias – União, estados e municípios – que guardam suas 

respectivas autonomias, e levando em conta que muitos processos de 

articulação previstos na Constituição de 1988 não foram objeto de 

tratamento político-normativo, como previsto no próprio texto legal, o grau 

de autonomia de cada instância reguladora de carreiras e salários de 

professores no âmbito das gestões públicas nos mostra a dificuldade de se 

conseguir uma imagem mais precisa sobre as condições de carreira e 

salário dos trabalhadores em educação, considerando aí, também, o 

conjunto das escolas privadas.   

 

A Emenda Constitucional nº 14/96, dentre outras disposições, determina a forma de 

redistribuição de recursos aos estados, Distrito Federal e municípios, a aplicação do 

percentual constitucional mínimo de 25% (destes, 15%) de alguns impostos (ICMS, FPE, 

FPM, IPI-Exportação e compensação financeira prevista na Lei Complementar nº 87/96) 
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para o Fundo, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (Fundef). O art. 60 do ADCT é alterado e, nele, são inseridos novos parágrafos, 

passando o artigo a ter a seguinte redação, 

 

Nos dez primeiros anos da promulgação desta emenda, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de 60% dos 

recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal, a 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo 

de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração 

condigna do magistério (BRASIL, 1996)  

 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, a 

valorização do magistério, também, se apresenta como fundamental para o sistema nacional 

de educação, pois considera que, 

 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 

da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público: 

I – ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; 

III – piso salarial profissional; 

IV – progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 

avaliação de desempenho; 

V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho; 

VI – condições adequadas de trabalho (BRASIL, 1996).  

 

As redes públicas de ensino promovem ações que implementam a efetivação das 

determinações da LDB, pois garante ao docente uma carreira estatutária, com incentivo à 

formação profissional continuada, respaldando ao professor a garantia de se afastar para a 

formação sem prejuízos na remuneração. Nesse sentido, a necessidade da implementação 

dos Planos de Cargos e Carreira e Remuneração garantirá a progressão/promoção ao docente 

com acréscimos salariais, sendo realizado, periodicamente, com avaliações de desempenho, 

com critérios definidos a partir da realidade e condições da atividade docente, que possibilite 

a reflexão da prática, não sendo, apenas, um mecanismo de promoção, ou seja, de ampliação 

na carreira, mas também de melhoria da educação. 

Vale salientar que a avaliação de desempenho deve ser respaldada em princípios 

justos que correspondam à realidade do sistema educacional e que não prejudique, mas que 

faça refletir sobre sua prática, visando melhorá-la e valorizá-la.  E por fim, a efetivação do 
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piso salarial profissional correspondente à complexidade da profissão docente, a formação 

do profissional que responda a uma carreira valorizada, contemplando momentos de estudos 

e planejamentos inseridos na carga horária remunerada.  

A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, resultou do fracasso do governo 

de Fernando Henrique Cardoso. A implementação de políticas de cunho neoliberal golpeou 

os movimentos populares, sobretudo com desemprego e precarização laboral – pelos ataques 

ideológicos, políticos e repressivos contra a mobilização de massas. (SADER, 2010).  

Nesse contexto, o governo de Lula não rompeu, completamente com os elementos 

implementados por Fernando Henrique Cardoso, mas conservou alguns deles. Na primeira 

fase, manteve-se um rígido ajuste fiscal, que possibilitou os superávits primários e a 

independência do Banco Central. Um governo que, inclusive, apresentou contradições, 

adotou políticas sociais e política externa inovadora e que possibilitou manter tanto a 

política econômico-financeira como a política agrícola tradicional (SADER, 2010). 

Nesse cenário, o governo aprovou leis importantes em prol da melhoria educacional 

e da valorização do magistério público. A Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro 

de 2006, alterou a Constituição Federal de 1988, em seu art. 206, representando um avanço 

significativo, ao mesmo tempo que enfatiza:  

 

[...] V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 

forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos, aos das redes públicas; 

VII – 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, 2006). 

 

Urge, pois, enfatizar a importância da valorização dos profissionais da educação, 

com base na implementação de professores com vínculo empregatício via concurso público, 

com provas e títulos. Além disso, retoma a discussão sobre a instituição de um Piso Salarial 

Nacional para a equalização da carreira e seu reconhecimento social, preconizando que as 

redes públicas cumpram os prazos para a elaboração ou adaptação/reformulação dos planos 

de carreira desses profissionais.  

Com a Lei nº 11.494/07, que regulamenta o Fundeb, entende-se a função dos 

Fundos contábeis para a educação brasileira, 
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Art. 2º os Fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da 

educação básica pública e à valorização [remuneração condigna] dos 

trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração. Nesse 

sentido, a divisão dos recursos do Fundo destina o mínimo 60% (sessenta 

por cento) do montante de recursos anuais totais serão destinados ao 

pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação 

básica em efetivo exercício na rede pública. O máximo de 40% (quarenta 

por cento) destina-se para a manutenção e desenvolvimento do ensino – 

MDE (BRASIL, 2007). 

 

O Fundeb surge como mecanismo de redistribuição de recursos, destinando, no 

caso, o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos recursos na remuneração dos profissionais 

do magistério da educação básica pública. O restante dos recursos é empregado para outras 

despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, o que corresponde, ao máximo, de 

40% (quarenta por cento). Entretanto, os gestores poderão aplicar o total de 100% na 

remuneração do magistério público (CALLEGARI, 2010).  

Desse modo, constata-se que as definições legais, decorrentes da promulgação e 

das deliberações em âmbito nacional, trouxeram repercussões para a realidade do magistério 

do sistema municipal de Natal/RN. Dessa forma, apresentam-se as principais diretrizes que 

fundamentaram as políticas de valorização do magistério. 

 

3.4 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL: A CARREIRA E A 

REMUNERAÇÃO − PLANOS, PCCR E PSPN 

 

As mudanças no contexto político, econômico e social refletem diretamente nas 

políticas educacionais, sendo fundamental para a implementação das novas configurações 

que o trabalho desenvolve na sociedade.  Nesse sentido, os compromissos assumidos na 

Conferência Mundial de Educação para Todos, promovida pelas Organizações das Nações 

Unidas para Educação, a Ciência, e Cultura (Unesco), realizada em Jomtien– Tailândia, em 

1990, institui a década da educação preconizando-se uma Educação para Todos, alicerçada 

nos seguintes pilares: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a 

conviver com os outros, conforme Relatório Jacques Delors.  

No Brasil, desencadeiam-se debates entre educadores e associações para a 

aprovação da LDB - Lei nº 9.394/96, estabelecendo diretrizes e bases para a educação 

nacional e confere à União a responsabilidade na elaboração do Plano Nacional de Educação 

– PNE, aprovado pela Lei nº 10. 172/01. 

O Plano Municipal de Educação, previsto para o período (1998-2002), sistematizou 

uma política educacional centrada em quatro linhas de ação: universalização da escola 
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básica; melhoria da qualidade da escola; valorização profissional; e melhoria dos padrões de 

gestão. Esse Plano foi substituído por outro com vigência (2002-2005) justificando que o 

município precisa consolidar a política educacional através das seguintes metas: a 

modernização da Secretaria Municipal de Educação; o fortalecimento da escola, com ênfase 

no processo de democratização; a valorização do magistério; a avaliação institucional e a 

qualidade do processo de ensino (NATAL, 2005). 

O Plano Nacional de Educação (2001-2010) apresentou diretrizes aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios para elaborar seus Planos Decenais de Educação, com a 

mobilização de instituições políticas, educacionais, civis e sindicais, sob a gestão das esferas 

públicas. Assim sendo, ocorrem ações pelos entes federados para cumprir o acordo 

estabelecido na reunião de Jomtien, na Tailândia, 1990.  

 

3.4.1 Planos Municipais de Educação (2002-2005) e (2005-2014) 

 

 Nesse contexto de planos municipais, elaborou-se o Plano Decenal de Educação, 

com vigência de 2005 a 2014, pautando-se no PNE/2001, na análise situacional da rede e 

nos resultados das participações e discussões da sociedade e suas entidades (civis, políticas e 

educacionais), [...] a partir de quatro grandes metas: 1) Universalização da Educação Infantil 

e do Ensino Fundamental; 2)Melhoria da qualidade do Ensino; 3) Ampliação e melhoria da 

rede física e 4) Valorização profissional (NATAL, 2005). 

 As metas supracitadas configuram-se, no plano, como eixos norteadores e tornam 

esse documento de suma importância, pois desenha como o município pensa a educação e o 

que propõe para realizá-la, bem como o contexto histórico da secretaria municipal de 

educação, mostrando a análise situacional da educação cujos princípios nortearam as 

diretrizes ao longo desses quase dez anos de Plano Decenal de Educação. Ademais, 

contextualiza os níveis e modalidades de ensino com base no diagnóstico, diretrizes, 

objetivos e metas para a implementação das políticas para a educação infantil, ensino 

fundamental, educação especial e educação de jovens e adultos. 

 

Esse Plano de 2005, no tocante à valorização do magistério, explicita que, 

 

A política de valorização do magistério implica em promover adequadas 

condições de trabalhos e remuneração condiga, havendo, portanto, 

necessidades de assegurar escolas que disponham de biblioteca; sala de 

multimeios; laboratório; espaço para esporte, arte, cultura e salas de aulas 

ventiladas e iluminadas, com equipamentos adequados e bem conservados. 

Nessa perspectiva, faz-se necessária a extinção do turno intermediário, bem 

como a construção coletiva do projeto político-pedagógico das escolas. 
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Todas essas condições vêm sendo viabilizadas, gradativamente, inclusive 

revisão do Plano de Cargos Carreira e Salários (NATAL, 2005, p. 33).  

 

 

O Plano especifica, ainda, sobre o magistério da educação básica, com os eixos da 

valorização: a formação inicial e continuada; condições de trabalho; salário e carreira, 

embora não aborde o item carga horária. Porém, leva em consideração as diretrizes do Plano 

Nacional de Educação (2001-2010) enfatizando a necessidade de que, 

 

4. Valorização dos profissionais da educação. Particular atenção deverá ser 

dada à formação inicial e continuada, em especial dos professores. Faz 

parte dessa valorização a garantia das condições adequadas de trabalho, 

entre elas o tempo para estudo e preparação das aulas, salário digno, com 

piso salarial e carreira de magistério (BRASIL, 2001). 

 

Tais diretrizes apontam para a valorização do profissional do magistério 

contemplando direitos nacionais quanto às condições e dedicação ao trabalho, tempo para o 

planejamento, formação e piso salarial condizente com sua formação.  

Nessa política de valorização e avanço na carreira, a avaliação de desempenho 

emerge da necessidade de Planos de Cargos, Carreira e Remuneração a fim de permitir ao 

docente avanço na carreira e na remuneração. Essa avaliação vem sendo concretizada pelas 

determinações do PCCR/2004 e do Decreto nº 8.961/200922. 

O Plano Municipal de Educação (2005-2014) e aqueles que o antecederam 

expressavam diretrizes para a valorização do magistério e dos profissionais da educação, 

com metas e objetivos definidos pelo PNE, Lei 10.172/2001 no que se refere à valorização 

do magistério.  

O Plano Municipal de Educação (2005-2014), elaborado em consonância com as 

diretrizes da Lei 10.172/2001 – Plano Nacional de Educação ̶ configura-se um mecanismo 

importante para a implementação de ações da rede municipal de Natal/RN, realçando a 

valorização do magistério como um dos aspectos para a melhoria da qualidade da educação. 

 

 

 

 

                                                           
22Altera os artigos 1º, 4º, 9º, 10, 11, 12 e 13, e anexos I, II, III, IV, V e VI do Decreto nº.  8.558/2008, que 

dispõe sobre as promoções do profissional do magistério público municipal de Natal, nas classes representadas 

por letras, regulamentando os artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº. 058/2004 e dá outras providências. 
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3.4.2 PCCR – Lei Complementar nº 058/2004: concepções de carreira e remuneração 

 

Diretrizes para a valorização do magistério da rede municipal de Natal/RN 

 

Com os Fundos − Fundef e Fundeb – a política de valorização a partir de 

documentos e legislações legitimam a implementação de diretrizes políticas nacionais, 

regionais e locais para a valorização do magistério público, implementada pelo Fundeb 

repercutindo na carreira e na remuneração dos docentes. 

As políticas educacionais da rede de ensino municipal de Natal para a valorização 

do magistério estão respaldadas pela Constituição Federal de 1988; na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB (9.394/96); na Emenda Constitucional nº14/96, que 

regulamenta o Fundef; na Lei nº 9.424/96 que dispõe sobre o Fundef; no Plano Nacional de 

Educação (Lei nº 10.172/01); na Emenda Constitucional nº 53/06, que regulamenta o 

Fundeb; na Lei nº11. 494/07, que dispõe sobre o Fundeb, na Lei do Piso Salarial Profissional 

Nacional (Lei nº 11.738/08). Todas fomentaram políticas públicas para a valorização 

docente, em especial, na carreira e na remuneração da referida rede de ensino.  

A Lei Complementar nº 05823, de 13 de setembro de 2004, dispõe sobre o Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração e Estatuto do Magistério Público Municipal de Natal/RN, 

contemplando aspectos que envolvem a carreira do magistério, dentre os quais, destacam-se: 

os princípios básicos, das atribuições dos profissionais do magistério, dos princípios básicos 

da carreira, da estrutura da carreira, do provimento do cargo de professor, da progressão e 

promoção na carreira, da locação e remoção, do regime de trabalho, dos vencimentos e da 

remuneração, das vantagens, dos deveres, das restrições, dos direitos, da qualificação 

profissional, das férias, das licenças, da acumulação de cargos e da aposentadoria, da 

implementação do plano de carreira e das disposições finais (NATAL, 2004).  

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

− Lei nº 9.394/96 − já enfatizavam a importância de Planos de Carreira para o magistério 

público. A valorização do magistério é uma temática considerada relevante para a qualidade 

e a democratização da educação.  

As determinações legais indicam que os sistemas de ensino devem promover a 

valorização dos docentes mediante planos e estatutos de carreira com garantias de ingresso, 

unicamente, por concurso público de provas e títulos, com formação continuada, licença 
                                                           
23 A Lei Complementar nº 058/04 resultou das reformulações e adequações da Lei Complementar nº 16/98, que 

dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários e o Estatuto do Magistério público do ensino fundamental e 

da educação infantil do município de Natal e dá outras providências, bem como da reformulação do estatuto 

regulamentado pela Lei nº 3.535 que vigorou de 1988 a 1998.  
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remunerada para sua qualificação, piso salarial, progressão funcional por via da titulação e 

avaliação de desempenho, com período reservado a estudos, planejamento e avaliação, além 

de condições adequadas de trabalho. A carreira do magistério tem sido objeto de estudos 

dada a importância valorização do trabalho do docente e a perspectiva que outras pessoas 

têm com relação à profissão. 

A Lei Complementar nº 058/2004 que aprovou o PCCR municipal configura-se 

uma expressão da implementação de uma política para a valorização docente. Enfatiza, no 

art. 6º, que a carreira do magistério público adota os seguintes princípios:  

 

I – a profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação ao magistério 

e qualificação profissional, com remuneração condigna e condições 

adequadas de trabalho; 

II – valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento; 

III – a progressão através de mudança de nível de habilitação e de 

promoções periódicas.  

 

Entender a valorização do magistério pressupõe que essa profissão seja considerada 

valorizada na perspectiva da carreira, das condições de trabalho, de formação inicial e 

continuada e na remuneração. Nesse sentido, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração se 

expressa como uma política de valorização do docente, visto que evidencia as condições 

para que todos os eixos da valorização sejam contemplados e implementados pelas redes de 

ensino público.  

A valorização do magistério parte do princípio da formação inicial e continuada, da 

carreira, da jornada de trabalho e da remuneração. Essas categorias fundamentam a 

formulação dos planos de cargos, carreira e remuneração, visto que as garantias profissionais 

demandam uma política para os professores.  

Entende-se, assim, o magistério a partir da profissionalização, ou seja, uma ação 

que precisa de investimento na qualificação, identificação com o trabalho que desenvolve e 

condições para a prática do ensino.  Considera que a valorização requer que a rede de ensino 

promova a avaliação do desempenho, com base nos conhecimentos, qualificação, dedicação 

ao trabalho, entre outros. Esses itens estruturam a implementação da progressão e da 

promoção dos docentes periodicamente.  

Com a compreensão da valorização docente através desse âmbito, esses aspectos 

deveriam constituir condição mínima para uma educação com mais qualidade e que 

considera o professor um profissional com direitos e deveres.  

De acordo com o PCCR/2004, a estrutura da carreira que integra o Quadro de 



81 
 

Carreira do Magistério, será constituído por professores estatutários que exercem a docência 

ou suporte pedagógico. Conforme a lei, a carreira do magistério público municipal integra-se 

pelo cargo de provimento efetivo de Professor e estruturada em 2 níveis e 15 classes. Nesse 

sentido, Nível é o conjunto de profissionais do magistério, ocupantes do cargo efetivo de 

professor, com o mesmo grau de formação ou habilitação em que se estrutura a carreira. 

Com relação à Classe, é a posição dos profissionais do magistério, ocupantes do cargo 

efetivo de professor, nos níveis de carreira referente a fatores de desempenho e qualificação 

profissional, designadas por letras de “A” a “P”.  

Conforme essa legislação, o professor dispõe de um conjunto de atribuições e 

responsabilidades, com vencimento específico correspondente à posição do professor na 

carreira, e remuneração pelo Poder Público Municipal, nos termos da lei.  

Nesse entendimento, o quadro 1 mostra a organização da carreira dos profissionais 

do magistério municipal, conforme o PCCR/200424 municipal, com base nos Níveis e 

Classes. 

 

Quadro 5 - Categoria Funcional do Magistério Público do município de Natal/RN. 

 

CATEGORIA 

FUNCIONAL  
NÍVEL  CLASSE                                         FORMAÇÃO  

Professor 

(Especial) 

NE1 

A a P 

Profissionais do magistério com formação em nível médio 

enquadrados no Nível Especial 1, em extinção. 

NE2 

Profissionais do magistério com habilitação em licenciatura curta 

enquadrados no Nível Especial 2, em extinção, com vencimento 

básico correspondente ao coeficiente 1.25 do fixado para o Nível 

Especial 1- NE1.  

Fonte: Lei Complementar nº 058/2004 do Legislativo Municipal de Natal. 

 

O quadro 5 explicita o enquadramento em nível especial 1, cujos professores estão 

em extinção, no caso, com formação em nível médio (NE-1) e nível especial 2, com 

professores com habilitação em licenciatura curta (NE-2), em extinção, com vencimento 

básico correspondente ao coeficiente de 1.25 do fixado para NE-1.

                                                           
24Neste trabalho, a Lei nº 114/2010, que aprova o plano de cargo para ao Educador Infantil não é objeto de 

estudo, pois abordamos a Lei nº 058/2004 que aprova o plano de Dispõe sobre o Plano de Carreira, 

Remuneração e Estatuto do Magistério Público Municipal de Natal e dá outras providências. 
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Quadro 6 - Categoria Funcional do Magistério Público do município de Natal/RN. 

 

CATEGORIA 

FUNCIONAL 
NÍVEL CLASSE FORMAÇÃO 

Professor 

N 1 

A a P 

Curso superior de licenciatura plena, com habilitação 

específica para o magistério. 

N 2 

Curso superior de licenciatura plena, com habilitação para o 

magistério e diploma de pós-graduação na área de educação, 

em nível de especialização, mestrado ou doutorado.  
Fonte: Lei Complementar nº 058/2004 do Legislativo Municipal de Natal.  

 

  

O quadro 6 corresponde aos docentes efetivos do quadro permanente com formação 

em licenciatura plena, com habilitação para o magistério (N1) e formação em licenciatura 

plena, com habilitação para o magistério acrescido de diploma de pós-graduação em nível de 

especialização, mestrado e doutorado.  

 

Progressão e promoção /evolução baseada na titulação e na avaliação de desempenho 

 

O PCCR de 2004 assegura a progressão funcional do magistério com a elevação do 

Nível 1 para o Nível 2, mediante requerimento administrativo devidamente instruído com o 

comprovante da nova titulação, vigorando a partir do mês seguinte da comprovação pelo 

professor requerente.  

A titulação para a mudança de nível corresponde ao título de especialização, 

mestrado e doutorado, podendo ser usado uma única vez, seja para contagem dos pontos em 

concurso de admissão, seja para fins de progressão ou concessão de vantagem, permitida, 

apenas, um título por nível acadêmico.  

Segundo a Lei nº 058/2004 do PCCR, a promoção de uma classe para outra 

imediatamente superior dar-se-á por avaliação que leva em consideração o desempenho, a 

qualificação profissional, a ser disciplinada em regulamento proposto pela Comissão de 

Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e aprovado por ato do 

Executivo, nos prazos previstos nessa lei.   

O processo de avaliação do docente será realizado, anualmente, enquanto a 

pontuação do desempenho e a qualificação ocorrerá, a cada dois anos, com a implementação 

da lei. Assim, a avaliação de desempenho e a qualificação serão efetivadas de acordo com os 

critérios definidos no regulamento das promoções.  
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A realização da avaliação regulamenta-se pelo Decreto nº 8.961/200925 que altera 

os artigos 1º, 4º, 9º, 10, 11, 12 e 13, anexos I, II, III, IV, V e VI do Decreto nº.  8.558/2008, 

que dispõe sobre as promoções do profissional do magistério público municipal de Natal, 

nas classes representadas por letras, regulamentando os arts. 16 e 17 da Lei Complementar 

nº. 058/2004 e dá outras providências. 

Conforme o Decreto nº 8.961/09 e LC nº 058/04 que se refere ao PCCR, a 

promoção do profissional do magistério nas classes de carreira, designada por letras de “A” 

a “P”, dar-se-á através da avaliação do desempenho e da qualificação do professor, 

considerando-se o cumprimento dos deveres, a eficiência no exercício do cargo, o 

permanente aperfeiçoamento e atualização. Tudo isso está relacionado aos seguintes 

critérios: 

 

A avaliação do professor será realizada anualmente, enquanto a pontuação 

do desempenho e da qualificação ocorrerá a cada dois anos, quando poderá 

ser promovido; a concessão da promoção ocorrerá quando o professor 

alcançar o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos, conforme o 

estabelecido nesse regulamento e cumprido o interstício de quatro anos na 

classe “A”, até 28 de fevereiro do ano da avaliação e de dois anos nas 

demais classes de carreira (NATAL, 2009, p. 1).  

 

O processo de avaliação de desempenho pauta-se na qualificação do professor e 

demais funções, como gestor, coordenador - pedagógico, inspetor escolar, que atuam na 

SME e em diretoria da entidade de classe representativa do magistério, sendo definidos 

fatores de avaliação com valores, conforme o desempenho e obedecendo à seguinte 

pontuação,  

 

I – Rendimento e qualidade do trabalho – 4,0 (quatro) pontos;  

II – Assiduidade e pontualidade – 1,0 (um) ponto;  

III – Tempo de permanência na docência – 1,0 (um) ponto;  

IV - Contribuição no campo da educação – 1,5 (um e meio) pontos;  

V – Participação em colegiados ou comissões – 1,0 (um) ponto;  

VI – Permanente aperfeiçoamento e atualização – 1,5 (um e meio) pontos 

(NATAL, 2008, p. 1). 

 

 

                                                           
25 O Decreto nº 8.961/2009, modifica outros Decretos que o antecederam, dentre os quais estão: Decreto nº 

8.143/2007 que dispõe sobre as promoções do profissional do magistério público municipal do Natal, nas 

classes representada por letras, regulamenta os artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 058/2004 e dá outras 

providências; Decreto nº 8.244/2007 que altera os artigos 9 e 10 e anexos I, II, II, IV, V e VI do Decreto 

8.143/2007 e Decreto nº 8.558/2008 que altera os artigos 2º, 3º, 10 e 13 e anexos I, II, III, IV, V e VI do 

Decreto 8.244/2007.  
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Na rede municipal de Natal, a promoção corresponde à mudança de uma classe para 

outra, a partir de critérios que os docentes devem comprovar para ser avaliados e alcançar a 

pontuação mínima (6,0 pontos). Esse procedimento respalda-se no Decreto nº 8.961, de 1º 

de dezembro de 2009. A promoção da carreira será disciplinada em regulamento definido 

pela Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e aprovado 

por ato do Executivo, nos prazos previstos na Lei nº 058/2004, estabelecendo, em seu art. 3º, 

que a avaliação do desempenho ocorrerá em dois momentos: 

 

a) acontecerá nas escolas, no órgão central da SME e na entidade de 

classe da carreira do magistério; 

b) ficará a cargo de uma Comissão devidamente constituída para tal 

fim na própria Secretaria Municipal de Educação, observando o 

disposto nos anexos: I, II, III, IV, V e VI (NATAL, 2009, p. 2). 

 

Para a avaliação de desempenho, cabe à Comissão da escola pontuar os seguintes 

itens: rendimento e qualidade do trabalho, assiduidade e pontualidade, referentes ao ano 

letivo anterior ao da avaliação. À Comissão Central cabe pontuar os demais fatores. Para 

isso, no processo de cálculo dos pontos de cada docente referente ao resultado das 

avaliações dos períodos, será considerada a de melhor pontuação.  

A organização da Comissão Escolar obedecerá à seguinte composição para a 

avaliação do desempenho da função docente, conforme art. 5º do Decreto nº 8.961/09,  

 

§ 1º - O diretor, o vice-diretor, o coordenador pedagógico do seu turno de 

atuação, o inspetor escolar e um membro do conselho escolar;  

§ 2º - Para a avaliação do desempenho do coordenador pedagógico: o 

diretor, o vice-diretor, o inspetor escolar, um professor do turno de atuação 

docente e um membro do conselho escolar; 

§ 3º - Para a avaliação do desempenho do inspetor escolar: o diretor, o 

vice-diretor, um coordenador pedagógico, um professor e um membro do 

conselho escolar;  

§ 4º - Para a avaliação do desempenho dos gestores escolares: o Conselho 

de escola (NATAL, 2009). 

 

Definidas as comissões de avaliação do desempenho, os grupos organizarão a 

comissão, composta por cinco membros escolhidos pelo Conselho Diretor; a avaliação do 

desempenho dos professores, que atuam no Órgão Central, será efetuada por comissões 

específicas, compostas por cinco membros, entre os quais o seu chefe imediato; para a 

avaliação do desempenho da função docente e/ou de suporte pedagógico dos professores 

cedidos às instituições educacionais conveniadas, sem fins lucrativos, conforme o art. 57, da 
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Lei nº. 058/2004, será designada uma comissão nas respectivas instituições onde atuam, 

obedecendo, porém, a todos os dispositivos descritos no Decreto supracitado (NATAL, 

2009). 

No processo avaliativo, não participa o profissional que estiver nas seguintes 

situações: a) professor cedido para instituições não incluídas na rede municipal de ensino, 

salvo as instituições educacionais conveniadas, sem fins lucrativos; b) aquele que se 

encontrar em gozo de licença para trato de interesse particular, e c) aos que se encontrarem 

no exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal.  

Visando obter a pontuação para a avaliação, são considerados: a contribuição no 

campo da educação, participação em comissões ou colegiados e qualificação profissional. O 

professor deve apresentar à Comissão de Promoção Horizontal, documentos 

comprobatórios, adquiridos de 1º de março do biênio anterior, até o dia 28 de fevereiro do 

ano da avaliação. Ao final do processo, os resultados da avaliação serão homologados pelo 

(a) titular da pasta da educação e publicados no Diário Oficial do Município (NATAL, 

2009). 

É importante que essa prática (avaliação) seja conduzida para a reflexão da ação 

docente e para a melhoria da qualidade da educação, como também para a valorização da 

carreira, e, consequente evolução no vencimento base e na remuneração, sendo condizente 

com sua dedicação e atuação nos processos pedagógicos. Isso evita que seja um 

procedimento de disputa e de exclusão daqueles que não alcançarem a pontuação mínima. 

Por isso, a rede de ensino precisa promover práticas que conduzam os docentes a investir na 

formação inicial e continuada, na produção de materiais didáticos, entre outros pontos 

avaliados.  

 

3.4.3 Vencimento e remuneração no PCCR municipal  

 

A Lei nº 058/04 determina que a remuneração corresponda ao vencimento relativo 

à sua posição no Nível e na Classe da carreira, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer 

jus. Considera-se vencimento básico inicial da carreira do magistério o fixado para o Nível 1 

na Classe A, e o Nível 2 da carreira correspondente a 20% do fixado para o Nível, calculada 

à razão de cinco semanas/mês, com jornada de trabalho parcial de vinte e integral, de 

quarenta horas semanais. O valor dos vencimentos, a que se refere às Classes da carreira do 

magistério, será obtido pela aplicação do coeficiente 1.05 sobre o valor do vencimento da 

Classe anterior do Nível correspondente. A remuneração da carga suplementar será 
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proporcional ao número de horas, adicionado, à jornada de trabalho do professor, calculadas 

sobre o seu vencimento. 

Em conformidade com essa lei, aos profissionais do magistério serão concedidas 

outras vantagens, a saber: gratificação pelo exercício da função de Diretor e Vice-Diretor, 

baseada na tipologia de cada escola, conforme quadro 3, como também gratificação de 

dedicação exclusiva, no valor correspondente de 50% do vencimento do professor. Além 

disso, gratificação de titulação de mestrado (20%) e doutorado (40%) do vencimento do 

docente. Ambas as titulações não são cumulativas. 

A mudança do Fundef pelo Fundeb, mesmo ampliando seu escopo para toda a 

educação básica e a ampliação do aporte financeiro da União, mostrou continuidade na 

concepção da política de fundos, como proposta de financiamento da educação 

(GRACINDO, 2010).  

O quantitativo de docentes efetivos retirados da folha de pagamento, 

consequentemente, pagos com recursos do Fundeb consta na tabela 1. 

 

Tabela 1- Docentes do magistério efetivos da rede municipal de Natal/RN (2007 a 2010). 

Ano 2007 2008 2009 2010 

Número de docentes  3.110 3.481 3.948 3.803 

Fonte: Elaborado pela autora tendo como fonte as Folhas de Pagamento do Município de Natal/RN – mês 

outubro (2007-2010).  

A tabela 1 demonstra que o número de profissionais do magistério aumentou, 

gradativamente, passando de 3.110 docentes, em 2007 para 3.803, em 2010, um crescimento 

de 693 profissionais, representando 22,3% de elevação. Esse acréscimo, no quantitativo de 

professores, justifica-se pela realização de um concurso para professores da educação 

infantil, visto que essa modalidade, também, é financiada com os recursos do Fundeb.  

A discussão da política de valorização e de remuneração com base em uma análise 

dos acordos salariais realizados pelo governo municipal e o Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação Pública do Rio Grande do Norte (Sinte/RN), é importante para se perceber, a 

partir da relação com o salário mínimo nacional os efeitos na melhoria salarial, no caso, no 

vencimento dos docentes.  

A tabela 2 registra os percentuais dos reajustes que ocorreram no período estudado 

(2007 a 2010) no vencimento dos profissionais do magistério público na rede municipal de 

Natal/RN.
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 Tabela 2 - Percentual de reajustes da tabela salarial dos profissionais do magistério público 

da rede municipal de Natal/RN. 

2007 2008 2009 2010 

23,74% 5,43% 12% 4,5% 

Fonte: Elaborado pela autora tendo como fonte as tabelas salariais disponibilizadas pelo SINTE/RN 

(PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2007, 2008, 2009,2010).  

 

Conforme informação do Sindicato dos Trabalhadores, os percentuais da tabela 2 

demonstram os reajustes realizados a cada ano através das tabelas salariais. Os dados 

apresentam os seguintes percentuais: 23,74%, em 2007; 5,43%, em 2008; 12%, em 2009 e 

4,5%, em 2010.  

Nos quadros a seguir, são revelados os demonstrativos e as justificativas dos 

percentuais aplicados no vencimento base dos profissionais do magistério, levando em 

consideração o salário mínimo de cada ano analisado. 

O quadro 7 corresponde ao demonstrativo da remuneração básica (vencimento) por 

níveis e classes da carreira com a implementação da correção salarial de 23,74%, em 2007 e 

a relação com o salário mínimo vigente, cujo valor atualizado correspondia a R$ 453,00.  

Quadro 7 - Vencimento por níveis e classes da carreira e a relação com o salário mínimo 

nacional (2007) 

 

Classe 

N
ív

el
 N-1 N-2 NE-1 NE-2 

20 h 20 h 20 h 20 h 

Vencimento SM Vencimento SM Vencimento SM Vencimento SM 

A 995,59 2,20 1.192,42 2,63 738,72 1,63 912,90 2,02 

B 1.045,37 2,31 1.252,05 2,76 775,65 1,71 958,54 2,12 

C 1.097,64 2,42 1.314,65 2,90 814,44 1,80 1.006,47 2,22 

D 1.152,52 2,54 1.380,41 3,05 855,14 1,89 1.056,78 2,33 

E 1.210,15 2,67 1.448,84 3,20 897,92 1,98 1.109,64 2,45 

F 1.270,65 2,80 1.521,26 3,36 942,81 2,08 1.165,12 2,57 

G 1.334,18 2,95 1.597,32 3,53 989,95 2,19 1.223,36 2,70 

H 1.400,90 3,09 1.677,17 3,70 1.039,43 2,29 1.284,52 2,84 

I 1.470,96 3,25 1.761,02 3,89 1.091,41 2,41 1.348,73 2,98 

J 1.544,49 3,41 1.849,06 4,08 1.145,99 2,53 1.416,18 3,13 

L 1.621,71 3,58 1.941,52 4,29 1.203,28 2,66 1.486,97 3,28 

M 1.702,79 3,76 2.038,60 4,50 1.263,44 2,79 1.561,33 3,45 

N 1.787,93 3,95 2.140,53 4,73 1.326,61 2,93 1.639,39 3,62 

O 1.877,33 4,14 2.247,55 4,96 1.392,94 3,07 1.721,36 3,80 

P 1.971,19 4,35 2.359,92 5,21 1.462,60 3,23 1.807,43 3,99 

Média 1.432,23 - 1.714,82 - 1.062,69 - 1.313,25 - 

Mediana 1.400,90 - 1.677,17 - 1.039,43 - 1.284,52 - 

Fonte: (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2007). Elaborado pela autora. 

Nota: Valores atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.  
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Os dados do quadro 7 explicitam um reajuste no vencimento base dos profissionais 

do magistério, a partir do acordo entre o Governo municipal e o Sinte/RN. Esse ajuste está 

respaldado segundo a Lei nº 5.771, de 20 de março de 2007, que especifica,  

 

Art. 2º. - A partir de 1º de março de 2007, o valor de que trata o inciso II do 

artigo anterior será incorporado aos vencimentos e proventos básicos dos 

professores ativos e inativos da rede pública municipal, acrescendo-se, 

ainda, o quantum necessário para que se atinja o percentual de 23,74% 

(vinte e três inteiros e setenta e quatro centésimos por cento).  

 

Evidencia-se que, no ano de 2007, o percentual de aumento foi maior, em relação 

aos anos posteriores, justificado por outra legislação à Lei nº 5.726, de 10 de maio de 2006, 

que “dispõe sobre a antecipação de valores do pró-piso salarial nacional nos vencimentos e 

proventos dos professores ativos e inativos do quadro do magistério público municipal e dá 

outras providências”. Essa lei afirma, no art. 1º, que seja concedida antecipação de valores 

pró-piso salarial nacional nos vencimentos e proventos dos docentes ativos e inativos que 

integram o magistério público municipal, da seguinte forma: I– R$ 70,00 (setenta reais), a 

partir de abril de 2006; e II – R$ 90,00 (noventa reais), a partir de outubro de 2006, 

absorvendo o valor antecipado anteriormente. O mesmo aparato legal menciona que,  

 

Art. 2º - A partir de março de 2007, o valor de que trata o inciso II do artigo 

anterior será incorporado aos vencimentos e proventos básicos dos professores 

ativos e inativos da rede pública municipal, acrescendo-se, ainda, o quantum 

necessário para que se atinja um percentual de 17,81% (dezessete vírgulas oitenta 

e um por cento).  

 

A Lei nº 5.771/07 demonstra que o ano da aprovação do Fundeb trouxe mudanças 

pela incorporação de um percentual que reajustou o vencimento para cumprir a posterior Lei 

do PSPN. Dessa forma, a análise mostra que o percentual de 23,74% repercutiu nos valores 

salariais aos níveis e às classes (A-P).  

Na relação dos vencimentos com o salário mínimo, à época, R$ 453,00 em valores 

atualizados, demonstra-se que em todos os níveis – N-1 (Licenciatura Plena); N-2 (pós-

graduação – especialização, mestrado e doutorado); NE-1 (Magistério – médio na 

modalidade normal) e NE-2 (Licenciatura Curta) e nas classes, da inicial (A) até a final (P) 

há um crescimento na quantidade de salários mínimos, respectivamente, N-1 (2,20; 4,35); N-

2 (2,63; 5,21); NE-1 (1,63; 3,23) e NE-2 (2,02; 3,99).  

Esse crescimento leva a perceber que os ganhos referentes à comparação atingiram 
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mais os docentes com formação em licenciatura plena, em paralelo, os docentes com pós-

graduação, visto que o último deveria ser maior pelo grau de formação e investimento na 

carreira. Com relação aos profissionais com nível médio, o crescimento no parâmetro 

estabelecido foi inferior aos dos docentes com licenciatura curta, conforme o quadro acima.  

O quadro 8 corresponde ao demonstrativo da remuneração básica (vencimento) por 

níveis e classes da carreira com a implementação da correção salarial de 5,43% em 2008 e a 

relação com o salário mínimo vigente, cujo valor atualizado correspondia a R$ 461,00. 

 

Quadro 8 - Vencimento por níveis e classes da carreira e a relação com o salário mínimo 

nacional (2008).  

 

Classe 

N
ív

el
 N-1 N-2 NE-1 NE-2 

20 h 20 h 20 h 20 h 

Vencimento SM Vencimento SM Vencimento SM Vencimento SM 

A 980,59 2,13 1.174,46 2,55 727,58 1,58 899,14 1,95 

B 1.029,63 2,23 1.233,87 2,68 763,96 1,66 944,09 2,05 

C 1.081,09 2,35 1.294,83 2,81 802,16 1,74 991,30 2,15 

D 1.135,17 2,46 1.359,60 2,95 842,25 1,83 1.040,86 2,26 

E 1.191,92 2,59 1.427,01 3,10 884,39 1,92 1.092,91 2,37 

F 1.251,51 2,71 1.498,34 3,25 928,60 2,01 1.147,55 2,49 

G 1.314,09 2,85 1.573,25 3,41 975,03 2,12 1.204,93 2,61 

H 1.379,79 2,99 1.651,90 3,58 1.023,78 2,22 1.265,17 2,74 

I 1.448,78 3,14 1.734,49 3,76 1.074,97 2,33 1.328,43 2,88 

J 1.521,23 3,30 1.821,21 3,95 1.128,74 2,45 1.394,86 3,03 

L 1.630,37 3,54 1.912,27 4,15 1.185,14 2,57 1.464,61 3,18 

M 1.677,14 3,64 2.007,88 4,36 1.244,39 2,70 1.537,83 3,34 

N 1.761,09 3,82 2.108,26 4,57 1.306,60 2,83 1.614,72 3,50 

O 1.849,05 4,01 2.213,64 4,80 1.371,94 2,98 1.695,46 3,68 

P 1.941,49 4,21 2.324,32 5,04 1.449,76 3,14 1.780,24 3,86 

Média 1.412,86 - 1.689,02 - 1.047,29 - 1.293,47 - 

Mediana 1.379,79 - 1.651,90 - 1.023,78 - 1.265,17 - 

Fonte: (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2008). Elaborado pela autora. 

Nota: Valores atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.  
 

As informações salariais do quadro 8 evidenciam um reajuste no vencimento base 

dos profissionais do magistério, com base nas negociações e aplicação das legislações para a 

carreira e valorização salarial dos profissionais do magistério, realizada entre o governo e o 

sindicato na rede municipal de Natal/RN. 

Conforme quadro anterior, os ajustes salariais fazem parte de uma política 

respaldada em leis ordinárias municipais que determinam o percentual de aumento a cada 

ano. A Lei nº 5.827, de 30 de novembro de 2007, que dispõe sobre o reajuste anual da 
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remuneração (vencimento) dos profissionais do magistério público municipal e dá outras 

providências, vem determinar que,  

 

Art. 1º - O vencimento base dos profissionais do magistério público 

municipal será reajustado no dia 01 de abril de cada ano, com base na 

variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, apurada entre o mês do 

reajustamento e os 12 (doze) meses anteriores. 

Parágrafo Único – Se da aplicação da variação do INPC-IBGE resultar 

valor de despesa com pessoal superior ao limite de 70% (setenta por cento) 

das receitas vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, decorrentes do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB (Fonte 131) e do 

Orçamento Geral do Município (Fonte 111), o reajustamento restringir-se-á 

ao percentual que atinja esse limite (NATAL, 2007). 

 

Esse aparato legal elucida uma política de reajuste anual no vencimento dos 

profissionais do magistério. Dessa forma, a análise mostra que o percentual de 5,43% 

repercutiu nos valores salariais aos níveis e às classes (A-P).  

A comparação entre vencimentos e o salário mínimo, à época, R$ 461,00, em 

valores atualizados, mostra que, em todos os níveis – N-1 (Licenciatura Plena); N-2 (pós-

graduação – especialização, mestrado e doutorado); NE-1 (Magistério – médio na 

modalidade normal) e NE-2 (Licenciatura Curta) apresenta um crescimento do vencimento 

em todas as classes, da inicial (A) até a final (P), houve, portanto, a continuidade no 

aumento do vencimento, em proporção à quantidade de salários mínimos, respectivamente, 

N-1 (2,13; 4,21); N-2 (2,55; 5,04); NE-1 (1,58; 3,14) e NE-2 (1,95; 3,86).  

No quadro 8, o crescimento do vencimento significa ganhos para os docentes com 

formação em licenciatura plena, em paralelo, aos docentes com pós-graduação, pois o último 

deveria ser maior pelo grau de formação e investimento na carreira. Na relação com os 

docentes com formação em nível médio, o crescimento no parâmetro estabelecido foi 

inferior ao dos professores com licenciatura curta, conforme especifica o quadro anterior.  

O quadro 9 corresponde ao demonstrativo da remuneração básica (vencimento) por 

níveis e classes da carreira com a implementação da correção salarial de 12% em 2008 e a 

relação com o salário mínimo vigente, cujo valor atualizado correspondia a R$ 496,00.  
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Quadro 9: Vencimento por níveis e classes da carreira e a relação com o salário mínimo 

nacional (2009) 

 

Fonte: (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2009). Elaborado pela autora. 

Nota: Valores atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.  

 

 Os dados do quadro 9 evidenciam um reajuste no vencimento base dos docentes do 

magistério público da rede municipal, a partir das negociações e aplicação das legislações 

destinadas à carreira e à valorização salarial dos profissionais do magistério, realizada entre 

o governo e o sindicato na rede municipal de Natal/RN. 

As discussões sobre os dados anteriores mostravam que os reajustes no vencimento 

base estavam respaldados em legislações municipais. Conforme a tabela 2, o ajuste 

concedido, em 2009, representa um percentual de 12%. A Lei nº 5.827, de 30 de novembro 

de 2007, que dispõe sobre o reajuste anual da remuneração (vencimento) dos profissionais 

do magistério público municipal e dá outras providências, referente ao ano de 2008, 

permanece respaldando o reajuste no ano de 2009, pois não houve alteração nas 

especificações para o aumento no vencimento base.  

Observando o vencimento em relação ao salário mínimo nacional, à época de 2009 

- R$ 496,00 em valores atualizados, percebe-se que em todos os níveis – N-1 (Licenciatura 

Plena); N-2 (pós-graduação – especialização, mestrado e doutorado); NE-1 (Magistério – 

médio na modalidade normal) e NE-2 (Licenciatura Curta) e todas as classes, da inicial (A) 

Classe 
N

ív
el

 N-1 N-2 NE-1 NE-2 

20 h 20 h 20 h 20 h 

Vencimento SM Vencimento SM Vencimento SM Vencimento SM 

A 1.051,51 2,12 1.259,40 2,54 780,20 1,57 964,16 1,94 

B 1.104,09 2,23 1.322,37 2,67 819,21 1,65 1.012,38 2,04 

C 1.159,29 2,34 1.388,49 2,80 860,17 1,73 1.062,99 2,14 

D 1.217,25 2,45 1.457,91 2,94 903,18 1,82 1.116,14 2,25 

E 1.278,11 2,58 1.530,82 3,09 948,34 1,91 1.171,95 2,36 

F 1.342,02 2,71 1.607,35 3,24 995,76 2,01 1.230,54 2,48 

G 1.409,12 2,84 1.687,72 3,40 1.045,54 2,11 1.292,07 2,60 

H 1.479,58 2,98 1.772,11 3,57 1.097,82 2,21 1.356,68 2,74 

I 1.553,56 3,13 1.860,71 3,75 1.152,71 2,32 1.424,52 2,87 

J 1.631,24 3,29 1.953,74 3,94 1.210,34 2,44 1.495,74 3,02 

L 1.712,80 3,45 2.051,43 4,14 1.270,87 2,56 1.570,53 3,17 

M 1.798,44 3,63 2.154,00 4,34 1.334,40 2,69 1.649,05 3,32 

N 1.888,36 3,81 2.261,70 4,56 1.401,13 2,82 1.731,51 3,49 

O 1.982,78 4,00 2.374,78 4,79 1.471,18 2,97 1.818,08 3,67 

P 2.081,92 4,20 2.493,53 5,03 1.544,74 3,11 1.908,98 3,85 

Média 1.512,67 - 1.811,74 - 1.122,37 - 1.387,02 - 

Mediana 1.479,58 - 1.772,11 - 1.097,82 - 1.356,68 - 
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até a final (P) os valores na relação entre vencimento e salário mínimo permaneceram, 

aproximadamente, ao referente ao ano de 2008, cujo valor do salário mínimo em valores 

atualizados correspondeu a R$ 461,00. Assim, as classes de A a P evidenciaram o aumento 

por meio dos ajustes a partir das determinações municipais, mas não acompanhando pela 

proporção da quantidade de salários mínimos, no vencimento, respectivamente, N-1 (2,12; 

4,20); N-2 (2,54; 5,03); NE-1 (1,57; 3,11) e NE-2 (1,94; 3,85). 

Em suma, entende-se que o crescimento do vencimento dos docentes corrobora 

com aqueles que têm formação em licenciatura plena, em paralelo, os docentes com pós-

graduação.  Entretanto, desvaloriza os que apresentam maior formação, já que apresenta 

maior investimento na carreira. No que se refere àqueles com formação em nível médio, o 

crescimento permanece inferior aos docentes com licenciatura curta, conforme especificado 

anteriormente.  

O quadro 10 corresponde ao demonstrativo da remuneração básica (vencimento) 

por níveis e classes da carreira com a implementação da correção salarial de 4,5% (2010) e a 

relação com o salário mínimo, cujo valor correspondia em 2010 a R$ 510,00. 

Quadro 10 - Vencimento por níveis e classes da carreira e a relação com o salário mínimo 

nacional (2010). 

 

Classe 

N
ív

el
 N-1 N-2 NE-1 NE-2 

20 h 20 h 20 h 20 h 

Vencimento SM Vencimento SM Vencimento SM Vencimento SM 

A 1.040,09 2,04 1.245,72 2,44 771,75 1,51 953,73 1,87 

B 1.092,10 2,14 1.308,00 2,56 810,34 1,59 1.001,42 1,96 

C 1.146,70 2,25 1.373,40 2,69 850,86 1,67 1.051,49 2,06 

D 1.204,04 2,36 1.442,07 2,83 893,4 1,75 1.104,06 2,16 

E 1.264,24 2,48 1.514,18 2,97 938,07 1,84 1.159,27 2,27 

F 1.327,45 2,60 1.589,89 3,12 984,97 1,93 1.217,23 2,39 

G 1.393,82 2,73 1.669,38 3,27 1.034,22 2,03 1.278,09 2,51 

H 1.463,51 2,87 1.752,85 3,44 1.085,93 2,13 1.342,00 2,63 

I 1.536,69 3,01 1.840,49 3,61 1.140,23 2,24 1.409,10 2,76 

J 1.613,52 3,16 1.932,52 3,79 1.197,24 2,35 1.479,55 2,90 

L 1.694,20 3,32 2.029,14 3,98 1.257,10 2,46 1.553,53 3,05 

M 1.778,91 3,49 2.130,60 4,18 1.319,96 2,59 1.631,21 3,20 

N 1.867,86 3,66 2.237,13 4,39 1.385,96 2,72 1.712,77 3,36 

O 1.961,25 3,85 2.348,99 4,61 1.455,26 2,85 1.798,41 3,53 

P 2.059,31 4,04 2.466,44 4,84 1.528,02 3,00 1.888,33 3,70 

Média 1496,25 - 1.792,05 - 1792,05 - 1.372,01 - 

Mediana 1463,51 - 1.752,85 - 1752,85 - 1.342,00 - 

Fonte: (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2008,2009). Elaborada pela autora. 

Nota: Valores atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.  
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No quadro 10, veem-se os reajustes acordados para os professores da rede 

municipal de Natal para as classes de A a P, com base na legislação vigente (Decreto nº 

6.022/ 2009). Esse decreto enfatiza, no art. 1º, que “o vencimento base dos profissionais do 

magistério público municipal será reajustado no mês de janeiro de cada ano, com base na 

variação percentual do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino 

fundamental urbano” (NATAL, 2009, p. 1). 

O Decreto nº 6.022/09 que altera a Lei nº. 5.827, de 30 de novembro de 2007, 

permanecendo a mesma redação que trata da aplicação do percentual de despesa não poderá 

ultrapassar o limite de 70% (setenta por cento) das receitas vinculadas à SME, decorrentes 

do Fundeb e do Orçamento Geral do Município, com reajustamento restringir-se-á ao 

percentual que atinja esse limite (NATAL, 2009, p.1).  

No entendimento sobre a política de valorização do magistério, levou-se em 

consideração o salário mínimo e quanto corresponde ao vencimento dos professores. Com a 

repercussão do vencimento em relação ao salário mínimo, à época, de 2010 -R$ 510,00 a 

todos os níveis – N-1(Licenciatura Plena); N-2 (pós-graduação – especialização, mestrado e 

doutorado); NE-1(Magistério – médio na modalidade normal) e NE-2 (Licenciatura Curta) – 

percebe-se que o reajuste do salário mínimo regrediu se comparado ao ano de 2007 e 2008, 

aproximando do mesmo de 2008.  Assim, as classes de A a P confirmaram o aumento por 

via dos ajustes a partir das determinações municipais, mas não acompanhando pela 

proporção da quantidade de salários mínimos, no vencimento, respectivamente, N-1 (2,04; 

4,04); N-2 (2,44;4,84); NE-1 (1,51;3,00) e NE-2 (1,87;3,70). 

O crescimento do vencimento dos docentes conforme a legislação, e apresentado no 

quadro 10 demonstra avanços se comparado ao vencimento de quem tem pós-graduação, já 

que esses possuem maior formação e investimento na carreira. Com relação aos docentes 

com formação em nível médio, o crescimento permanece inferior ao dos professores com 

licenciatura curta, conforme especificado anteriormente.  

A compreensão das políticas de valorização docente pelas diretrizes e políticas 

implementadas pela rede municipal de Natal, propiciou explicar os dados com base nas 

relações estabelecidas entre o salário mínimo, como também por meio de legislações e 

documentos, que implementam as políticas nacionais para a valorização do magistério, 

respaldadas no PCCR/2004.  
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A discussão sobre a avaliação de desempenho, pelo processo de promoção dos 

docentes, conforme PCCR, e nesse caso, ocorrida em 2009, justifica-se pela necessidade de 

elucidar aspectos que definem as políticas de valorização do magistério, a partir da evolução 

na carreira. Reconhece-se que não é objeto deste trabalho, mas se torna importante para 

compreender as políticas para a carreira e a remuneração docente da rede municipal.  

Com relação à lei do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), são validos alguns 

aspectos que repercutem na política na remuneração magistério, conforme abordamos a 

seguir.  

 

3.4.4 Piso Salarial Profissional Nacional: legislação e diretrizes  

 

A necessidade de aprovar um piso salarial para o magistério já estava previsto na 

Constituição Federal de 1988, entretanto, a Emenda Constitucional nº 53/06 deu nova 

redação e instituiu, no inciso VIII do art. 206 da Constituição, como princípio para o ensino 

– o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais da educação escolar pública.  

A aprovação da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial 

Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, 

regulamenta a alínea “e” constituinte do inciso III do caput do art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, representa a materialização de uma conquista 

institucionalizada desde a Constituição Federal de 1988, que já tratava da necessidade de um 

piso salarial para o magistério público. 

 A Lei nº 11.494/07 (BRASIL, 2007) determina, em seu art. 41, que o poder público 

deverá fixar, em lei específica, até 31 de agosto de 2007, o Piso Salarial Profissional 

Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). 

Entretanto, os embates acerca da aprovação do piso levaram a proposições da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e da legislação do próprio PSPN e as 

deliberações do governo. A tabela a seguir apresenta essas propostas e suas respectivas 

aprovações.  
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Tabela 3 – Proposição da CNTE e os reajustes com a Lei do PSPN na Remuneração 

base dos professores. 

Ano 
Reajustes do PSPN proposição do CNTE Reajustes do PSPN – Lei nº. 11.738/08 

Índice (%) Valor (R$) Índice (%) Valor (R$) 

2007 - - - - 

2008 - 950,00 - - 

2009 19,2 1.132,40 - 950,00 

2010 15,93 1.312,85 7,86 1.024,67 

Fonte: CNTE (2014). 

 . 

 A tabela 3 evidencia os reajustes do PSPN na proposição da CNTE e do Governo 

Federal. Estudos de Brito (2012, p. 198) enfatizam que “em decorrência da autonomia 

federativa, o Piso Salarial Nacional não está implantado em todos os estados e municípios, 

pois alguns entes federados não se consideram com condições de aplicá-lo”. Isso vem 

gerando diversos problemas, com a continuidade de docentes que ampliam a rede com 

jornadas de trabalhos duplas ou trabalhando em outros segmentos.  Nesse contexto, percebe-

se o aumento da insatisfação desses profissionais e o movimento de greves em diversos 

estados e capitais (BRITO, 2012).    

Outro problema enfrentado na aprovação e implementação do PSPN que 

inviabilizou a aprovação da referida lei foi a ADIn (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

4.16726) organizada por cinco governadores que questionavam os seguintes critérios básicos 

de implementação do piso:  

 

1) o estabelecimento de jornada de, no máximo, 40 horas semanais; 2) a 

composição dessa jornada, que deve garantir, no mínimo, 1/3 de carga 

horária para a realização de atividades fora da sala de aula; 3) a vinculação 

do piso salarial ao vencimento inicial das carreiras dos profissionais do 

magistério da educação pública (para a integralização do piso, não devem 

ser considerados gratificações, bônus e demais vantagens pecuniárias); 4) 

os prazos para a implementação da lei; 5) a data de inicio de vigência da 

lei. (CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, 2011, 

p.11).  

 

                                                           
26 Esta ação foi movida pelos governadores dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato 

Grosso do Sul e Cear, cujo objetivo da ação era tornar inconstitucional, portanto, sem valor legal, a atribuição 

do PSPN. O Supremo Tribunal Federal veta o § 4° do artigo 2° da Lei do Piso Salarial Nacional que trata da 

carga horária. O parágrafo estabelecia o limite máximo de 2/3 (dois terços) para o desempenho em sala de aula 

e 1/3 para extraclasse. Com a decisão do STF, são os municípios e estados que definem a distribuição da carga 

horária. Esclarece que os termos ‘vencimentos iniciais’ e ‘salário inicial’, ficam entendidos como 

‘remuneração total inicial’. Ou seja, transformou-se o Piso Salarial em Teto Salarial. Após um período de 

embates o Tribunal considerou o que propõe a Lei do Piso como constitucional. 
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Esse entendimento contextualiza as ações em nível nacional das implicações do 

PSPN nas deliberações dessa política de valorização do magistério. A discussão da 

demarcação legal sobre a questão da valorização docente enfatiza o debate na carreira e na 

remuneração. Na sequência, faz-se uma contextualização da organização do magistério 

público municipal e da legislação vigente no município de Natal/RN. Procede-se, também, a 

uma análise da implicação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério – Fundeb e a repercussão no 

vencimento dos docentes, a partir da relação com o salário mínimo e o índice econômico.  

A percepção da realidade da rede municipal de Natal pautou-se numa 

contextualização das legislações e diretrizes trazendo, além dos documentos, os dados 

educacionais de matrícula (educação infantil e ensino fundamental).  Percebe-se que os 

dados de matrícula (educação infantil e ensino fundamental) evidenciaram que o Fundeb 

ampliou atendimento aos alunos, da pré-escola, mas não proporcionou o mesmo movimento 

na creche. No ensino fundamental, não houve repercussões na matrícula.  

Portanto, as políticas de valorização docente, com base nas legislações de âmbito 

nacional, repercutem no contexto municipal. Enfatiza-se, então, os Planos Municipais de 

Educação e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração − Lei Complementar nº 058/04, com a 

explicitação da estrutura da carreira, a remuneração e a avaliação de desempenho, sendo o 

último, mecanismo de promoção na carreira docente. Portanto, as tabelas salariais 

demonstram que houve uma política de reajuste anual, porém o ano que mais aponta um 

aumento é 2007, correspondendo a 23,74%. A análise do vencimento definido pelos acordos 

entre o Sindicato e Governo pautou-se na relação entre o salário mínimo nacional, 

possibilitando entender a proporção de salários mínimos em comparação com o vencimento. 

O PSPN explicita o momento de disputa entre a CNTE e a proposta do governo, no caso, 

dos governadores que impetraram Ação Direta de Inconstitucionalidade.  

No próximo capítulo, é apresentada uma análise da remuneração trazendo aspectos 

referentes aos recursos do Fundeb para a remuneração docente, bem como a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino. Os achados da folha de pagamento e a repercussão na 

remuneração docente, a partir da relação do salário mínimo nacional, são pontos importantes 

para o balanço e compreensão da valorização do magistério, na dimensão da remuneração.
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4 FUNDEB: RECEITA, DESPESA E APLICAÇÃO NA VALORIZAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO − REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE NATAL/RN (2007-2010) E A RELAÇÃO COM O SALÁRIO MÍNIMO 

NACIONAL 

 

Neste capítulo, a discussão é pautada na análise da remuneração dos professores da 

rede municipal de Natal/RN, considerando as implicações dos recursos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação – Fundeb. O salário mínimo é considerado um instrumento comparativo para 

verificar que repercussão ocorreu na realidade do município de Natal/RN.  

No que se refere às análises abordadas no presente capítulo constituem um recorte 

da pesquisa em rede que analisa a remuneração dos professores das escolas públicas de 

educação básica: configurações, impactos, impasses e perspectivas. Neste sentido, as 

apreciações acerca da remuneração estão atreladas a informações sobre recursos do Fundeb 

e a partir de sujeitos e detalhamentos da folha de pagamento do magistério do município de 

Natal, no período de 2007 a 2010.  

A política de financiamento da educação, definida pela Constituição Federal de 

1988, estabelece percentuais de 25% para estados, municípios e o Distrito Federal; enquanto 

à União cabe a aplicação de 18%. Com a implementação da política de Fundos, promulgada 

pelo Fundef, depois com o Fundeb, percebe-se a inserção de políticas de descentralização 

fiscal e de gestão dos recursos entre os entes federados (União, estados e municípios). Nesse 

sentido, responsabilizou a educação básica aos estados (ensino fundamental anos finais, 

Educação de Jovens e Adultos e o ensino médio) e aos municípios (a educação infantil, o 

ensino fundamental anos iniciais e a EJA). Cabe à União a coordenação e distribuição de 

recursos provenientes de fontes orçamentárias, destinadas aos entes federados a partir do que 

determina a CF/88, em detrimento das reformulaçãos dos acordos da Reforma do Estado e 

seus financiadores. 

Com a revogação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef – e a criação de um novo Fundo 

contábil, retoma-se a discussão sobre a distribuição de recursos destinados à remuneração 

dos profissionais da educação, correspondente ao mínimo de 60% e os gastos com 

manutenção e desenvolvimento do ensino, referindo-se, ao máximo, de 40%.  
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A aprovação do Fundeb retoma o debate sobre a aplicação dos recursos, agora, para 

toda a educação básica, seguindo os mesmos moldes do Fundef. Define-se, então, que os 

respectivos âmbitos de atuação prioritária dos estados e municípios devem estar em 

conformidade ao estabelecido nos § § 2º e 3º do art. 211da Constituição Federal de 1988. Os 

municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental, 

enquanto os estados, no ensino fundamental e médio, sendo que o mínimo de 60% desses 

recursos deve ser destinado, anualmente, à remuneração dos profissionais do magistério 

(docentes e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção 

ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional) em 

efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo), e a 

parcela restante (de, no máximo, 40%), deve ser aplicada nas demais ações de manutenção e 

desenvolvimento, também da educação básica pública. 

 

4.1 RECEITA E DESPESA DO FUNDEB (2007-2010) 

 

Na análise sobre a remuneração, é preciso compreender um pouco do 

financiamento da educação, em especial, a política de Fundos iniciada pelo Fundef (1998-

2006) e substituída pelo Fundeb (2007-2020). A seguir, apresentam os recursos provenientes 

da arrecadação dos impostos que formam o Fundeb.  

 

Tabela 4 – Recursos do Fundeb na Remuneração do Magistério Público e na Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino no município de Natal/RN (2007-2010) 
DESCRIÇÃO 2007 2008 2009 2010 

Receita do Fundeb 61.463.913,95 80.703.365,19 87.418.087,05 91.611.781,57 

Receita de Remuneração de 

Depósitos Bancários Vinculados 

185.073,94 646.539,84 370.130,38 128.287,03 

Total dos Recursos do Fundeb 61.648.987,90 81.349.905,03 87.788.217,43 91.740.068,60 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em educação – SIOPE/FNDE (2007-

2010). Elaborada pela autora.  
Notas  

1. Valores Atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.  

2. Receita proveniente de arrecadação dos 20% dos impostos que compõem o Fundeb. 

3. Receita proveniente de aplicação financeira. 

 

A tabela 4 refere-se à aplicação dos recursos do Fundeb nos primeiros anos de sua 

implementação no município de Natal/RN. O intuito é perceber o comportamento das 
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finanças do Fundeb e o investimento na remuneração docente e na manutenção e 

desenvolvimento do ensino na rede municipal.  

No tocante às transferências, os dados comprovam uma ampliação no montante dos 

recursos do Fundeb, que retornaram a conta específica do município, para investimento no 

pagamento dos profissionais do magistério. Os valores destinados correspondem a R$ 

61.463.913,95, em 2007, aumentando para R$ 91.611.781,57, em 2010. Isso significa que o 

Fundo, a cada ano, vem apresentando crescimento de receitas.   

A Lei nº 11.494/07, que regulamenta o Fundeb, em seu art. 20, define que os 

eventuais saldos financeiros disponíveis nas contas específicas do Fundeb, cuja perspectiva 

de utilização seja superior a 15 (quinze) dias deverão ser aplicados em operações financeiras 

de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida públicas, na instituição 

financeira responsável pela movimentação dos recursos, visando preservar seu poder de 

compra (BRASIL, 2007).  

Referindo-se ao município de Natal, percebe-se que houve rendimentos em virtude 

da aplicação financeira, pois, em 2007, do montante de R$ 61.463.913,95 resultou em R$ 

185.073,94 em juros. Em 2008, do valor de R$ 80.703.365,19 rendeu ao Fundo, R$ 

646.539,84 em ganhos financeiros. O terceiro ano de implementação do Fundeb identifica-se 

que da quantia de R$ 87.418.087,05 rendeu o correspondente a R$ 370.130,38 em lucros. E 

por fim, em 2010, do total disponível de receita no valor de R$ 91.611.781,57 trouxe ganhos 

para o referido Fundo, embora em valor inferior aos anos anteriores. 

Os dados demonstram que os melhores rendimentos por meio de aplicações foram 

nos anos de 2008 e 2009 gerando ganhos significativos para o Fundeb. O ano de 2010 

apresenta o menor rendimento, entretanto se configura como sendo, no período estudado, o 

que disponibilizou mais receitas. Vale destacar que os ganhos oriundos dessas aplicações 

deverão ser direcionados à mesma finalidade do respectivo Fundo contábil.  

Nesse sentido, a receita do Fundeb configura-se como sendo o total das 

transferências estabelecidas e dos lucros da aplicação financeira. No contexto municipal, o 

Fundo apresentou as seguintes somas: em 2007, a quantia foi R$ 61.648.987,90, seguindo 

em 2008 com o valor de R$ 81.349.905,03; em 2009, o valor total chegou a ser R$ 

87.788.217,43 e, em 2010, a totalização dos recursos para a sua receita foi de R$ 
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91.740.068,60. Em termos percentuais, os recursos para o Fundo cresceram de 2007 a 2010, 

o equivalente a 32%.    

A tabela 5 mostra a aplicação dos recursos do Fundeb na remuneração do 

magistério público e na manutenção e desenvolvimento do ensino. Traz o montante 

disponível para os gastos com o mínimo de 60 % e o máximo de 40% a partir de valores e 

percentuais.    

 

Tabela 5- Aplicação dos Recursos do Fundeb na Remuneração do Magistério Público e na 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no município de Natal/RN (2007-2010) 
DESCRIÇÃO 2007 2008 2009 2010 

Total dos Recursos do Fundeb 

(100%) 

61.463.913,95 80.703.365,19 87.418.087,05 91.611.781,57 

Valor Mínimo a ser Aplicado em 

Rem. Dos Prof. Magistério  

(60%) 

36.989.392,73 48.809.943,01 52.672.930,45 55.044.041,16 

 Percentual Aplicado em 

Remuneração (%) 

96,0 93,7 94,1 98,8 

Total Aplicado em Rem. dos 

profs. do Magistério 

59.163.012,54 76.187.756,71 82.641.911,22 90.624.900,29 

Valor Máximo a ser aplicado em 

Manutenção e Desen. do Ensino 

(40%) 

24.659.595,15 32.539.962,01 35.115.286,97 36.696.027,44 

Total Aplicado em MDE 3.409.189,03 4.946.074,23 3.634.432,20 1.110.054,83 

Percentual Aplicado em MDE 

(%) 

5,5 6,1 4,1 1,2 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE/FNDE (2007-2010). 

Elaborada pela autora. 
Notas  

1. Valores Atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.  

 

Na tabela 5, observa-se a aplicação dos recursos do Fundeb com a remuneração do 

magistério público municipal. Relembra-se que a Lei nº 11.494/07 estabelece que os 

governos estaduais e municipais devam aplicar no mínimo (60%) dos recursos do Fundo em 

remuneração. Entretanto, pode-se utilizar dos recursos destinados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, representados pelo máximo de (40%) para ampliar o 

atendimento às necessidades de investimento em pagamento da folha do magistério, 

dependendo da necessidade de cada estado e município.  

No tocante ao gasto com o pagamento do magistério público, a rede municipal 

empenhou mais de 90% dos recursos do Fundeb na remuneração docente. Em termos de 
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valores, em 2007, o mínimo a ser aplicado correspondia a R$ 36.989.392,73, entretanto 

foram empenhados R$ 59.163.012,54 correspondendo a 96% dos recursos. No ano de 2008, 

a rede de ensino teria que empregar, no mínimo, R$ 48.809.943,01, contudo o valor 

destinado chegou a R$ 76.187.756,71 para a remuneração do magistério, representando, em 

percentuais 93,7% dos recursos. Em 2009, a aplicação obrigatória seria R$ 52.672.930,45, 

ampliando-se para um gasto de R$ 82.641.911,22, na folha de pagamento desses 

profissionais, o que demonstra o uso de 94,1% do Fundeb. Por fim, os recursos obrigatórios, 

para 2010, seriam R$ 55.044.041,16, mas o gasto aumentou para R$ 90.624.900,29, 

investindo 98,8% do Fundo para a execução da folha do magistério municipal.  

A rede municipal de Natal/RN vem aplicando um investimento (gasto) com a folha 

de pagamento do magistério, além do mínimo estabelecido, visto que o percentual de 

aplicação é de 60%, porém se chega a quase o total dos recursos disponíveis do Fundo as 

despesas com remuneração dos profissionais do magistério, o que representa gastos 

superiores aos estabelecidos na Lei do Fundeb. 

Assim, fica claro que os gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino 

com os recursos do Fundeb, não ultrapassaram a 6,1 %, em 2008. Nos demais anos, como 

2007, aplicaram-se 5,5%; em 2009, 4,1% e em 2010, 1,2%. Percebe-se, pois, que a 

manutenção do ensino, nos primeiros anos do Fundeb, apresenta-se como fonte de custeio 

outras fontes (outros recursos para educação) e dos demais que não formam o Fundeb e que 

estão na composição dos 25% estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Nesse 

sentido, são pertinentes as discussões de Silva (2012),  

 

A relevância e o valor social dessas determinações jurídicas para a defesa 

das históricas reivindicações dos profissionais da educação. Todavia, a 

maioria dessas conquistas não conseguiu alterar profundamente o contexto 

de transferências das responsabilidades para a sociedade civil. Para 

elencarmos apenas alguns exemplos, o Fundeb não conseguiu modificar 

significativamente as distorções concernentes ao financiamento da 

educação. O volume de recursos provenientes dos impostos recolhidos pelo 

fundo não foi acrescido com novos montantes provenientes de outras 

fontes de recolhimento, como as contribuições sociais (SILVA, 2012, p. 

103-104).  
 

 O Fundeb, apesar de representar um avanço na política de financiamento, permanece 

com a organização do Fundef, pois mantém a mesma lógica de redistribuição de recursos 

entre estados e município. E efetivamente, poucos recursos novos foram acrescentados na 

formação do Fundo, o que impede que ele cumpra a função de melhorar a educação, seja 
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para elevar remuneração docente, seja para ampliar o atendimento e gastos com a 

manutenção e o desenvolvimento do ensino.   

Segundo Davies (2008), existe um equívoco que vincula a política de Fundos sobre 

a educação, em especial, à melhoria salarial dos profissionais da educação pela via da 

destinação de 60% para a remuneração, sendo, efetivamente, capaz de valorizar o docente e 

melhorar o salário. Esse percentual não representa a totalidade de recursos destinados à 

educação, e no caso, o Fundeb, deixa de fora outros recursos, como: o salário educação; 

25% (ou um percentual maior previsto na lei orgânica) dos impostos municipais próprios 

(IPTU, ISS, ITBI) e IR dos servidores municipais, como também 25% (ou percentual maior 

ou mínimo da constituição estadual) e o IR dos servidores estaduais e o 5% dos impostos do 

Fundeb que não entram na sua formação. Ainda, segundo o mesmo autor,  

 

A fragilidade dos 60% é que é um percentual bruto, não líquido, pois 

abrange as obrigações patronais (INSS no caso dos celetistas, ou 

contribuição previdenciária e outras). Isso significa que o percentual 

mínimo para a remuneração bruta do magistério cai para 54%, supondo-se 

obrigações patronais equivalentes a 10% (10% de 60% = 6%). Como o 

magistério é descontado em torno de 10% de sua remuneração para a 

previdência do INSS, a estadual ou a municipal, o percentual líquido 

mínimo seria pouco abaixo de 50% [...]. Outro aspecto é que no caso do 

Fundeb, os governos podem comodamente se limitar aos 60%, 

transformando o mínimo em máximo, e/ou incluir os aposentados da 

educação nos 60% [...] (DAVIES, 2008, p. 52-54). 

 

Conforme o exposto, existe um debate acerca dos recursos e dos gastos com a 

remuneração docente, que envolve diversos problemas para uma efetiva valorização salarial 

e, consequentemente, da educação. Buscando explicitar aspectos relacionados aos recursos 

do Fundeb, no contexto da rede municipal de Natal/RN, a partir dos primeiros anos de 

implementação do Fundo, para entender melhor os gastos com a remuneração do magistério 

municipal, segue o demonstrativo dos principais itens que representam os maiores custos 

com os recursos do Fundeb.  

 

4.2 RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL: 

ACHADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO (2007-2010) 

 

 Visando proceder a uma análise sobre as despesas com a remuneração docente, 

foram utilizados os resumos das folhas de pagamento referentes ao mês de outubro de cada 

ano. Busca-se saber onde ocorreu mais destinação de recursos do Fundeb e que percentual 

representa do montante do Fundo, ou seja, quanto por cento destinou-se ao cumprimento da 
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folha de pagamento do magistério público, por nível de ensino e modalidade, no caso, no 

ensino fundamental, na Educação de Jovens e Adultos e na educação infantil.  Sabe-se que o 

Fundeb destina-se ao magistério público o mínimo de 60% dos recursos vinculados ao 

Fundo aplicado na remuneração e na sua valorização, no entanto os gestores podem fazer do 

total, ou seja, 100% do Fundo para os gastos com a remuneração. 

A tabela 6 demonstra os recursos aplicados em remuneração docente, no período de 

2007 a 2010, considerando-se o total anual e a aplicação no mês de outubro em cada ano. 

 

Tabela 6 – Recursos aplicados em Remuneração do Magistério Público de Natal (2007-

2010) 

Período Total de Recursos 

Aplicados em 

Remuneração  

Recursos Aplicados em 

Remuneração 

(mês/Outubro) 

Percentual 

aplicado no mês de 

outubro (%) 

Total 

docentes 

2007 59.163.012,54 5.032.067,04 8,5 3.110 

2008 76.187.756,71 5.521.116,50 7,3 3.481 

2009 82.641.911,22 6.106.092,70 7,4 3.948 

2010 90.624.900,29 6.392.865,97 7,1 3.803 

Fonte: SIOPE/FNDE e Folha de Pagamento cedida pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão 

Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro (2007-2010). Elaborada pela autora. 
Nota  

1. Valores Atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.  

 

Na tabela 6, constata-se que o total de recursos aplicados, anualmente, em 

remuneração na rede municipal de Natal, entre os anos de 2007 a 2010, teve um saldo 

crescente, passando de R$ 59.163.012,54 em 2007, para R$ 90.624.900,29 em 2010, ou seja, 

em três anos, houve um aumento de R$ 31.461.887,75. Em relação aos recursos aplicados 

em remuneração, especificamente no mês de outubro, nota-se que essa aplicação também foi 

crescente, assim como o total de docentes a serem pagos com esses recursos. Porém, o 

percentual aplicado é decrescente. 

A tabela 7 apresenta o demonstrativo da despesa por Unidade de Trabalho, ou seja, 

a despesa com profissionais do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da 

Educação Infantil. 
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Tabela 7 – Total de recursos aplicados por etapa e modalidade de ensino - EF, EJA e EI, no 

mês de outubro (2007-2010) 

Período Quant. 

Magistério 

Magistério – E. 

Fundamental e 

SME 

Magistério – 

EJA 

Magistério – 

Educação 

Infantil 

Total 

2007 3.110 4.490.129,90 187.848,61 354.088,53 5.032.067,04 

2008 3.481 4.057.530,72 822.938,08 644.647,75 5.521.116,50 

2009 3.948 3.925.176,50 1.014.566,05 1.166.350,15 6.106.092,70 

2010 3.803 4.253.271,47 923.054,82 1.216.539,68 6.392.865,97 

Subtotal - 16.726.108,59 2.948.407,56 3.381.626,11 23.052.142,21 

Fonte: Folha de Pagamento cedida pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica – 

SEGELM, Natal/RN, mês de outubro (2007-2010). Elaborada pela autora. 
Nota:  

1. Valores Atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.  

 

Analisando as despesas realizadas na rede municipal de educação de Natal, no que 

diz respeito à remuneração, nota-se que o gasto com docentes do ensino fundamental é 

maior que as despesas com docentes da educação infantil e da educação de jovens e adultos, 

no período de 2007 a 2010. A segunda unidade de trabalho onde as despesas com 

remuneração docente são maiores, é a educação infantil. É relevante destacar que a diferença 

entre as despesas com educação infantil e ensino fundamental é de R$ 13.344.483,48. Já a 

diferença entre as despesas realizadas com a educação infantil e a educação de jovens e 

adultos é de, apenas, R$ 433.218, 55, quando se considera o subtotal das despesas. Nos anos 

de 2008 e 2009, a despesa foi maior na educação de jovens e adultos, comparada com a 

despesa da educação infantil. Porém, de modo geral, é notório o gasto demasiado com o 

ensino fundamental, em relação às demais etapas da educação básica. 

Portanto, os custos com o ensino e com o magistério vinculado ao fundamental 

representaram um crescimento em 2007, em relação a 2008 e 2009 havendo uma 

manutenção quase que em iguais valores, sendo que, em 2010, ocorreu uma ampliação, se 

comparado aos anos anteriores. Os gastos com a EJA configuraram um crescimento entre 

2007 a 2009, mas foram reduzidos um pouco em 2010. As despesas com o magistério, 

locado na educação infantil, foram uma constante, em termos de crescimento de aplicação 

de recursos na remuneração.   

Os gráficos 9, 10 e 11, a seguir, mostram os gastos com o magistério público 

municipal de Natal/RN. Apresentam os dois principais itens da folha de pagamento – salário 

MPM e o quinquênio, os quais evidenciam que o item representa maior peso de recursos na 
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composição das despesas. Os demais componentes foram acrescentados para facilitar a 

análise, visto que são muitos itens para explicar nesse espaço de estudo.  

Visando esclarecer a utilização dos termos salário/vencimento e quinquênio, são 

pertinentes as definições estabelecidas pelo Regime Jurídico dos Funcionários Públicos 

Municipais, a Lei nº 1.517/65, em consonância com o Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração, a Lei Complementar nº 058/2004.  Para a Lei nº 1.517/65, salário é 

vencimento – retribuição ao funcionário titular do cargo e correspondente ao padrão fixado 

em lei. Nessa mesma legislação, o quinquênio fica assegurado aos funcionários da Prefeitura 

gratificação adicional por tempo de serviço, na base de 5% (cinco por cento) após cada 

período de 5 anos de serviço público. Com relação à Lei nº 058/04, estabelece que o salário, 

denominado de vencimento básico inicial, seja determinado a partir do fixado para Nível 1 - 

N1, Classe A. Quanto ao quinquênio, baseia-se, apenas, pelo regime jurídico municipal.   

No gráfico 9, veem-se os percentuais aplicados na remuneração do magistério 

público na unidade de trabalho - Ensino Fundamental e na SME. Contempla as percentagens 

com salário27 MPM, quinquênio e as outras vantagens do magistério público. O mês 

selecionado é outubro no período de 2007-2010. 

                                                           
27A pesquisa nacional traz a discussão da remuneração trabalha com termo vencimento, mas como a folha de 

pagamento do magistério apresenta o termo salário em detrimento de salário. 
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Gráfico 9 - Recursos do Fundeb aplicados na remuneração do magistério público na 

unidade de trabalho - Ensino Fundamental e na SME no período de 2007 a 2010 
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Fonte: Elaborada pela autora com base no resumo da Folha de Pagamento do magistério público de 

Natal/RN (2007-2010). 

Nota:  

1. As folhas de pagamento foram disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação cedida pela 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro (2007-

2010).  
 

Inicia-se a análise com os gastos efetivados com o magistério vinculado à - 

Secretaria Municipal de Educação e ao Ensino Fundamental, ou seja, todos os que atuam no 

setor de atividades desenvolvidas em escolas de ensino fundamental ou na própria secretaria. 

Evidencia-se que, dos recursos advindos do Fundeb no período entre 2007 a 2010, em 

termos percentuais, as despesas com salário MPM corresponderam a: 73,2%, 75,1%, 82,8% 

e 83,1%, respectivamente. Ocorre, então, maior volume de recursos destinados ao 

salário/vencimento, em 2009, visto que há uma inserção de docentes na rede, por meio de 

um concurso, em 2009, como também os reajustes referentes à aprovação e ajuste do Piso 

Salarial Profissional Nacional – PSPN. 

No tocante ao quinquênio, o percentual permaneceu numa variação de 7,5%, em 

2007, para 8,4%, em 2010, ou seja, muito irrisório o respectivo gasto com essa vantagem 

pecuniária. Vale ressaltar que as outras vantagens contabilizaram 18,7%, 17,8%, 9,5% e 

8,6%, respectivamente, o que representa que as despesas com gratificações foram reduzidas. 

Com relação às vantagens, dois aportes legais explicitam a existência e atendimento das 

diversas vantagens, abonos e gratificações dos docentes, especificados no Regime Jurídico 



107 
 

dos Funcionários Públicos Municipais, Lei nº 1.517/65 e Lei Complementar nº 58/2004 que 

dispõe do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do magistério público municipal.  

Em síntese, o pagamento no tocante a salários/vencimentos tende uma 

representatividade maior, aumentou aproximadamente 10% no período, de 73,2% a 83,1%; a 

importância do ensino fundamental no cômputo geral do orçamento tende a cair de 89,2%, 

em 2007, para 66,5% em 2010; os recursos para pagamento dos quinquênios não têm uma 

oscilação relevante, variando de 7,5% a 8,6% no período; e as outras vantagens estão numa 

linha descendente, influenciando, cada vez menos, no valor do Ensino Fundamental, 

apresentando um valor de 18,7%, no primeiro ano 2007, para a 8,6%, no último ano 2010.     

O gráfico 11 demonstra os percentuais aplicados na remuneração do magistério 

municipal- Educação de Jovens e Adultos (EJA). Contempla as percentagens com salário 

MPM, quinquênio e as outras vantagens do magistério público. O mês selecionado é outubro 

no período de 2007-2010.  

Gráfico 10-Recursos do Fundeb aplicados em remuneração na Educação de Jovens e 

Adultos no período de 2007 a 2010 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base no resumo da Folha de Pagamento do magistério público de 

Natal/RN (2007-2010). 

 

Nota: 1. As folhas de pagamento foram disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação cedida pela 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro (2007-

2010).  
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A partir do gráfico 10, evidenciam-se os gastos realizados com o magistério 

vinculado a Magistério – Educação de Jovens e Adultos, ou seja, todos os que atuam no 

setor de atividades desenvolvidas nessa modalidade de ensino. Os dados demonstram que 

dos recursos advindos do Fundeb, no período entre 2007 a 2010, em termos percentuais, as 

despesas com salário/vencimento corresponderam a: 69,0%, 78,7%, 81,0 e 85,7%, 

respectivamente, o que expressa uma maior representatividade, visto que revela um 

crescimento de 16% no período. Incide, então, maior volume de recursos destinados ao 

salário/vencimento, em 2010, o que significa que os docentes da EJA estão recebendo 

investimentos e representam percentuais importantes no cômputo do orçamento e no gasto 

com a folha de pagamento.   

No que se refere ao quinquênio, o percentual permaneceu numa variação de 7,7%, 

em 2007, para 9,4%, em 2010, ou seja, muito irrisório o respectivo gasto com essa vantagem 

pecuniária. Observa-se que as outras vantagens contabilizaram 23,4%, 13,5%, 10,5% e 

9,4%, respectivamente, o que representa que as despesas com gratificações foram reduzindo 

gradativamente. Com relação às vantagens, dois aportes legais explicitam a existência e 

atendimento das diversas vantagens, abonos e gratificações dos docentes, especificados no 

Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais, Lei nº 1.517/65 e Lei 

Complementar nº 58/2004 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 

magistério público municipal.  

Enfim, as despesas no tocante a salários/vencimentos tendem a uma 

representatividade maior, pois, ao longo do período, houve um significativo crescimento, 

ampliando de 69,0% para 85,7%. Os recursos para pagamento dos quinquênios não 

representam percentuais elevados, apenas mantêm uma constante, ou seja, ampliam de 7,7% 

para 9,4% no período. As demais vantagens mostram-se em decréscimos, influenciando, 

cada vez menos, no valor empenhado nessa parte da remuneração, saindo de 2007 de 23,4% 

para 4,9% em 2010.  

O gráfico 11 demonstra os percentuais aplicados na remuneração do magistério 

público na unidade de trabalho, Magistério - Educação Infantil. Contempla as percentagens 

com salário MPM, quinquênio e as outras vantagens do magistério público. O mês 

selecionado é outubro no período de 2007-2010. 
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Gráfico 11-Recursos do Fundeb aplicados em remuneração na Educação Infantil (2007 - 

2010) 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base no resumo da Folha de Pagamento do magistério público de Natal/RN 

(2007-2010). 

Nota:  

1. As folhas de pagamento foram disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação cedida pela 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro (2007-

2010).  
 

De acordo com o gráfico 11, pode-se perceber os gastos realizados com a 

remuneração do Magistério - Educação Infantil, ou seja, todos os que atuam no setor de 

atividades desenvolvidas em escolas e Centro de Educação Infantil – CMEI.  Os dados 

apontam que, em termos percentuais, as despesas com salários corresponderam a: 67,1%, 

45,7%, 39,4% e 41,1%, respectivamente. Um aspecto importante, destacado no gráfico, é 

que houve aplicação de recursos em salário e em vencimento. A inserção de vencimento é 

em detrimento da Lei nº 11.738/08, que trata de vencimento, sendo “o valor abaixo do qual a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial 

das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 

(quarenta) horas semanais”. Essa evidência, a partir de 2008, refere-se a um concurso para o 

quadro de docentes para atuar na educação infantil.  

No tocante ao quinquênio, o percentual mostrou-se em processo de redução, com 

uma variação de 4,6%, em 2007, para 3,24%, em 2010, demonstrando-se comum valor 
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irrisório, com essa vantagem pecuniária. Nota-se que as outras vantagens, também, tiveram 

decréscimo, correspondendo a 28,3%, 13,4%, 9,1% e 5,9%, respectivamente, o que 

representa que as despesas com gratificações foram reduzidas significativamente. Com 

relação a 2010, representa o crescimento pela via da aprovação do Plano de Cargo, Carreira 

e Remuneração para o educador infantil, Lei Complementar nº 122/201028.   

Em suma, o pagamento, no tocante a salários/vencimentos, é propenso a ter uma 

representatividade maior, mesmo com a divisão entre salário e vencimento. Entretanto, 

ambos se referem ao que se chama de “salário-base”. Os recursos para pagamento dos 

quinquênios não têm uma oscilação relevante, inclusive vêm tendo reduções significativas. 

Além disso, as outras vantagens estão numa linha descendente, influenciando, cada vez 

menos, no valor dos gastos com a educação infantil. Isso mostra que tem ocorrido um 

investimento no vencimento do docente.  

 

4.3 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL E A RELAÇÃO COM O 

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (2007-2010) 

 

A análise da remuneração dos docentes da rede municipal de Natal/RN leva em 

consideração o valor do salário mínimo nacional vigente entre 2007-2010. O intuito é 

perceber o movimento de evolução da remuneração referente ao salário mínimo29. Para isso, 

apresenta-se uma breve contextualização da política de valorização do salário mínimo 

nacional, a partir da campanha iniciada pelo Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos - DIEESE e suas Centrais Sindicais. No quadro abaixo, além de 

constar o salário mínimo vigente, explicita-se o salário mínimo necessário30, segundo essa 

instituição, para uma família viver e usufruir das necessidades básicas de consumo de bens e 

serviços.  

                                                           
28A análise do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da educação infantil, correspondendo a Lei 

supracitada, não será objeto de análise neste trabalho.  
29O salário mínimo (SM) constitui o menor valor monetário que, por força de lei ou de contratação coletiva, 

pode ser pago aos trabalhadores em determinada região e período. No Brasil, o Decreto-Lei nº 2.162/1940 

instituiu legalmente a existência de 14 SM regionais a partir de 1º de julho de 1940. Até a década de 1980 o 

SM teve diferentes valores monetários entre as diferentes regiões do país. De 14 níveis regionais distintos no 

Brasil em 1940, passou a 38 em 1963, e a apenas 5, em 1974 e 3, em 1982. Em maio de 1984, o SM passou a 

ter apenas um valor, de fato, mas não de direito. Foi somente no texto constitucional de 1988 que o SM foi 

unificado em todo o país (DIEESE, 2010 Apud CARVALHO, 2012). 
30O Dieese (2010) faz o acompanhamento dos preços de uma cesta de itens para estimar o valor do “salário 

necessário”, que representa o valor da remuneração que atenderia as necessidades básicas do trabalhador 

brasileiro e cumpriria a finalidade do salário mínimo definida pela Constituição (Art. 7º). 
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Quadro 11. Salário mínimo nacional nominal e necessário entre (out/2007- out/2010). 

Período Salário Mínimo 

Nominal 

Salário Mínimo 

Atualizado 

Reajuste Nominal 

(%) 

Salário Mínimo 

Necessário 

Out/2007 R$ 380,00 R$ 453,00 8,57 R$ 1.797,56 

Out/2008 R$ 415,00 R$ 461,00 9,21 R$ 2.014,73 

Out/2009 R$ 465,00 R$ 496,00 12,05 R$ 2.085,89 

Out/2010 R$ 510,00 R$ 510,00 9,68 R$ 2.132,09 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir dos dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos – DIEESE (2007-2010).  

Notas 

1.Salário mínimo nacional nominal é o valor aplicado pelo governo federal, sendo considerado o mínimo que 

um trabalhador pode ganhar para suprir suas necessidades. 

2. Salário mínimo necessário é o valor calculado pelo DIEESE para uma família viver relativamente bem, 

usufruindo do mínimo necessário para uma vida saudável.  

 

Segundo o DIEESE (2013), em 2004, houve um movimento das Centrais Sindicais, 

que resultou no lançamento de uma campanha de valorização do salário mínimo. Ocorreram 

três marchas em Brasília objetivando fortalecer a opinião dos poderes Executivo e 

Legislativo acerca da importância social e econômica da proposta da valorização do salário 

mínimo. Dentre os resultados da campanha, o salário mínimo apresentou reajustes anuais. 

Em maio de 2005, passou de R$ 260,00 para R$ 300,00. Em abril de 2006, foi elevado para 

R$ 350,00, e, em abril de 2007, corrigido para R$ 380,00. Em março de 2008, o salário 

mínimo foi alterado para R$ 415,00 e, em fevereiro de 2009, o valor ficou em R$ 465,00. 

Em janeiro de 2010, o valor do piso salarial do país passou para R$ 510,00. 

Essas negociações resultaram, principalmente, em 2007, numa política permanente 

de valorização do salário mínimo até 2023. Nesse sentido, estabelece-se uma política que 

apresenta como critérios “o repasse da inflação do período entre as correções, o aumento 

real pela variação do PIB, além da antecipação da data-base de revisão - a cada ano - até ser 

fixada em janeiro, o que aconteceu em 2010” (DIEESE, 2012, p.2). 

Compreende-se, portanto, que a política do salário mínimo nacional tem a previsão 

de permanecer com reajustes que repõem a inflação, segundo o INPC, do período, além da 

variação do PIB.  

Nessa relação com o valor do salário mínimo nacional que deve ser o menor valor a 

ser pago a um trabalhador, pensa-se que, com os docentes, o Piso Salarial Profissional 

Nacional representa o mínimo a ser pago a um profissional que atue no magistério público, 

conforme explicita Monlevade (2000, p. 108),  
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O PSPN é o “salário mínimo” do professor público da educação básica. 

Cada remuneração ou “vencimento inicial” de carreira é fixado por lei 

estadual, municipal, do DF ou da União, conforme seja o respectivo 

sistema de ensino. Já o PSPN, como salário mínimo de todos os 

professores, por ser a profissão do magistério uma habilitação nacional e 

por todos os professores da educação básica estarem contidos nas fronteiras 

e em atuação no país, deve ser fixado por lei federal, como acontece com o 

salário mínimo de todos os trabalhadores. 

 

Entende-se, portanto, que o piso salarial é o vencimento inicial que o docente 

recebe por seu trabalho. Precisa-se de respaldo do jurídico e que tem uma política de 

valorização, como vem acontecendo com o salário mínimo nacional.   

O estudo sobre a remuneração é importante pois, “é um aspecto fundamental para 

qualquer profissão, principalmente numa sociedade sob a lógica capitalista, e não é diferente 

quando se trata da docência no contexto do sistema educacional brasileiro atual” (ALVES; 

PINTO, 2011, p.609). 

Na reflexão da remuneração dos docentes e na relação com o salário mínimo 

nacional, apresentam-se pontos que demonstram que a valorização da remuneração ocorreu 

em detrimento da política de valorização do magistério, advinda no contexto da política de 

Fundos, sendo foco deste estudo, o Fundeb, ou se, apenas, manteve a política salarial 

implementada pelo salário mínimo nacional.   

Os sujeitos que compõem a pesquisa pertencem à rede municipal, são estatutários, 

cuja Remuneração vem sendo demonstrada pelas informações da Folha de Pagamento 

custeada pelos recursos do Fundeb. A escolha dos sujeitos da pesquisa, para a análise da 

remuneração, levou em consideração os seguintes critérios: formação em nível de 

magistério, com licenciatura plena/graduação e pós – graduação (especialização, mestrado e 

doutorado), obedecendo ao interstício de 0-5 anos; 10-15 anos, ou seja, tempo de serviço 

e/ou de carreira no exercício do magistério na rede municipal.  

No que se refere à composição da remuneração, os dados de cada tabela são 

compostos pelo: vencimento e vantagens (gratificações de titulação, tempo de serviço, entre 

outros) que juntos formam a remuneração do docente, com carga horária de 100 horas 

mensais, sendo 20 horas semanais. Essa é a carga horária predominante na rede, justamente 

por obedecer ao que determina o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, Lei nº 

058/2004.  
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Para uma melhor apresentação da remuneração dos docentes da educação básica do 

município de Natal e identificar possíveis mudanças na política salarial com implementação 

do Fundeb, utilizaram-se alguns contracheques dos sujeitos da pesquisa, destacando situação 

funcional dos docentes. Na ampliação da análise, utilizou-se a comparação com o salário 

mínimo nacional, na tentativa de perceber possíveis aproximações de valores. 

Nesse ínterim, é importante conceituar: salário, vencimento e remuneração. As 

discussões de Camargo et al. (2010, p.1) reforçam essa análise, a saber:  

 
O “salário” é definido juridicamente como uma retribuição paga 

diretamente pelo empregador ao empregado pelo tempo de trabalho 

realizado. Assim, só o montante pago pelo empregador a título de 

retribuição é considerado “salário” - nos termos da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT).  

O “vencimento” é definido legalmente (Lei nº 8.112, de 11/12/90, art. 40) 

como “retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor 

fixado em lei”. Os vencimentos dos cargos efetivos são irredutíveis e, para 

cargos de mesma atribuição ou de atribuição semelhante na mesma esfera 

administrativa, é garantida sua isonomia.  

O conceito de “remuneração”, por sua vez, pode ser definido como o 

montante de dinheiro e/ou bens pago pelo serviço prestado, incluindo 

valores pagos por terceiros. A remuneração é a soma dos benefícios 

financeiros, dentre eles o salário, acordada por um contrato assinado entre 

empregado e empregador. O salário é, assim, uma parte da remuneração. 

 

A discussão sobre esses itens é importante para esclarecer que há uma diferenciação 

entre os três termos, conforme explicita os autores citados. Ocorre que isso tem promovido 

divergências na composição salarial dos docentes em diversos estados e municípios, sendo 

mecanismos de disputas que impedem a valorização salarial desses profissionais, além do 

mais, por terem bases de cálculos diferentes.   

Com base no exposto, o termo mais adequado ao objeto de estudo deste trabalho de 

dissertação é a Remuneração. No caso do magistério público municipal de Natal/RN, a 

remuneração é a composição do vencimento e das vantagens pecuniárias permanentes, a que 

o docente fizer jus, estabelecidas em lei, e também pelas outras gratificações. Portanto, a 

análise tem a perspectiva de explicar a “remuneração”, sendo pautada nas informações 

contidas nos contracheques dos docentes selecionados, a partir dos critérios explicitados, 

anteriormente. 
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 A tabela 8 apresenta os dados da composição da remuneração de um docente com 

nível de graduação – N1, com uma carga horária de trabalho de 20 horas semanais e tempo 

de atuação no magistério entre 0-5 anos.  

 

Tabela 8 - Composição da remuneração do docente - N1 (Graduação) 

Magistério Público – (0-5 anos) 

F
U

N
D

E
B

 

 

20 h 
Salário Mínimo 

Atualizado 

(R$) 

Remuneração X 

SM 
Graduação – N1 

Vencimento Vantagens Remuneração 

2007 951,84 0,00 951,84 453,00 2,10 

2008 936,10 0,00 936,10 461,00 2,03 

2009 1.006,50 0,00 1.006,50 496,00 2,02 

2010 1.092,13 0,00 1.092,13 510,00 2,14 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base na Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação cedida 

pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro 

(2007-2010). 

Notas 

1. Formação: Licenciatura Plena/graduação; 

2. Carga Horária Semanal: 20 horas;  

3. Tempo de carreira: 0-531 anos de magistério. 

4. Não foram encontrados na folha de pagamento docentes com formação em nível médio entre 0-5 anos.  

5. Valores Atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.   

 

Os dados apresentados na tabela 8 mostram a composição da remuneração de um 

docente, com tempo de atividade no magistério entre 0-5 anos e com formação em nível de 

graduação. No que diz respeito à evolução na remuneração, observa-se que a ampliação de 

2007 a 2010 trouxe um crescimento de 14,7%, o que daria, em média, 3,7% de aumento a 

ano a ano.  

Quando se analisa a remuneração em comparação ao salário mínimo nacional, 

percebe-se que o maior valor real encontra-se em 2010, correspondendo a 2,14 vezes. Os 

demais anos, 2007 a 2009, apresentam um decréscimo da quantidade de salários mínimos, 

em valores reais. Isso permite inferir que os reajustes da remuneração do docente da rede 

municipal foram menores que a política de valorização do salário mínimo. Conforme foi 

observado, o Fundeb ainda não se configurou como uma política de melhoria salarial para os 

docentes, mesmo o estudo demonstrando que houve aumento dos recursos. Entende-se, 

                                                           
31A análise dos contracheques dos docentes com até 5 anos de magistério é composta do vencimento e das 

vantagens, apenas para mestrado e doutorado, pois são vantagens específicas para essas titulações 

estabelecidos no PCCR/2004. 
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ainda, que como o valor da remuneração é em relação ao valor real, o decréscimo na 

proporção em salários mínimos, mostra que o docente está ganhando menos, nos anos de 

2008, correspondendo a 2,03 e 2009, 2,02 vezes o valor do salário mínimo.  

Percebe-se, que, em valores reais as perdas salariais são maiores, visto que os 

momentos mais críticos e com maiores perdas na remuneração decorrem de um momento de 

crise deflagrada em 2008, repercutindo em índices inflacionários maiores. Como os reajustes 

são efetuados pelo INPC/IBGE, acentuam-se as repercussões da crise econômica e as ações 

dos entes federados na aplicação dos recursos.   

Conforme explicita Davies (2008), um piso salarial de dois salários mínimos não 

corresponde à quantia suficiente para a manutenção do professor e de sua família e a jornada 

de 40 horas impede que esse profissional possa exercer outra atividade remunerada.   

Na tabela 9, estão os dados da composição da remuneração de um docente com 

nível de graduação e título de especialização – N2, com uma carga horária de trabalho de 20 

horas semanais e tempo de atuação no magistério entre 0-5 anos.  

 

Tabela 9 - Composição da remuneração do docente – N2 (Especialização) 

F
U

N
D

E
B

 

Período Magistério Público – (0-5 anos) 

20 h 

Salário Mínimo 

Atualizado (R$) 
Remuneração X SM Especialização – N2 

Vencimento Vantagens Remuneração 

2007 1.140,03 0,00 1.140,03 453,00 2,51 
2008 1.121,17 0,00 1.121,17 461,00 2,43 
2009 1.205,50 0,00 1.205,50 496,00 2,43 
2010 1.308,05 0,00 1.308,05 510,00 2,56 

Fonte: Elaborada pela autora com base na Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação cedida 

pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro 

(2007-2010).  

Notas 

1. Formação: Licenciatura Plena/graduação com especialização.  

2. Carga Horária Semanal: 20 horas.  

3. Tempo de carreira: 0-5 anos de magistério. 

4. Valores Atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.   

 

 Os dados da tabela 9 evidenciam a remuneração de um docente com graduação e 

título de especialização, com tempo de docência na rede municipal entre 0-5 anos. Percebe-

se, então, que o docente, durante o período de 2007 a 2010, apresentou uma evolução da 

remuneração de 14,7%, o que significa que, mesmo com especialização, ele avançou em 
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igual percentual, quando comparado ao docente com graduação. Demonstra-se, assim, que, 

para esse profissional, a titulação de especialista não garantiu diferenciação nos percentuais 

computados no período estudado. É notório que há uma diferenciação no valor real, mas que 

os percentuais aplicados representam os mesmos. 

Na percepção da remuneração a partir da relação com o salário mínimo nacional 

atualizado, identifica-se que o ano de 2010 permanece sendo o que representa maior valor 

real, correspondendo a 2,56 vezes o salário mínimo. Em 2008 e 2009 ocorrer um 

congelamento dos valores, ambos correspondem a 2,43 vezes em salário mínimo. Evidencia-

se a repercussão da crise e as consequências da inflação, pois é o parâmetro de reajuste 

salarial no município de Natal. Entende-se, também, que os reajustes das tabelas salariais 

não acompanharam os mesmos reajustes do salário mínimo, e, em 2010, o reajuste ocorreu 

no Piso Salarial Nacional Profissional32.  

Na tabela 10, são vistos os dados da composição da remuneração de um docente 

com nível de graduação e título de mestrado – N2, com uma carga horária de trabalho de 20 

horas semanais e tempo de atuação no magistério entre 0-5 anos.  

 

Tabela 10 - Composição da remuneração do docente – N2 (Mestrado) 

F
U

N
D

E
B

 

Período 

Magistério Público – (0-5 anos) 

20 h 

Salário Mínimo 

Atualizado (R$) 
Remuneração X SM Mestrado – N2 

Vencimento Vantagens Remuneração 

2007 1.140,03 228,00 1.368,03 453,00 3,02 

2008 1.121,17 224,24 1.345,41 461,00 2,92 

2009 1.205,50 241,10 1.446,59 496,00 2,92 

2010 1.308,05 261,61 1.569,66 510,00 3,08 

Fonte: Elaborada pela autora com base na Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação cedida 

pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro 

(2007-2010).  

Notas  

1. Formação: Licenciatura Plena/graduação com mestrado.  

2. Carga Horária Semanal: 20 horas.  

3. Tempo de carreira: 0-5 anos de magistério. 

4. Valores Atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.   

 

                                                           
32Explica-se sobre este reajuste no capítulo II, apresentando uma tabela com a proposta da CNTE e do MEC, 

como também, uma tabela com os percentuais de reajustes encontrados nas tabelas de vencimento da rede 

municipal de Natal/RN (2007-2010). 
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Os dados da tabela 10 mostram a composição da remuneração de um docente, com 

tempo de atividade no magistério entre 0-5 anos e com formação em nível de graduação e 

titulação de mestrado. No que tange à evolução na remuneração, percebe-se que ocorreu um 

movimento de ampliação dos percentuais, entretanto, obedeceu aos mesmos aplicados e 

identificados nos docentes com formação em nível de graduação e com o diploma de 

especialização, ou seja, o valor de 2007 a 2010 foi de 14,7%, o que daria, em média, 3,7% 

de aumento ao ano.  

Destaca-se que, nesse caso, o vencimento do docente com mestrado é acrescido de 

uma gratificação de vinte por cento em relação ao vencimento, conforme Capítulo VIII, art. 

36 e inciso III, que trata das vantagens e que a “gratificação por titulação de mestrado ou 

doutorado no valor correspondente, a 20% e 40%, respectivamente, do vencimento do 

professor” (NATAL, 2004, p.14).  

Concernente à análise da remuneração com o salário mínimo, entende-se que 

continua a tendência de congelamento da remuneração, evidenciados em 2008 e 2009, 

correspondendo a 2,92 salários mínimos. Ocorre um decréscimo entre 2007 a 2009, 

retornando o crescimento para 3,08 em 2010, movimento demonstrado em níveis anteriores. 

Observa-se que, mesmo com os reajustes salariais que compõem a remuneração e os 

reajustes do salário mínimo, em valores reais, o docente não obteve percentual que se traduz 

em ganhos significativos, ou seja, a política de valorização do salário mínimo vem 

apresentando índices mais elevados. Nesse sentido, em 2007, o valor da remuneração do 

docente, nessa formação, era de 3,03, e, em 2010, chegou a 3,08. Isso induz ao entendimento 

de que a rede municipal de Natal/RN não projeta uma política de valorização salarial para 

manter esse profissional na rede de ensino, visto que, em termos de ganhos reais, ele se 

aproxima de docentes com formação anterior a de titulações mais amplas, como caso do 

título de mestrado. Vale ressaltar que a qualidade da educação, também, depende do valor 

estabelecido no papel do docente na organização e realização de uma atividade educativa 

que seja valorizada, no caso, a remuneração. Assim, a questão a seguir é pertinente: uma 

rede que não prioriza seus docentes e sua formação continuada, como estimularia a 

permanência deles na carreira docente?  

A tabela 11 expõe os dados da composição da remuneração de um docente com 

nível de graduação e título de doutorado – N2, com uma carga horária de trabalho de 20 

horas semanais e tempo de atuação no magistério entre 0-5 anos.  

 



118 
 

Tabela 11. Composição da remuneração do Docente – N2 (Doutorado) 
F

U
N

D
E

B
 

Período 

Magistério Público – (0-5 anos) 

20 h 
Salário Mínimo 

Atualizado (R$) 

Remuneração X 

SM 
Doutorado – N2 

Vencimento Vantagens* Remuneração 

2007 1.140,03 228,00 1.368,03 453,00 3,02 

2008 1.121,17 224,24 1.345,41 461,00 2,92 

2009 1.205,50 482,20 1.687,70 496,00 3,40 

2010 1.308,05 523,22 1.831,27 510,00 3,59 

Fonte: Elaborada pela autora com base na Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação cedida 

pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro 

(2007-2010).  

Notas 

1. Formação: Licenciatura Plena/graduação com especialização;  

2. Carga Horária Semanal: 20 horas;  

3. Tempo de carreira: 0-5 anos de magistério; 

4. Gratificação por titulação de doutorado corresponde a 40% do vencimento. 

5. Valores Atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.   

 

 

Os dados da tabela 11 demonstram que a remuneração de um docente com 

formação em nível de graduação e com titulação de doutorado representa um tempo de 

atividade no magistério entre 0-5 anos. No que se refere à evolução na remuneração, 

ressalva-se que a ampliação de 2007 a 2010 representou 33,9%, o que daria, em média, 8,5% 

de aumento ao ano.  

Observando-se, também, a relação entre a remuneração e o salário mínimo nacional 

atualizado, entende-se que o docente, no ano de implementação do Fundeb, 2007, recebeu 

cerca de 3,02 salários mínimos, o que representa R$ 1.368,03. Mostra, ainda, que, em 2008, 

reduz essa proporção para 2,92 salários mínimos. E a partir de 2009, aumenta para 3,40, e, 

em 2010, a proporção chega a 3,59 salários mínimos, correspondendo a R$ 1.687,70 e R$ 

1.831,27, respectivamente. Um aspecto curioso desse docente é que, em 2007 e 2008, o 

profissional ainda estava com nível de mestrado e, por isso, a gratificação, por titulação é 

menor que no período de 2009 a 2010, visto que, para mestrado, a gratificação é de 20% e 

para doutorado, 40%. Em termos de valor real, o docente, apesar dos reajustes, apenas 

manteve em quase toda a remuneração numa proporção de 3,59 salários mínimos. Pode-se 

inferir que o professor, mesmo com uma ampla formação e com reajustes anuais, demonstra-

se, em valores reais, apenas a manutenção do poder de compra pela via do salário mínimo. 

Outro fator que reduz a relação entre remuneração e salário mínimo é que o município 

considera, como parâmetro de reajuste, o INPC, ou seja, o índice inflacionário, sendo que, 

no período de 2008 e 2009, ocorrer um momento de crise econômica no Brasil, que reduz a 

arrecadação de impostos para a formação do Fundeb, como também, na inflação. Isso 
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repercute diretamente na organização e aplicação de recursos e reajustes implementados na 

rede municipal de Natal.   

A análise a seguir remete a um grupo de docentes com formação em nível de 

magistério, modalidade normal, licenciatura plena/graduação, licenciatura plena com 

especialização, com mestrado e com doutorado, além de apresentar uma carga horária de 20 

horas semanais e com tempo de atividade no magistério entre 10 a 15 anos.  

Na tabela 12, constam os dados da composição da remuneração de um docente com 

nível de magistério, modalidade normal – NE-1, com uma carga horária de trabalho de 20 

horas semanais e tempo de atuação no magistério entre 10-15 anos. 

 

Tabela 12 - Composição da remuneração do Docente – NE-1 (Magistério) 

F
U

N
D

E
B

 

Período 

Magistério Público – (10 - 15 anos) 

20 h 
Salário Mínimo 

Atualizado (R$) 
Remuneração X SM Nível Médio – NE1 

Vencimento Vantagens Remuneração 

2007 741,56 70,94 812,50 453,00 1,79 

2008 729,29 68,05 797,34 461,00 1,73 

2009 784,14 75,77 859,91 496,00 1,73 

2010 850,86 78,7 929,56 510,00 1,82 

Fonte: Elaborada pela autora com base na Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação cedida 

pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro 

(2007-2010).  

Notas 

1. Formação: Nível Médio/Magistério; 

2. Carga Horária Semanal: 20 horas; 

3. Tempo de carreira: 10-15 anos; 

4. Valores Atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.   

 

 

Os dados da tabela 12 evidenciam, dentre outros fatores, que, nesse período, o 

docente com nível médio, teve uma evolução da remuneração correspondendo a 14,4%, o 

que representa uma média, 3,6% de aumento ao ano. Percebe-se que isso é decorrente das 

condições de carreira e remuneração, estabelecidas pelo município através do Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração, Lei nº 058/2004, que considera esse profissional em 

quadro de extinção, mas enquadrado no PCCR. Entretanto, em detrimento disso, os docentes 

que estão, nessa circunstância, não recebem valorização da carreira e da remuneração, 

quando comparado ao docente que possui o nível de graduação, já que, atualmente, o 

ingresso na rede municipal, é por meio de concurso público de provas e títulos, com 

formação mínima de graduação.  
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No que se refere à relação entre a remuneração e o salário mínimo, percebe-se que 

o ano de 2010 foi o que apresentou a maior relação, chegando a remuneração a 1,82 salários 

mínimos, representando R$ 812,50. Ocorreu um movimento decrescente entre 2007 para 

2008, correspondendo a 1,79 para 1,73 salários mínimos. Houve um congelamento dessa 

relação entre os anos de 2008 e 2009, quando o docente recebeu o mesmo valor 1,73 salários 

mínimos. Na análise da remuneração, entende-se que, em valores reais, houve perdas 

salariais em decorrência da condição desse docente na estrutura da carreira estabelecida no 

PCCR/2004, como também, das repercussões econômicas evidenciadas no país 

influenciando, diretamente, os índices de reajustes, no caso do cálculo pelo INPC e na 

própria diminuição da arrecadação de impostos que fazem parte da cesta do Fundeb. É 

valido ressaltar que a desvalorização da remuneração na rede municipal, decorre, também, 

de reajustes que não acompanharam o mesmo ocorrido com o salário mínimo nacional.  

Na tabela 13 identificam-se os dados da composição da remuneração de um docente 

com nível de graduação – N1, com uma carga horária de trabalho de 20 horas semanais e 

tempo de atuação no magistério entre 10-15 anos. 

 

Tabela 13 - Composição da remuneração do Docente – N1 (Graduação) 

F
U

N
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Período 

Magistério Público – (10 - 15 anos) 

20 h 
Salário Mínimo 

Atualizado (R$) 
Remuneração X SM Graduação – N1 

Vencimento Vantagens Remuneração 

2007 999,43 149,92 1.149,35 453,00 2,54 

2008 982,90 147,44 1.130,33 461,00 2,45 

2009 1.056,82 158,52 1.215,34 496,00 2,45 

2010 1.146,73 229,34 1.376,07 510,00 2,70 

Fonte: Elaborada pela autora com base na Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação 

cedida pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês 

de outubro (2007-2010). 
Notas 

1. Formação: Licenciatura Plena/graduação. 

2. Carga Horária Semanal: 20 horas. 

3. Tempo de carreira: 10-15 anos. 

4. Valores Atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.  . 
 

Os dados da tabela 13 revelam que, no período de 2007 a 2010, de forma geral, o 

salário do docente apresentou um crescimento de 19,7%, o que significa uma média de 4,9 

% de aumento ao ano. Em valores, significa que recebeu R$ 1.149,35, em 2007 e, ao final 

desse estudo, em 2010, foi remunerado com o valor de R$ 1.376,07.  
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Na relação entre remuneração e salário mínimo, o docente, em 2007, recebeu cerca 

de 2,54 salários mínimos, o que representa R$ 1.376,03. Evidencia-se, ainda, que, em 2008, 

reduz essa proporção para 2,45 salários mínimos, mantendo a mesma redução em 2009 e 

retornando para 2,70, em 2010. Nessa relação, identifica-se um processo de diminuição da 

relação entre remuneração e salário mínimo, como também uma estagnação entre 2008 e 

2009, retornando o crescimento em 2010. Em valores remuneratórios, os docentes 

ampliaram os valores, mas, em relação ao crescimento do salário mínimo, percebe-se uma 

desvalorização, mostrando que houve reajustes, conforme demonstrado nos contracheques 

anuais. Isso, porém, não se configura como avanços, justamente, por haver uma política de 

valorização do salário mínimo, não ocorrendo na mesma dimensão com as tabelas de 

reajustes salariais do município de Natal, como também no PSPN, em 2010.   

Na tabela 14, pode-se ver os dados da composição da remuneração de um docente 

com nível de graduação e título de especialização – N2, com uma carga horária de trabalho 

de 20 horas semanais e tempo de atuação no magistério entre 10-15 anos. 

 

Tabela 14 -Composição da remuneração do Docente – N2 (Especialização) 

F
U

N
D
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Período 

Magistério Público – (10 - 15 anos) 

20 h 

Salário Mínimo 

Atualizado (R$) 
Remuneração X SM Especialização – N2 

Vencimento Vantagens Remuneração 

2007 1.197,02 59,85 1.256,87 453,00 2,77 

2008 1.236,08 61,80 1.297,88 461,00 2,82 

2009 1.329,04 66,45 1.395,49 496,00 2,81 

2010 1.514,26 75,71 1.589,97 510,00 3,12 

Fonte: Elaborada pela autora com base na Folha de Pagamento cedida pela Secretaria Municipal de 

Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro (2007-2010). 
Notas 

1. Formação: Licenciatura Plena/graduação com especialização.  

2. Carga Horária Semanal: 20 horas. 

3. Tempo de carreira: 10-15 anos. 

4.  Valores Atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.   
 

Os dados da tabela 14 comprovam que o docente, durante o período de 2007 a 

2010, apresentou uma evolução da remuneração de 26,5%, o que significa, em média, 6,6% 

de aumento ao ano. Em termos de valores, no período, o docente percebeu, em 2007, R$ 

1.256,87, chegando, em 2010, a receber R$ 1.589,97. Isso demonstra que, para esse 

profissional, a titulação de especialista trouxe uma diferenciação em percentuais, se 
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comparado ao docente com título de graduação, com o mesmo tempo de docência. Uma 

diferença, evidentemente, muito irrisória, mas, obviamente, não deixa de ser um avanço na 

remuneração.  

Quanto à remuneração e à relação com o salário mínimo nacional em valores 

atualizados, o docente, em 2007, recebeu em torno de 2,77 salários mínimos, o que 

representa R$ 1.256,87. Constata-se, ainda, que, em 2008, amplia essa proporção para 2,82 

salários mínimos, mantendo quase o mesmo valor em 2009, 2,81 e retornando o crescimento 

na proporção para 3,12, em 2010, ou seja, uma diminuição da relação entre remuneração e 

salário mínimo, além de um congelamento da proporção entre 2008 e 2009, retornando o 

crescimento em 2010. Isso comprova que os valores remuneratórios dos docentes 

ampliaram, no entanto, quando comparados em quantidade de salários mínimos, identifica-

se uma desvalorização, pois os dados mostram que houve reajustes, mas não se 

configuraram como avanços, com momentos de redução na proporção e aumento no ano de 

2010. Isso nos permite inferir que houve uma política de valorização do salário mínimo, 

porém, quanto refere à remuneração docente, não ocorreu na mesma proporção com tabelas 

de reajustes salariais do município de Natal, como também no PSPN em 2010.   

Na tabela 15, verificam-se os dados da composição da remuneração de um docente 

com nível de graduação e título de mestrado – N2, com uma carga horária de trabalho de 20 

horas semanais e tempo de atuação no magistério entre 10-15 anos. 

Tabela 15 - Composição da remuneração do Docente – N2 (Mestrado) 

F
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Período 

Magistério Público – (10 - 15 anos) 

20 h 

Salário Mínimo 

Atualizado (R$) 
Remuneração X SM Mestrado – N2 

Vencimento Vantagens Remuneração 

2007 1.197,02 299,26 1.496,28 453,00 3,30 

2008 1.236,08 309,02 1.545,10 461,00 3,35 

2009 1.329,04 332,63 1.661,29 496,00 3,35 

2010 1.514,26 454,28 1.968,54 510,00 3,86 

Fonte: Elaborada pela autora com base na Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação cedida 

pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro 

(2007-2010). 

Notas 

1. Formação: Licenciatura Plena/graduação com especialização;  

2. Carga Horária Semanal: 20 horas; 

3. Tempo de carreira: 10-15 anos; 

4. Valores Atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010.   
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Os dados da tabela 15 demonstram que, durante o período de 2007 a 2010, o 

docente apresentou uma ampliação na remuneração de 31,7%, o que significa, em média, 

7,9% de aumento ao ano. Em valores reais, no período, ele recebeu em 2007, R$ 1.496,28, e, 

em 2010, R$ 1.968,54, confirmando, assim, que, para esse profissional, a titulação de 

mestrado trouxe uma diferenciação em percentuais, se comparado ao docente com título de 

especialização, que apresenta o mesmo padrão de tempo de docência. Essa é uma diferença 

muito irrisória, sendo de, apenas, 5,2% maior que o docente especialista.  

Na comparação da remuneração com o salário mínimo, o docente, em 2007, 

recebeu em torno de 3,30 salários mínimos, o que representa R$ 1.496,28. Comprova-se, 

ainda, que, em 2008, reduz essa proporção para 3,35 salários mínimos, mantendo a redução 

para 3,35 em 2009 e voltando a ampliar a proporção para 3,86, em 2010. Assim, confirma-se 

que os valores remuneratórios dos docentes aumentaram, entretanto, quando confrontados 

em quantidade de salário mínimo, identifica-se uma desvalorização, visto que os reajustes 

obtidos não se configuram em aumento do poder de compra, mas, apenas, como manutenção 

desse poder. Conclui-se que, houve uma valorização do salário mínimo, contudo, em relação 

à remuneração docente, os reajustes não acompanharam a mesma proporção, especialmente, 

no vencimento básico, conforme demonstram as tabelas salariais e o próprio PSPN, em 

2010.  

A tabela 16 apresenta os dados da composição da remuneração de um docente com 

nível de graduação e título de doutorado – N2, com uma carga horária de trabalho de 20 

horas semanais e tempo de atuação no magistério entre 10-15 anos. 

Tabela 16 - Composição da remuneração do Docente – N2 (Doutorado) 

F
U

N
D

E
B

 

Período 

Magistério Público – (10 - 15 anos) 

20 h 

Salário Mínimo 

Atualizado (R$) 
Remuneração X SM Doutorado – N2 

Vencimento Vantagens Remuneração 

2007 1.197,02 299,26 1.496,28 453,00 3,30 

2008 1.236,08 556,23 1.792,31 461,00 3,89 

2009 1.329,04 598,07 1.927,10 496,00 3,89 

2010 1.514,26 757,13 2.271,39 510,00 4,45 

Fonte: Elaborada pela autora com base na Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação cedida 

pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro 

(2007-2010). 

Notas 

1. Formação: Licenciatura Plena/graduação com especialização;  

2. Carga Horária Semanal: 20 horas; 

3. Tempo de carreira: 10-15 anos; 

4. Valores Atualizados com base no INPC/IBGE de 01/2010. 
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Os dados, constantes na tabela, demonstram que, no período de 2007 a 2010, o 

docente teve um acréscimo na remuneração de 51,8%, o que significa, em média,12,95% de 

ampliação ao ano, representando em valores reais, que, entre 2007 a 2010, ele recebeu R$ 

1.496,28 e R$ 2.271,39, respectivamente. Vale salientar que o vencimento, para o nível de 

especialização, mestrado e doutorado é o mesmo, já que estão no mesmo nível estabelecido 

pelo PCCR/2004, havendo diferenciações nas gratificações por titulação recebidas pelos 

dois últimos títulos, conforme explicitado anteriormente. Nesse sentido, não obstante o 

docente fizer jus a uma melhor remuneração, ele é prejudicado, considerando que, ao se 

enquadrar no mesmo nível, as mudanças acontecem mediante gratificações o que deveria 

ocorrer por meio do vencimento. Isso remete a uma crítica ao Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração da rede municipal de Natal, já que a lei não define níveis específicos para cada 

formação.  

No que tange à remuneração e ao salário mínimo, os dados enfatizam que o 

docente, em 2007, recebeu em torno de 3,30 salários mínimos, o que representa R$1.496,28. 

Nesse caso, observa-se que a relação entre remuneração e salário mínimo apresentou 

avanços, pois continuou ampliando nos anos seguintes. Entretanto, permanece o mesmo 

movimento de achatamento entre 2008 e 2009, correspondendo a 3,89. Em 2010, amplia-se 

para 4,45 salários mínimos. O entendimento dessa relação demonstra que, nesse caso, houve 

ganhos maiores se comparado aos demais docentes, pois o docente com doutorado manteve 

o crescimento em salários mínimos. A crítica é que essa diferenciação ocorreu pela via das 

gratificações por titulação, estabelecida pelo PCCR municipal e não pela ampliação do 

vencimento. 

No tocante à análise da remuneração e à proporcionalidade com o salário mínimo, 

vale ressaltar a importância da política, nesse período, que o Governo Federal implementou 

para a recuperação do salário mínimo, passando a crescer acima da inflação, apresentando 

aumentos reais a cada ano. A política de reajuste salarial do magistério da rede municipal de 

Natal utilizou do INPC para realizar os reajustamentos dos vencimentos dos docentes, como 

este período repercutia a crise financeira que reconfigurou as ações do Estado para contornar 

os efeitos no mercado financeiro, percebe-se que houve perdas salariais pelo processo 

inflacionário, como também, diminuição na arrecadação de impostos para formação do 

Fundeb.   
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A análise permite compreender que o salário mínimo vem recebendo incentivos a 

partir de uma política de valorização decorrente nos últimos anos, mostrando que a 

“comparação com a remuneração docente com o salário mínimo pode viabilizar a 

contextualização das remunerações dessa categoria no contexto da qualidade do emprego no 

Brasil” (FERNANDES; GOUVEIA; BENINI, 2012, p.344).  

Assim, o capítulo apresenta a ocorrência de aumento das receitas do Fundeb 

durante o período de 2007 a 2010. Percebe-se que a rede municipal aplicou, em média, 95% 

na remuneração dos docentes do magistério (vide tabela 5), demonstrando que o Fundeb tem 

sido insuficiente para custear as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Quanto à aplicação em remuneração, nota-se que a maior parte dos recursos 

destinou-se a custear o pagamento de salário/vencimento do magistério público, vinculados 

ao ensino fundamental, à educação de jovens e adultos e à educação infantil. Na análise da 

remuneração docente, evidencia-se que, que para os docentes em início de carreira, o 

percentual de reajuste entre 2007 e 2010 não sofre alteração, quando comparado àquele com 

graduação, com especialização e mestrado, correspondendo a 14,7%. No doutorado, a 

diferença equivale a 33,9%.  

Demonstra-se, também, que a ampliação da titulação, no caso específico, com a 

especialização e o mestrado, ocorreu o mesmo reajuste entre docentes que detêm titulações 

diferentes. Assim sendo, é importante considerar que há uma desvalorização do magistério, 

significando que há um achatamento da remuneração do docente que apresenta maior 

formação. Ao considerar tal afirmação, não se trata de concordar com a teoria do capital 

humano, mas de afirmar, que num contexto de políticas que se propõem a investir na 

capacitação docente, no intuito de melhorar a qualidade da educação, que estão inseridos na 

rede com formação ampliada, ou seja, com pós-graduação, já somavam cursos de 

especialização ou mestrado. Portanto, o reconhecimento pela via da remuneração não 

representa avanços para a valorização do magistério. 

Estabelecendo uma comparação com o salário mínimo nacional, percebe-se, de 

modo geral, que os docentes apresentam uma relação maior apenas em 2010; nos demais 

anos, ocorre um decréscimo, chegando a ocorrer um congelamento da proporção nos anos de 

2008 e 2009, nos casos estudados. Nota-se, também, que os reajustes da remuneração não 

acompanharam o reajuste do salário mínimo nacional, ou seja, houve uma política de 

valorização do salário mínimo, conforme, explicitado a partir do DIEESE. A remuneração 
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dos docentes, porém, não recebeu uma política de reajustes condizente com a necessidade da 

categoria, em comparação a outros profissionais com idênticos níveis de formação.  

Portanto, o reajuste do salário mínimo nacional, em 2010, foi de 9,98%, 

configurando-se como sendo maior que o aplicado ao PSPN, no mesmo ano, que 

correspondeu a 7,86%. Remetendo-se à realidade da rede municipal de Natal, o reajuste 

aplicado, no mesmo ano, foi de, apenas, 4,5% no vencimento dos docentes, conforme 

explicitado no capítulo 2. Assim, pode-se dizer que a ampliação dos instrumentos de 

valorização da remuneração como, por exemplo, o PSPN e as tabelas salariais, decorreram 

do esforço da categoria docente, na perspectiva de suscitar os reajustes salariais pela gestão 

municipal, entretanto na relação com o salário mínimo nacional, o vencimento não 

acompanhou a mesma política.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil, o financiamento da educação básica vivenciada com base nas políticas 

de Fundos, iniciada com o Fundef e continuando com o Fundeb, repercutiu diretamente nas 

mudanças da remuneração docente e na perspectiva de melhoria da educação. A aprovação 

do Fundef representou um marco para as políticas de descentralização financeira e da 

implementação do ideário neoliberal. O Fundeb permaneceu com os mesmos aspectos de 

redistribuição de recursos, ampliando, apenas, o percentual de participação dos impostos, 

com a inserção de alguns outros na formação da cesta dos recursos. Assim sendo, a 

altercação básica em relação do Fundef ao Fundeb é a sua composição de impostos, bem 

como o atendimento e expansão das matrículas para toda a educação básica (DAVIES, 

2008).  

Para Oliveira e Sousa (2010), a política de Fundos representa um impacto para a 

educação, visto que ampliou o atendimento às redes municipais, especialmente no Nordeste, 

onde ocorreu a redução da desigualdade de recursos, oportunizando as diferentes redes do 

interior de cada estado a implementar aumentos dos salários, considerados com valores bem 

inferiores. Desse modo, a política de Fundos impulsionou o processo de universalização do 

ensino fundamental, pautado na “limitação dos montantes utilizados pela complementação 

da União, no Fundef por não cumprimento da legislação, e no Fundeb, por limitação do 

montante na lei, reduziu o impacto equalizador que as propostas poderiam ter” (OLIVEIRA; 

SOUSA, 2010, p. 28). Assim, anteriormente à implementação da política de Fundos, o 

salário do docente chegava a ser inferior a um salário mínimo. 

Na compreensão acerca dos Fundos, percebe-se que, pela sua própria concepção e 

racionalidade, representam requisitos institucionais básicos, imprescindíveis para o 

planejamento de políticas mais equânimes de valorização do magistério, justamente por 

reforçar a destinação de recursos necessários para a concretização dessas políticas, 

contribuindo para a estruturação do espaço político demandado nas redes de ensino, em 

especial, ao desenvolvimento profissional dos docentes (GATTI; BARRETO E ANDRÉ, 

2011).     

Carvalho (2012) chama atenção para o fato de que não se deve deixar de reconhecer 

as alterações e as orientações legais para a valorização do magistério, estabelecidas pelas leis 

do Fundef e do Fundeb, conjuntamente com outras legislações que contribuíram para o 
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avanço e intensificação dos debates acerca da relevância social do profissional do magistério 

e sua valorização a partir de políticas de formação e carreira do docente. 

Do ponto de vista da remuneração docente, estudos de Gatti (2012) constatam que a 

política de Fundos melhorou as condições de remuneração e formação, quando analisado 

antes da sua implementação, mas demonstram que essa política não equiparou a 

remuneração docente aos demais profissionais com idêntica formação. Essa afirmativa é 

corroborada por Alves e Pinto (2011) que, ao analisarem os Microdados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD (2009), evidenciaram que a remuneração dos 

professores, sobretudo comparando os valores remuneratórios de outros profissionais com 

formação equivalente, mostra uma distância nos valores recebidos, confirmando, assim, a 

insatisfação dos docentes quanto à remuneração.  

Quanto à remuneração, Gatti (2012, p. 96) apresenta estudos que “indicam sempre 

que as condições de remuneração dos docentes não correspondem ao seu nível de formação” 

[...]. Na rede municipal de Natal, os dados empíricos demonstram que docentes com 

formação mais ampliada têm recebido os mesmos reajustes salariais, em comparação 

àqueles que possuem o magistério, ou seja, com ensino médio, especialmente, aqueles que 

estão em início de carreira.  

Acerca dos efeitos do Fundeb na rede municipal de Natal/RN, constata-se que:  

 Na matrícula da educação infantil, verifica-se que a rede estadual quase não 

oferecia atendimento a essa etapa do ensino, apresentando um quantitativo de 

alunos que fazem parte da Escola Estadual (laboratório) Presidente John 

Kennedy pertencente à estrutura organizacional do Instituto Estadual Superior de 

Formação de Professores John Kennedy em Natal. Na rede municipal, constata-

se um decréscimo de 13% e, na rede privada, embora detenha a maioria das 

matrículas, percebe-se que, no período, não ocorreu aumento no quantitativo de 

alunos, apresentando uma queda de 7%.   

 Ao especificar a análise na creche e pré-escola, vê-se que, ao longo dos quatro 

anos de vigência do Fundeb, houve uma diminuição de 66,4% de crianças 

atendidas na creche. Quanto à pré-escola, ocorreu o movimento contrário, visto 

que aumentou o quantitativo de alunos, em percentuais representando um 

crescimento de 74,2%.  
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  Examinando a implementação do PCCR e os respectivos reajustes em comparação 

ao índice do salário mínimo nacional atualizado, na configuração da remuneração dos 

professores com formação em nível de magistério, graduação e pós-graduação, pode-se 

inferir que, nos primeiros anos do Fundeb, as políticas de reajuste salarial revelam que:  

 O primeiro ano de vigência do Fundeb se apresenta com maior reajuste do 

vencimento, correspondendo a 24,74%. Em 2008, 2009 e 2010, os reajustes 

foram com percentuais inferiores, sendo 5,43%, 12%, 4,5%, 

respectivamente.  

 O contexto de reajuste pauta-se num debate e embates entre governo 

municipal e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN 

(Sinte/RN). A política de Fundos trouxe a perspectiva de ampliação da 

discussão da valorização e da remuneração, influenciando os reajustes 

salariais, principalmente, por intermédio dos Planos de Cargos, Carreira e 

Remuneração− PCCR, no caso de Natal, com base na Lei Complementar nº 

058/2004.   

 O estudo proporcionou uma relação entre o vencimento estabelecido por 

acordos salariais demonstrados nas tabelas de reajustes, anexos do PCCR e 

decretos municipais, e o salário mínimo nacional, comprovando que, entre 

2007 a 2010, o docente com graduação – N1, recebeu, no máximo, em 

início de carreira 2,20 salários mínimos e, em final, chegou a 4,35 vezes o 

salário mínimo. No que se refere ao profissional com especialização, 

mestrado e doutorado, correspondendo ao nível N2, percebe-se que o maior 

valor, em início de carreira, foi de 2,63 e, em final, correspondendo a 5,21 

vezes o salário mínimo. Com relação aos docentes com magistério, nível 

NE-1, o valor em proporção ao salário mínimo não ultrapassou, no início de 

carreira a 1,63 salários mínimos e com docentes em final de carreira chegou 

a 3,23 vezes o salário mínimo. Por fim, para os docentes com licenciatura 

curta, o valor em relação ao salário mínimo chegou, em início de carreira a 

2,02 e ao final 3,99 vezes salários mínimos, respectivamente.  

 O estudo das tabelas salariais confirmou que houve uma diminuição dos 

percentuais de reajustes acordados pelo Governo Municipal, apenas em 

2007, o percentual foi significativo, correspondendo a 24,74%. Nos demais 

anos, a relação vencimento e salário mínimo tende a diminuir, visto que os 
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reajustes foram inferiores ao primeiro ano do Fundeb, comprovando uma 

desvalorização do docente e do seu vencimento, ou seja, o menor valor 

recebido pelo profissional para o desenvolvimento de sua atividade docente.   

 

Quanto à análise sobre o financiamento da educação básica, a partir da 

implementação do Fundeb e suas implicações na política de valorização docente, pode-se 

inferir, com base nos dados orçamentários, que a aplicação do Fundo em remuneração e na 

manutenção e desenvolvimento do ensino, evidencia:  

 

 Houve um crescente volume de recursos para a formação do Fundeb, 

percebendo-se que o maior aumento ocorreu em 2008, haja vista que, em 

2007, o valor era de R$ 61.463.913,95, passando para R$ 80.703.365,19, em 

2008, correspondendo a uma ampliação de mais de R$19.000.000,00, 

quando comparado a 2007.   

 Os recursos do Fundo foram utilizados quase, em sua totalidade para os 

gastos com o pagamento da remuneração do magistério público municipal, 

em termos percentuais empenhou uma média de 95% dos recursos do 

Fundeb na remuneração docente. Com isso, os gastos com MDE 

representam um percentual muito pequeno, chegando a ser apenas, em 

2010, por exemplo, 1,2% do total de recursos.  

 Considera-se, portanto, que a rede municipal de Natal/RN vem aplicando com 

a folha de pagamento do magistério, além do mínimo estabelecido, ou seja, 

(60%), o que significa que os gastos com a remuneração vêm exigindo 

maior comprometimento do montante de recursos do Fundeb, conforme 

tabela 5. Nesse sentido, o município vem demonstrando que está 

empregando a maior parte dos recursos com a remuneração dos 

profissionais do magistério, o que significa que o Fundeb tem sido 

insuficiente para investimentos em manutenção e desenvolvimento do 

ensino, pois os dados mostram que o custo com o pessoal docente está quase 

respondendo à totalidade dos recursos do Fundo.  

 Dados do resumo da folha de pagamento demonstram que as despesas com 

salários/vencimentos da unidade de trabalho (ensino fundamental e SME, 

educação infantil e educação de jovens e adultos) tendem a uma 
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representatividade maior, em comparação às demais vantagens, conforme os 

gráficos 9,10 e 11.  Com relação ao quinquênio, percebe-se que os gastos 

perpassam por variações, mas que evidencia pouca participação desse item 

da remuneração no percentual de aplicação dos recursos do Fundo. 

Observa-se, também, um decréscimo nos gastos com os demais itens, 

considerados vantagens pecuniárias, gratificações e abonos nos percentuais 

de aplicação e gasto com a folha de pagamento.  Em suma, o Fundeb e seus 

recursos estão sendo destinados, principalmente, para o vencimento dos 

docentes, o que já caracteriza um avanço, pois, no Fundef, os gastos com 

gratificações e demais vantagens constituem uma maioria.  

 

 Quanto à remuneração, tem-se o entendimento de que há uma diferença entre 

vencimento e remuneração.  Nos estudos de Camargo et al. (2010), entende-se salário-base e 

vencimento, como sendo o valor estabelecido em contrato inicial, recebido pelo docente com 

uma determinada formação, que, em troca da atividade, ou seja, do trabalho realizado em 

uma determinada jornada, corresponde ao período de um mês. E a expressão remuneração é 

a somatória dos valores recebidos pelos mesmos docentes, sendo composta pelo salário-base 

e demais espécies de gratificações, prêmios, bônus entre outros benefícios.  

A percepção a partir dos dados remuneratórios, retirados da folha de pagamento, 

traz uma análise acerca da remuneração docente na rede municipal de Natal e a relação com 

o salário mínimo. Nesse sentido, algumas ponderações são descritas: 

 

 Os dados mostram que os docentes com até 5 anos de magistério, isto é, 

início de carreira, os reajustes com o vencimento e na remuneração foram 

menores que os reajustes do salário mínimo nacional. Os docentes com 

graduação – N1, com especialização – N2 e mestrado – N2 apresentaram o 

mesmo percentual de crescimento da remuneração, ou seja, de 2007 a 2010 

os docentes apresentam o mesmo percentual de evolução, correspondente a 

14,7%. O docente com doutorado mostrou-se com um percentual superior, 

de 33,9%. Entende-se, assim, que ocorreu um processo de desvalorização do 

magistério, significando que há um achatamento da remuneração do docente 

que apresenta titulação exigida para a atividade docente.  

 Os docentes com mais tempo de serviço, entre 10 a 15 anos de profissão, 

demonstram que os percentuais de reajustes foram diferentes no período de 
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estudo, revelando que, entre os níveis, os percentuais foram aumentando 

conforme o grau de formação, juntamente com o tempo de carreira docente. 

Concernente à comparação com o salário mínimo, pode-se dizer que 

permaneceu o movimento de decréscimo ocorrido com os docentes em 

início de carreira.   

 Percebe-se que o ano de 2010, foi o que representou maior valor real, no que 

se refere à proporção de salários mínimos, em todos os níveis analisados. 

Houve, entre 2007 a 2009 um decréscimo na quantidade de salários 

mínimos, em valores reais. Vale destacar que, nos casos estudados, os anos 

de 2008 e 2009 apresentaram um congelamento da proporção entre 

vencimento e salário mínimo. Assim, pode-se afirmar que os reajustes da 

remuneração dos docentes demonstram ser inferiores aos reajustes 

implementados pelo Governo Federal para a valorização do salário mínimo 

nacional. 

 Tem-se a clareza que, apesar dos avanços do Fundeb, esse ainda não foi 

configurado uma política de melhoria salarial para os docentes, visto que 

apresenta restrições orçamentárias, como também limitação na composição 

por outros impostos. É preciso, pois, ampliar sua cesta de recursos, para a 

melhoria remuneração e na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Destaca-se, ainda, que apesar das limitações da política do Fundeb, os 

estudos apontam avanços na melhoria salarial e na educação.  

 Em suma, faz-se necessária, ainda, uma política de remuneração pautada em 

índices que repercutam nos reajustes que valorizem o docente em 

remuneração. Um exemplo é a política que vem respaldando e reajustando o 

salário mínimo nacional.  

É valido destacar, o esforço em travar uma discussão ampliada do Fundeb e sua 

repercussão na remuneração, ocorrem limitações de análise e de aprofundamento teórico 

deste trabalho, visto que, em detrimento do acesso aos dados, da definição de caminhos de 

análises e do tempo transcorrido, há aspectos que necessitariam de maior aprofundamento 

teórico e analítico. Nesse sentido, a continuação dos estudos torna-se premente para o 

alcance de resultados empíricos, representando, justamente, o foco de propor um projeto de 

tese.  
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Os resultados apontam que, apesar da importância do Fundeb na política de remuneração 

docente, que contribuiu para a aprovação do PSPN e de políticas de valorização do 

magistério, ainda está longe de ser o caminho para a melhoria e a valorização da 

remuneração, visto que o Fundeb ainda possui uma limitação de recursos. Apenas o 

percentual mínimo de 60% não garante uma remuneração condigna. É necessária, para isso, 

ampliação de recursos para educação básica e compromisso dos entes federados em investir 

recursos – do Fundeb e outras fontes de financiamentos decorrentes dos demais impostos −, 

e, sobretudo, considerar o docente como um profissional que requer reconhecimento e 

valorização de sua profissão. 
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APÊNDICE A – RECURSOS DO FUNDEB APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO PÚBLICO E MDE, NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN (2007 A 2010) EM 

VALORES NOMINAIS  

Tabela 4 – Recursos do Fundeb na Remuneração do Magistério Público e na Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino no município de Natal/RN (2007-2010) 
DESCRIÇÃO 2007 2008 2009 2010 

Receita do FUNDEB  54.430.285,50 76.616.219,34 86.448.044,89 91.611.781,57 

Receita de Remuneração de Depósitos 

Bancários Vinculados  

163.894,99 613.796,44 366.023,20 128.287,03 

Total dos Recursos do FUNDEB 54.594.180,49 77.230.015,78 86.814.068,09 91.740.068,60 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em educação – SIOPE/FNDE (2007-2010). 

Elaborada pela autora.  

 

Tabela 5- Aplicação dos Recursos do Fundeb na Remuneração do Magistério Público e na 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no município de Natal/RN (2007-2010) 
 

DESCRIÇÃO 2007 2008 2009 2010 

Total dos Recursos do Fundeb (100%) 
54.594.180,49 77.230.015,78 86.814.068,09 91.740.068,60 

Valor Mínimo a ser Aplicado em 

Rem. Dos Prof. Magistério ( 60%) 
32.756.508,29 46.338.009,46 52.088.440,85 55.044.041,16 

 Percentual Aplicado em 

Remuneração (%) 
95,96 93,65 94,13 98,78 

Total Aplicado em Rem. dos profs. do 

Magistério 
52.392.687,94 72.329.299,59 81.724.868,30 90.624.900,29 

Valor Máximo a ser aplicado em 

Manutenção e Desen. do Ensino 

(40%) 

21.837.672,19 30.892.006,31 34.725.627,23 36.696.027,44 

Total Aplicado em MDE  
3.019.058,18 

 

 
4.695.584,96 

 

 
3.594.102,42 

 

 
1.110.054,83 

 

Percentual Aplicado em MDE (%) 5,53 6,08 4,14 1,21 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE/FNDE (2007-2010). 

Elaborada pela autora.  
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APÊNDICE B – VENCIMENTO POR NÍVEIS E CLASSES DA CARREIRA E A 

RELAÇÃO COM O SALÁRIO DO ANO CORRENTE (VALORES NOMINAIS). 

 

Quadro: Vencimento por níveis e classes e relação com o salário mínimo (2007) 

Classe 

N
ív

el
 N-1 N-2 NE-1 NE-2 

20 h 
Quant. 

SM 
20 h 

Quant. 

SM 
20 h 

Quant. 

SM 
20 h 

Quant. 

SM 

A 842,91 2,03 1.009,56 2,43 625,43 1,51 772,9 1,86 

B 885,06 2,13 1.060,04 2,55 656,70 1,58 811,54 1,96 

C 929,31 2,24 1.113,04 2,68 689,54 1,66 852,12 2,05 

D 975,78 2,35 1.168,72 2,82 724,00 1,74 894,72 2,16 

E 1.024,57 2,47 1.226,65 2,96 760,22 1,83 939,47 2,26 

F 1.075,79 2,59 1.287,97 3,10 798,23 1,92 986,44 2,38 

G 1.129,58 2,72 1.352,36 3,26 838,14 2,02 1.035,75 2,50 

H 1.186,07 2,86 1.419,97 3,42 880,03 2,12 1.087,53 2,62 

I 1.245,38 3,00 1.490,96 3,59 924,04 2,23 1.141,90 2,75 

J 1.307,64 3,15 1.565,50 3,77 970,25 2,34 1.199,00 2,89 

L 1.373,01 3,31 1.643,78 3,96 1.018,75 2,45 1.258,94 3,03 

M 1.441,66 3,47 1.725,97 4,16 1.069,69 2,58 1.321,89 3,19 

N 1.513,74 3,65 1.812,27 4,37 1.123,17 2,71 1.387,98 3,34 

O 1.589,43 3,83 1.902,88 4,59 1.179,33 2,84 1.457,38 3,51 

P 1.668,90 4,02 1.998,02 4,81 1.238,30 2,98 1.530,25 3,69 

Fonte: (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2007). Elaborado pela autora.   

 

Quadro: Vencimento por níveis e classes e relação com o salário mínimo (2008) 

Classe 

N
ív

el
 N-1 N-2 NE-1 NE-2 

20 h 
Quant. 

SM 
20 h 

Quant. 

SM 
20 h 

Quant. 

SM 
20 h 

Quant. 

SM 

A 888,69 2,14 1.064,39 2,56 659,39 1,59 814,87 1,96 

B 933,13 2,25 1.118,23 2,69 692,36 1,67 855,61 2,06 

C 979,77 2,36 1.173,48 2,83 726,98 1,75 898,39 2,16 

D 1.028,78 2,48 1.232,18 2,97 763,31 1,84 943,31 2,27 

E 1.080,21 2,60 1.293,27 3,12 801,50 1,93 990,48 2,39 

F 1.134,22 2,73 1.357,91 3,27 841,57 2,03 1.040,00 2,51 

G 1.190,93 2,87 1.425,80 3,44 883,65 2,13 1.092,00 2,63 

H 1.250,47 3,01 1.497,08 3,61 927,83 2,24 1.146,60 2,76 

I 1.313,00 3,16 1.571,93 3,79 974,22 2,35 1.203,93 2,90 

J 1.378,66 3,32 1.650,52 3,98 1.022,95 2,46 1.264,13 3,05 

L 1.477,57 3,56 1.733,05 4,18 1.074,07 2,59 1.327,34 3,20 

M 1.519,96 3,66 1.819,70 4,38 1.127,76 2,72 1.393,70 3,36 

N 1.596,04 3,85 1.910,67 4,60 1.184,14 2,85 1.463,39 3,53 

O 1.675,75 4,04 2.006,17 4,83 1.243,36 3,00 1.536,56 3,70 

P 1.759,53 4,24 2.106,48 5,08 1.313,89 3,17 1.613,39 3,89 

 Fonte: (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2008). Elaborado pela autora.   

. 
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Quadro: Vencimento por níveis e classes e relação com o salário mínimo (2009) 

Classe 

N
ív

el
 N-1 N-2 NE-1 NE-2 

20 h 
Quant. 

SM 
20 h 

Quant. 

SM 
20 h 

Quant. 

SM 
20 h 

Quant. 

SM 

A 995,33 2,14 1.192,12 2,56 738,52 1,59 912,65 1,96 

B 1.045,10 2,25 1.251,72 2,69 775,44 1,67 958,29 2,06 

C 1.097,35 2,36 1.314,31 2,83 814,21 1,75 1.006,20 2,16 

D 1.152,22 2,48 1.380,02 2,97 854,93 1,84 1.056,51 2,27 

E 1.209,83 2,60 1.449,03 3,12 897,67 1,93 1.109,34 2,39 

F 1.270,32 2,73 1.521,48 3,27 942,56 2,03 1.164,80 2,50 

G 1.333,84 2,87 1.597,55 3,44 989,68 2,13 1.223,04 2,63 

H 1.400,53 3,01 1.677,43 3,61 1.039,17 2,23 1.284,20 2,76 

I 1.470,56 3,16 1.761,30 3,79 1.091,13 2,35 1.348,41 2,90 

J 1.544,09 3,32 1.849,36 3,98 1.145,68 2,46 1.415,83 3,04 

L 1.621,29 3,49 1.941,83 4,18 1.202,97 2,59 1.486,62 3,20 

M 1.702,36 3,66 2.038,92 4,38 1.263,11 2,72 1.560,95 3,36 

N 1.787,47 3,84 2.140,87 4,60 1.326,27 2,85 1.639,00 3,52 

O 1.876,85 4,04 2.247,91 4,83 1.392,58 2,99 1.720,95 3,70 

P 1.970,69 4,24 2.360,31 5,08 1.462,21 3,14 1.806,99 3,89 

Fonte: (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2009). Elaborado pela autora. 

 

Quadro: Vencimento por níveis e classes e relação com o salário mínimo (2010) 

Classe 

N
ív

el
 N-1 N-2 NE-1 NE-2 

20 h 
Quant. 

SM 
20 h 

Quant. 

SM 
20 h 

Quant. 

SM 
20 h 

Quant. 

SM 

A 1.040,09 2,04 1.245,72 2,44 771,75 1,51 953,73 1,87 

B 1.092,10 2,14 1.308,00 2,56 810,34 1,59 1.001,42 1,96 

C 1.146,70 2,25 1.373,40 2,69 850,86 1,67 1.051,49 2,06 

D 1.204,04 2,36 1.442,07 2,83 893,4 1,75 1.104,06 2,16 

E 1.264,24 2,48 1.514,18 2,97 938,07 1,84 1.159,27 2,27 

F 1.327,45 2,60 1.589,89 3,12 984,97 1,93 1.217,23 2,39 

G 1.393,82 2,73 1.669,38 3,27 1.034,22 2,03 1.278,09 2,51 

H 1.463,51 2,87 1.752,85 3,44 1.085,93 2,13 1.342,00 2,63 

I 1.536,69 3,01 1.840,49 3,61 1.140,23 2,24 1.409,10 2,76 

J 1.613,52 3,16 1.932,52 3,79 1.197,24 2,35 1.479,55 2,90 

L 1.694,20 3,32 2.029,14 3,98 1.257,10 2,46 1.553,53 3,05 

M 1.778,91 3,49 2.130,60 4,18 1.319,96 2,59 1.631,21 3,20 

N 1.867,86 3,66 2.237,13 4,39 1.385,96 2,72 1.712,77 3,36 

O 1.961,25 3,85 2.348,99 4,61 1.455,26 2,85 1.798,41 3,53 

P 2.059,31 4,04 2.466,44 4,84 1.528,02 3,00 1.888,33 3,70 

Fonte: (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2010). Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE C – DADOS DOS GRÁFICOS DO RESUMO DA FOLHA DE 

PAGAMENTO COM RECURSOS DO FUNDEB APLICADOS NA REMUNERAÇÃO 

MAGISTÉRIO PÚBLICO NA UNIDADE DE TRABALHO – ENSINO 

FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 

 

Quadro - Despesas do Fundeb com o magistério público do município de Natal, mês 

outubro de 2007. 

Resumo das despesas com Fundeb com remuneração do magistério público do município de Natal/RN 

–2007 

Unidade Descrição Quant. Vantagens Valor pago % 

MAGISTÉRIO – 

SME 

Salário MPM 2782 2.910.065,88 73,2 

Quinquênio 1738 299.507,02 7,5 

Outras vantagens 1575 766.728,59 18,7 

Total 6095 3.976.301,49 100,0 

MAGISTÉRIO – 

EJA 

Salário MPM 111 114.692,29 69,0 

Quinquênio 87 12.785,46 7,7 

Outras vantagens 64 38.874,39 23.36 

Total 262 166.352,14 100,0 

MAGISTÉRIO – 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Salário MPM 213 210.446,08 67,1 

Quinquênio 110 14.296,59 4,6 

Outras vantagens 141 88.825,63 28,3 

Total 464 313.568,30 100 

Fonte: Resumo da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação cedida pela Secretaria 

Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro (2007-2010). 

Elaborado pela autora. 
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Quadro - Despesas do Fundeb com o magistério público do município de Natal, mês 

outubro de 2008.   

Resumo das despesas do Fundeb com remuneração do magistério público do município de Natal/RN – 

2008 

Unidade Descrição Quant. Vantagens Valor pago % 

MAGISTÉRIO – 

SME 

Salário MPM 2519 2.893.703,24 75,1 

Quinquênio 1398 272.982,82 7,1 

Outras vantagens 1290 685.354,84 17,8 

Total 5207 3.852.040,90 100,0 

MAGISTÉRIO – 

EJA 

Salário MPM 517 614.561,12 78,7 

Quinquênio 323 61.570,10 7,9 

Outras vantagens 186 105.129,94 13,5 

Total 1026 781.261,16 100,0 

MAGISTÉRIO – 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Salário MPM 251 279.899,12 45,7 

Vencimento 194 231.960,00 37,9 

Quinquênio 111 18.353,41 3,0 

Outras vantagens 156 81.787,47 13,4 

Total 712 612.000,00 100 

Fonte: Resumo da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação cedida pela Secretaria 

Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro (2007-2010). 

Elaborado pela autora. 
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Quadro – Despesas do Fundeb com o magistério público do município de Natal, mês 

outubro de 2009. 

Resumo das despesas do Fundeb com remuneração do magistério público do município de Natal/RN – 

2009 

Unidade Descrição Quant. Vantagens Valor pago % 

MAGISTÉRIO – 

SME 

Salário MPM 2532 3.212.348,33 82,8 

Vencimento 2 2.568,00 0,1 

Quinquênio 1499 297.276,68 7,7 

Outras vantagens 904 369.427,44 9,5 

Total 4937 3.881.620,45 100,0 

MAGISTÉRIO – 

EJA 

Salário MPM 613 812.841,72 81,0 

Quinquênio 462 85.604,67 8,5 

Outras vantagens 217 104.861,44 10,5 

Total 1292 1.003.307,83 100,0 

MAGISTÉRIO – 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Salário MPM 362 454.939,04 39,4 

Vencimento 439 563.419,20 48,9 

Quinquênio 203 30.434,84 2,6 

Outras vantagens 184 104.614,69 9,1 

Total 1188 1.153.407,77 100,0 

Fonte: Resumo da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação cedida pela Secretaria 

Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM, Natal/RN, mês de outubro (2007-2010). 

 

 

APÊNDICE D – INDICES DE CORREÇÃO DO INPC/IBGE APLICADOS AOS DADOS 

ORÇAMENTÁRIOS E DA REMUNERAÇÃO 

EXERCÍCIOS ÍNDICE I 

2007 1,1292227 

2008 1,0533457 

2009 1,0112211 

2010 1,0000000 
Fonte: Calculadora do Cidadão – Banco Central do Brasil (Disponível em 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFo

rmCorrecaoValores) 


