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RESUMO
O presente estudo avalia os efeitos da política de financiamento da educação básica, por
intermédio dos Fundos contábeis – Fundef e Fundeb e sua proposição de valorização do
magistério, considerando as dimensões da carreira e da remuneração dos professores da rede
pública estadual de ensino do Rio Grande do Norte, no período de 1996 a 2010. Para entender
os condicionantes da avaliação das políticas públicas, recorreu-se às contribuições do
materialismo histórico dialético. Como procedimento metodológico, utilizou-se, ainda, a
pesquisa bibliográfica relacionada ao financiamento da educação e à valorização do
magistério, com base na literatura referente às dimensões do objeto (Fundef e Fundeb) e
(carreira e remuneração). Na pesquisa documental, além das legislações, diretrizes nacionais
e locais pertinentes, utilizaram-se, ainda, dados referentes aos recursos, disponíveis na Finbra,
Tesouro Nacional, SIOPE/RN, INEP/MEC, dados do resumo e da folha de pagamento da
Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura (SEEC) e 289 contracheques de 21
professores. Realizou-se entrevista semiestruturada com nove professores, referente à carreira,
além de um questionário aplicado com 12 professores relacionado à remuneração. Considerase que, nos resultados referentes aos indicadores educacionais, no período Fundef, ocorreu
uma redução tanto nas matrículas, como nas funções docentes do ensino fundamental da rede
estadual de ensino, correspondente a 37%. A partir da vigência do Fundeb (2007-2010), esses
indicadores foram equacionados. Em todo o período, 1996 a 2010, ocorre um aumento nas
matrículas da rede, que corresponde a 119,03% e, nas funções docentes de 77,44%. Quanto
aos dados de financiamento, constatou-se que, do mínimo exigido (60%) dos recursos dos
Fundos foram aplicados na remuneração do magistério, no período dos dois Fundos entre
83,29% a 98,89% dos recursos. Os efeitos dos Fundos na carreira dos nove professores,
considerando a promoção e a progressão, não foram satisfatórios. Na promoção dos nove
docentes, apenas um evoluiu o seu Nível (titulação), mas retroagiu na progressão. Na
progressão desses nove professores, oito se encontram com a sua progressão atrasada, entre
duas e cinco classes, acumulando um prejuízo que varia de 10% a 45% na sua remuneração.
A diferença de uma classe para a outra corresponde a 5% no vencimento. Observou-se que as
vantagens pecuniárias contribuem com a remuneração em um percentual maior que o
vencimento, diminuindo essa diferença no período do Fundeb. Quanto à remuneração, um
professor, com 24 anos de carreira, com formação (magistério), não consegue, depois de anos
de profissão ganhar, sequer, dois salários mínimos. O professor com 30 anos de carreira, com
mestrado tem um vencimento, em 2010, correspondente a menos de três salários mínimos,
isto – 2,82, e uma remuneração que equivale a pouco mais de três salários mínimos – 3,66.
Comparando a profissão do magistério com outras que exigem formação superior, a primeira
tem sido baixa, causando efeito negativo sobre a procura da profissão do magistério. Quanto
aos efeitos na remuneração, conclui-se que houve uma melhoria, mas ainda insuficiente,
principalmente, ao comparar com o salário mínimo anual. Avalia-se, pois, que os Fundos –
Fundef e Fundeb – não foram capazes de promover a valorização do magistério nas dimensões
da carreira e da remuneração. Constataram-se alguns resultados negativos na política de Fundo
pois teria a ver, principalmente, com a incapacidade de a referida política promover a
valorização do magistério, sendo, uma das causas, o financiamento com restrição
orçamentária.
Palavras-chave: Fundef. Fundeb. Carreira. Remuneração

RESUMEN
Este estudio analiza los efectos de la política de financiamiento de la educación básica, por
intermedio de los Fundos contables, Fundef y Fundeb, y su proposición en valorar el
magisterio, considerando las dimensiones de carrera y de la remuneración de los profesores
de la red pública estadal de enseñanza del estado de Rio Grande do Norte, en el período entre
1996 y 2010. Para entender las condicionantes de la evaluación de las políticas públicas, se
buscó también las contribuciones de Marx (1996) segundo quién “el concreto es concreto” y
que la dialéctica del concreto se puede auxiliar en el intento de captar el fenómeno estudiado.
Se utilizó aún, el referencial teórico bibliográfico relacionado al financiamiento de la
educación y a la valoración del magisterio, a partir de la literatura referente a las dimensiones
del objeto (fundef y Fundeb) y (carrera y remuneración). En la investigación documental,
además de las legislaciones, directrices nacionales y locales pertinentes, se utilizaron datos
referentes a los recursos disponibles en la Finbra. Tesoro Nacional, SIOPE/RN, INEP/MEC,
datos de resumen del folio y folio de pagamiento de Secretaria de Estado, de la Educación e
de la Cultura (SEEC), y 289 sueldos de 21 profesores. Se realizó entrevista semi estructurada
con nueve profesores, referente a la carrera, además de un cuestionario aplicado a 12
profesores relacionado a remuneración. Se considera que en los resultados referentes a los
indicadores educacionales, en el período Fundef ocurrió una reducción en las inscripciones de
la red pública de enseñanza, como también en las funciones docentes, de la enseñanza base
(fundamental), que corresponde a 37%. A partir de la vigencia del Fundeb (2007 – 2010),
estos indicadores fueron puestos en ecuación. En todo el período entre 1996 a 2010, ocurre un
aumento en las inscripciones de 119,03% y en las funciones docentes de 77,44%. Sobre los
datos de financiamiento, se constató que, del mínimo exigido (60%) en la aplicación de
recursos de los Fundos en la remuneración del magisterio se aplica en el período de los dos
Fundos, pero el mínimo exigido, o sea, 83,29% a 98,89% de los recursos. Los efectos de los
Fundos en la carrera de los nueve profesores, considerando la promoción y la progresión, no
han sido satisfactorios. En la promoción de los nueve de estos docentes, apenas uno
evolucionó el Nivel (titulación), pero retrocedió en la progresión. En la progresión de los
nueve profesores, ocho se hallan con la progresión retrasada, entre dos y cinco clases,
acumulando un perjuicio que varía de 10% a 45% en su ganancia. La diferencia de una clase
a otra corresponde a 5% en la renta anual. Se observa que las ventajas pecuniarias contribuyen
con la remuneración con porcentaje más alto que la renta, disminuyendo esta diferencia en el
período de Fundeb. Sobre la remuneración, un profesor con 24 años de carrera, con formación
(magisterio), no consigue, después de años de profesión, ganar ni siquiera dos salarios
mínimos. El profesor con 30 años de carrera, con maestría, tiene una renta, en 2010,
correspondiente a menos de tres salarios mínimos, o sea, 2,82 y una remuneración que
equivale a poco más de tres salarios mínimos, o sea, 3,66. Si comparamos la profesión de
magisterio con otras que igual exigen formación superior, la primera es, en general, de bajo
nivel, causando un resultado negativo sobre la búsqueda de la profesión del magisterio. Por
los efectos en la remuneración, se concluye que hubo una mejoría, pero aún insuficiente, sobre
todo al comparar con el Salario Mínimo Anual. Se evalúa, una vez que los fundos – Fundef y

Fundeb – no fueron capaces de promover la valoración del magisterio en las dimensiones de
la carrera y de la remuneración. Se constatan algunos resultados negativos en la política de
Fundo ya que tendría que ver, principalmente, con la incapacidad de la referida política a
valoración de magisterio, siendo una de las causas, o financiamiento con restricción de
presupuesto.
Palabras-llave: Fundef. Fundeb. Carrera. Remumeración.

RÉSUMÉ

Le présent étude analyse les effets de la politique de financement de l’éducation de base, par
les Fonds contables, Fundef et Fundeb, et sa proposition de valorisation de l’enseignement,
en considerant les dimensions de la carrière et de la rémunération des professeurs de
l’éducation publique de l’état du Rio Grande do Norte, entre les années de 1996 et 2000. Pour
comprendre les contraintes de l’évaluation des politiques publiques, en cherchant aussi les
contribution en Marx (1996) selon qui « le concret est concret » et que la dialétique du concret
peut appuyer pour la tentative de capter le fenomène étudié. On a utilisé encore le référentiel
bibliographique relatif au financement de l’éducation et la valorisation de l’enseignement à
partir de la littérature reférente aux dimensions de l’objet (Fundef et Fundeb) et (carrière et
rémuneration). Dans la recherche documental, au-delà des législations, directrices nationales
et locales pertinentes, se sont utilisés des donnés référents aux ressources, disponibles à la
Finbra, Trésor National, SIOPE/RN, INEP/MEC, des informations du résumé de la feuille et
feuille de payement du Secrétariat d’État, de l’Éducation et de la Culture (SEEC) et 289
bulletins de salaire de 21 professeurs. On a réalisé interview semi structurée avec une quantité
de 9 professeurs, reférent à la carrière, et un questionaire appliqué à 12 professeurs relatif à la
remuneration. On considère que sur les résultats reférents aux indicateurs éducationnel, dans
la période Fundef il y a eu une réduction des inscriptions aux écoles de l’état comme aussi aux
fonctions des professeurs de l’ Enseignement Fondamental, et cela correspond à 37%. À partir
de la vigence du Fondebe (2007 - 2010) ces indicateurs ont équalisé. Pendant toute la période,
1996 et 2010 il y a eu une augmentation des inscriptions de 119,03%, et aussi aux fonctions
des professeurs de 77,44%. Par rapport aux informations de financement, on a constaté que,
du minimum exigé (60%) sur l’aplication des fonds à la rémuneration de l’enseignant, on
applique pour la période des deux fonds, plus que le minimum exigé, c’est-à-dire de 83,29%
à 98,89% des fonds. Les effets des fonds sur la carrière des 9 professeurs n’ont pas été
satisfactoires, si l’on considère la promotion et la progression. Au cas de la promotion des 9
de ces professeurs, un seul a évolué son niveau (les titres) mais a, au même temps, rétroagit
dans sa progression. Pour la progression des 9 professeurs, 8 d’entre eux ont sa progression
retardée, ce qui correspond à entre 2 et 5 classes, et ce qui provoque un préjudice qui varie
entre 10% à 45% sur sa remunération. La différence d’une classe à l’autre correspond à 5%
de son salaire. On évalue que les avantages financières contribuent pour la remunération avec
un pourcentage plus élevé que son salaire, ce qui diminuent pendant lo Fundeb. Par rapport à
la remunération un professeur de 24 ans de service avec formation, n’arrive même pas à
gagner 2 salaires minimums. Le professeur de 30 ans de service, maître, reçoit un salaire, en
2010, qui correspond a moins de 3 salaires minimums, c’est-à-dire, une proportion de 2,82 et
une remuneration qui correspond à un peu plus que 3 salaires minimums, c’est-à-dire, une
proportion de 3,66. L’enseignement n’est pas très favorisé si on le met face à d’autres
profession qui ont aussi l’exigence de formation supérieure, ce qui provoque un effet négatif
pour voir l’enseignement comme profession. À propos des effets sur la rémuneration, on
conclue qu’il y a eu une amélioration mais encore insufisante, surtout si l’on compare au

Salaire Minimum annuel. On évalue que les fonds – Fundef et Fundeb – n’ont pas été capables
de promouvoir la valorisation de l’enseignement dans le contexte de carrière et rémuneration.
On observe quelques résultats négatif dans la politique de fonds, une fois qu’il y aurait en
avoir avec l’incapacité de tel politique en promouvoir la dite valorisation de l’enseignement,
ce qui est une des causes, le financement avec des restriction budgétaire.
Mots-clé : Fundef. Fundeb. Carrière. Remunération
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Capítulo I
Vicente Van Gogh fez uma série de naturezas-mortas com sapatos velhos.
Para ele, como para muitos de seus contemporâneos, eles podem ter sido
pitoresca do trabalhador (Vicent Van Gogh – Museum)

Fonte: Naifeh e Smith (2012, p. 291)
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA DA PESQUISA

Como as coisas não se mostram ao homem diretamente tal
qual são e como o homem não tem a faculdade de ver as coisas
diretamente na sua essência, a humanidade faz um détourpar a
conhecer as coisas e a sua estrutura (KOSÍK, 1976).

1.1 DELIMITANDO O OBJETO DE ESTUDO

O interesse pela investigação acerca da avaliação dos efeitos da política de Fundo
– Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Pública e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica (Fundeb) – na carreira e
na remuneração dos professores da rede pública estadual do RN decorre,
fundamentalmente, de dois motivos: primeiro, da minha condição de docente da rede
estadual, na época, e participante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio
Grande do Norte (SINTE/RN). Essa experiência culminou, a princípio, com o trabalho de
pesquisa, resultando na Dissertação de Mestrado, no Programa de Pós- Graduação em
Educação, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com o título:
“Valorização do magistério da educação básica do RN: participação do Sinte/RN e do
governo estadual na implementação do Piso Salarial Profissional Nacional da rede
pública estadual no ano de 2010”. Um segundo motivo decorre da participação na
pesquisa desenvolvida em rede, a qual o referido estudo está articulado, coordenada pela
Faculdade de Educação da USP (FEUSP), financiada pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes). Esta pesquisa 1 tem como
objetivo principal analisar as configurações, os impactos, os impasses e as perspectivas
decorrentes da implantação do Fundef, do Fundeb e do Piso Salarial Profissional Nacional
na composição da remuneração dos professores da educação básica de doze Estados

1

A pesquisa "Remuneração de professores de escolas públicas da educação básica: configurações,
impactos, impasses e perspectivas", financiada segundo o Edital nº. 001/2008 da CAPES / INEP / SECAD
- Observatório da Educação é realizada junto ao Centro de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas de
Educação (CEPPPE) da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e coordenada
nacionalmente pelo Prof. Dr. Rubens Barbosa de Camargo. Está sendo desenvolvida em 12 (doze) Estados
(São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Piauí,
Roraima, Pará, Minas Gerais e Rio Grande do Norte), envolvendo nove (nove) programas de PósGraduação em Educação (USP, UFPA, UFPI, UFPB, UFRN, UEMG, UFMS, UFPR, UNISUL), contando
ainda com 04 (quatro) grupos colaboradores de pesquisa (USP-RP, UNIFESP, UFMT, UFRGS).
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brasileiros, no período de 1996 a 2010. No Rio Grande do Norte, a pesquisa integra o
grupo “Políticas e Gestão da Educação”, paralelamente à Linha de Pesquisa “Política e
Práxis da Educação”, do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Centro de
Educação (CE), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
A pertinência da temática decorre da necessidade de avaliar as políticas de
financiamento da educação básica, pensadas a partir das reformas educacionais, dos anos
de 1990, e os seus efeitos na valorização do magistério. O construto da Reforma do Estado
e as mudanças ocorridas na política educacional estão inseridas no contexto de
redefinição do papel do Estado, deixando de ser o responsável direto pelo
desenvolvimento econômico e social da produção de bens e serviços, para se fortalecer
na função de promotor e regulador desse desenvolvimento (PERONI, 2003).
A gestão e o financiamento desempenham papel fundamental na referida
reforma da educação e a estreita relação entre esses dois elementos da política educacional
culmina na otimização dos gastos públicos com a educação por meio da promoção e
parceria público‐privado favorecendo a mercantilização das políticas sociais. Conforme
estabelece o documento da Unesco (2004, p. 18), “é importante priorizar o investimento
de acordo com o sucesso dos alunos, porque permitirá que se reoriente o investimento em
educação a fim de otimizar os gastos”. Porém, no mesmo documento, aponta que “não é
suficiente dar maior eficiência e eficácia aos gastos com a educação” (UNESCO; 2004,
p. 18). Os governos devem assumir o compromisso de aumentar o investimento em
educação pública, tanto em termos absolutos quanto percentuais do PIB, assim como
melhorar e aumentar as fontes dos recursos.
Analisa-se, assim, o fenômeno educativo no contexto de uma sociedade dividida
em classes, por exemplo, a sociedade brasileira. Verifica-se que o Estado, ao definir suas
políticas educacionais, na década de 1990, conforme os propósitos neoliberais, atende aos
interesses do capital. Os países da América Latina, incluindo o Brasil, tomam uma série
de medidas, implementando reformas educacionais em prol de uma educação de
qualidade (FERREIRA, 2010).
De acordo com França (2009), no Brasil, as décadas de 1980, 1990 e 2000 estão
sendo marcadas por reformas políticas e econômicas em que o Projeto maior de
redemocratização fica fortalecido. O Estado, sobretudo os países periféricos, foca sua
atuação nas relações e na regulação financeira. Assim, o processo de reformas na área da
educação ocorreu em duas frentes: uma, por meio da apresentação de um projeto global
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para a educação; a outra se constitui na operacionalização de um conjunto de planos
setoriais, legislação e financiamento por meio de Fundos – Fundef e Fundeb.
Nesse sentido, o Fundef e o Fundeb configuram-se como uma política de Fundos,
cuja implementação foi antecedida por decisões desde a sua agenda e formulações,
pautadas em princípios, legalmente amparada e subsidiada por recursos públicos. A
análise de seus impactos buscou as orientações metodológicas direcionadas à avaliação
de políticas públicas, considerando, contudo, as adaptações necessárias ao objeto de
estudo.
A reestruturação do Estado e a definição do seu papel no provimento das políticas
públicas, a avaliação de políticas e programas governamentais assumiram relevância para
as funções de planejamento e gestão governamental, principalmente, no que se refere ao
financiamento da educação básica, e seus efeitos na política de valorização docente. Nas
últimas décadas, o conhecimento denominado de políticas públicas emerge de forma
crucial no campo das administrações públicas, haja vista as regras e o jogo político que
definem a sua decisão, elaboração, implementação e avaliação.
A luta pela valorização do magistério, os movimentos reformistas intencionam
as políticas de valorização do magistério, a partir 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 um Fundo contábil, o
Fundef criado pela Lei nº 9.424/96, a Emenda Constitucional nº 53/06 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.
No contexto das reformas de Estado, bem como da educação, surge a inquietação
norteadora deste estudo, a partir do pressuposto de que a política de financiamento da
educação básica, baseada em Fundos contábeis – Fundef e Fundeb – é insuficiente para
promover a valorização do magistério, nas dimensões da carreira e da remuneração.
Para Bachelard (1996, p. 18), “o espírito científico proíbe que tenhamos uma
opinião sobre questões que não compreendemos, sobre questões que não sabemos
formular com clareza”. Assim, o referido autor afirma que se faz necessário formular
problemas e que eles não se manifestam de modo espontâneo. O sentido do problema é
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que caracteriza o verdadeiro espírito científico. “[...] para o espírito científico, 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”
(BACHELARD, 1996, p. 18).
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, delineia-se a questão norteadora e problematizadora da pesquisa:
o financiamento da educação básica a partir da política de Fundos - Fundef e o Fundeb
como política propositiva de valorização do magistério – proporcionou efeitos nas
dimensões da carreira e na remuneração dos professores, da rede pública estadual, do Rio
Grande do Norte? Considerando que sim, em que medida repercutiram na valorização
dos professores da rede estadual, nas dimensões da carreira e da remuneração?
Quando não se indaga ou se problematiza um objeto de investigação, não pode
haver conhecimento científico, visto que as contradições da realidade não se evidenciam.
Sendo assim, o conhecimento, como produção histórica e social, é construído quando a
partir de [...] Um obstáculo epistemológico se incrusta no conhecimento não questionado”
(BACHELARD, 1996, p. 18).
Conforme Lefebvre (1983, p. 50), “para que o conhecimento se torne um
“problema” é necessário que a análise separe e isole o que é dado efetivamente
indissoluvelmente ligado: os elementos do conhecimento, o sujeito, e o objeto”. Assim,
“o sujeito e o objeto estão em perpétua interação”. Para o referido autor (1983, p. 49), a
interação desses dois elementos “opostos e não obstantes”, [...] que, “por definição se
trata de uma interação dialética”. O conhecimento científico apresenta algumas
características, tais como: a) o conhecimento é prático – todo conhecimento começa pela
experiência, pela prática, antes de se elevar ao nível teórico; b) o conhecimento humano
é social – estabelecem-se relações cada vez mais enriquecedoras e complexas com outros
seres semelhantes a nós; c) o conhecimento tem caráter histórico- todo conhecimento foi
adquirido e conquistado. No esporte, por exemplo, todo novo resultado supõe um longo
treinamento e todos os melhoramentos dos resultados e novos desempenhos são
adquiridos de modo metódico.
Considerando a necessidade da compreensão dos fenômenos da atualidade, Kosík
(1976) explica que a dialética do concreto pode auxiliar na tentativa de captar o fenômeno
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de determinada coisa, o que significa indagar e descrever como a coisa em si se manifesta
naquele fenômeno, e como, ao mesmo tempo, nele se esconde. Compreender, pois, o
fenômeno é atingir a essência. Nesse caminho, 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).
A característica precípua do conhecimento consiste na decomposição do todo. A
decomposição do objeto de estudo permite conhecê-lo em sua totalidade e em sua
essência.
Nesse sentido, a decomposição do todo busca-se na avaliação das políticas de
financiamento da educação, a partir da concepção da avaliação de uma política ou
programa podendo ser considerada, conforme estudos de Harja e Helgason (2000), um
mecanismo de melhoria no processo de tomada de decisão, visando garantir informações
mais precisas aos governantes e, consequentemente, fundamentar suas decisões e prestar
contas sobre as políticas e os programas públicos. Não se destina a resolver ou substituir
juízos subjetivos envolvidos na tomada de decisão, mas permite um certo conhecimento
dos resultados de um determinado programa, ou uma política pública — informação que
pode ser utilizada para otimizar a concepção de um programa e sua implementação.

1.2 AVALIAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA: DELINEAMENTO TEÓRICOMETODOLÓGICO DO OBJETO DE ESTUDO
A necessidade da avaliação de uma determinada política pressupõe a avaliação
política propriamente dita. “Dessa forma, por avaliação política entende-se a análise e
elucidação do critério ou critérios que fundamentam determinada política: as razões que
a tomam preferível a qualquer outra” (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986, p. 108).
Nesse sentido, se faz necessária a compreensão da política pública e da avaliação
da política pública. Conforme Meny e Thoenig (1992), a política (politics) se refere ao
conflito de interesses e de valores entre os membros de uma sociedade, o que se encontra
potencializado nas sociedades modernas, extremamente diferenciadas. Esses conflitos
demandam reconhecimento, mas devem ser mantidos em níveis administráveis, o que se
faz com o recurso da força ou por meio da política. Política seria, então, para os autores,
o conjunto de procedimentos que expressam as relações de poder entre os membros de
uma sociedade e que se destinam à resolução pacífica de conflitos em torno dos bens
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públicos. As políticas públicas (policies), por sua vez, seriam o resultado da própria
atividade política na alocação de recursos e na provisão de bens e serviços públicos.
Os referidos autores (1992) consideram políticas públicas como sistemas de ação
pública. O processo de constituição de uma política pública é a outra face da moeda de
seu conteúdo e é composto de cinco fases principais:1) identificação de um problemaingresso de uma demanda na agenda pública; 2) formulação de alternativas de solução quando são elaboradas e negociadas as possíveis alternativas de ação para o
enfrentamento do problema; 3) tomada de decisões (formulação da política propriamente
dita) - eleição de uma alternativa de solução que se converte em política legítima; 4)
implementação da decisão tomada - execução das ações; 5) término da ação - avaliação
dos resultados da ação, que pode resultar em uma nova política ou em um reajuste.
Michel (2002) toma os pressupostos de Thoenig como ponto de partida para
conceituar políticas públicas. O autor define como sendo atividades materiais ou
simbólicas, geridas pelas autoridades públicas. Nessa perspectiva, destaca que uma
política pública não é, apenas, uma ação concreta, mas também uma ação simbólica
representada pela não ação, ou mesmo, por um não programa. No entanto, esclarece que
a não atuação é uma política pública. Assim, enfatiza que a não decisão, o não atuar diante
de um determinado problema, configura-se, em si, uma política pública.
A análise das políticas públicas originou-se nos países anglo-saxões
inicialmente, nos Estados Unidos. “Nasce como área de conhecimento e disciplina
acadêmica” (SOUZA, 2007, p. 66), posteriormente, baseada na noção de governabilidade
visa contribuir para a eficácia do sistema político que então governava aquela sociedade.
Segundo Frey (2000), as pesquisas em políticas públicas começaram a se
estabelecer no início dos anos 1950, sob a designação de ciência política, enquanto na
Europa, especialmente, na Alemanha, a preocupação com campos específicos de políticas
somente ganha destaque a partir do início dos anos 1970. Faria (2005) considera que,
nesse período, a unidade de análise torna-se a própria definição das políticas públicas,
sobressaindo os aspectos dinâmicos do policy process e os distintos atores, estatais e não
estatais geralmente envolvidos.
Na Europa, segundo (SOUZA, 2007, p. 67), a “área de política pública surge
como um desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do
Estado e de uma das mais importantes instituições do Estado – o governo –, produtor por
excelência, de políticas públicas”.
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Existem várias definições de políticas públicas, de acordo com estes estudiosos
da área: a) Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa
o governo a partir das grandes questões públicas; b) Lynn (1980) a define como um
conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos; c) Dye (1984) diz que
o governo escolhe para fazer ou não fazer. Nesse sentido, o “não fazer” configura-se,
também, como uma política pública; d) Peters (1986) diz que a política pública é a soma
das atividades do governo, agindo diretamente ou por delegação, que influenciam a vida
dos cidadãos.
No Brasil, os estudos sobre políticas públicas são bem recentes, meados dos anos
de 1980. Nesses estudos, a ênfase recaiu sobre ou na análise das estruturas e instituições
ou na caracterização dos processos de negociação das políticas setoriais específicas. Faria
(2003) analisa que as teorizações versam sobre as vertentes analíticas que buscam dar
significação à diversificação dos processos de formação e gestão das políticas públicas,
considerando um mundo cada vez mais caracterizado pela interdependência assimétrica,
incerteza e complexidade das questões.
São três os motivos da expansão das análises das políticas públicas no Brasil,
tais como: a) primeiro, pelo deslocamento na agenda pública. Durante os anos 1970, a
agenda pública se estruturou em torno de questões relativas ao modelo brasileiro de
desenvolvimento em que a discussão limitava-se aos impactos redistributivos da ação
governamental e ao tipo de racionalidade que conduzia o projeto de modernização
conservadora do regime ditatorial; b) segundo, constatou-se que os obstáculos à
consecução de políticas sociais efetivas continuaram existindo, servindo, assim, para
fortalecer os estudos sobre políticas. A perplexidade e o desencantamento em relação ao
Estado levaram a um maior interesse sobre as condições de efetividade da ação pública;
c) terceiro, a difusão internacional da ideia de reforma do Estado e do aparelho de Estado
passou a ser o princípio organizador da agenda pública dos anos de 1980 e 1990,
provocando uma proliferação de estudos de políticas públicas. As questões de arranjo
institucional adquiriram centralidade na agenda.
Argumenta-se que “[...] ao tomar-se o modo e a qualidade da intervenção pública
na economia e na sociedade como objeto de estudo, cria-se por extensão um programa de
pesquisa de caráter empírico sobre questões relativas à eficiência de políticas e
programas” (MELO 1999, p. 81). Por outro lado, se, antes, o encantamento da imaginação
social brasileira era o Estado, nos anos 1990, esse apego passa a ser direcionado,
paulatinamente, para a sociedade civil.
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Pedone (1986) analisa que nenhuma das atividades internas do processo de
políticas públicas é independente das outras, e menos ainda independente do ambiente,
da cultura política e dos grupos ao redor da política específica. Não obstante a
interdependência dessas etapas, o processo de políticas públicas é didaticamente dividido
nas fases de construção da agenda, formulação, implementação e avaliação.
Para que se possa compreender melhor a análise das políticas, Frey (2000)
apresenta algumas categorias relevantes na literatura, com ênfase em policycycle (ciclo
político). O agir público pode ser dividido em fases parciais do processo político
administrativo de resolução de problemas, que correspondem a uma sequência de
elementos do processo. As fases do processo da política pública são: formulação,
implementação e avaliação para o controle dos impactos das políticas.
Com base nas várias definições das políticas públicas, considera-se que todas
são importantes e complementares, porém o mais importante é o lócus onde acontecem
as políticas públicas, centro dos debates e interesses, preferências e ideias – os governos.
Nesse sentido, a avaliação das políticas, de modo geral, tem sido definida como
instrumento imprescindível para o conhecimento da viabilidade de programas e projetos,
para o redirecionamento de seus objetivos, quando necessário, ou mesmo, para
formulação de suas propostas e atividades. Assim sendo, a avaliação se revela como
importante mecanismo de gestão, uma vez que fornece informações e subsídios para
tomada de decisão dos gestores, formuladores e implementadores de programas, visto que
possibilita conhecer o que está acontecendo e atuar sobre os fatos, procedendo a ajustes
necessários, economizando-se tempo e recursos, elevando, assim, a credibilidade das
ações políticas.
Cohen e Franco (1993, p. 16) analisam como importante a avaliação em
programas governamentais. A “avaliação de projetos sociais tem um papel central no
processo de racionalização e é um elemento básico de planejamento. Não é possível que
estes sejam eficazes se não forem avaliados os resultados de sua aplicação”.
Em relação ao aspecto conceitual, da avaliação pode-se afirmar que, ainda,
ocorrem muita imprecisão e confusão. Porém, há aqueles que não, apenas, empregam os
termos avaliação e análise com sentidos distintos, como apontam, de forma explícita, as
diferenças que existem entre eles, são os autores, Figueiredo e Figueiredo (1986) e
Arretche (1998). Figueiredo e Figueiredo (1986, p.107) definem que a avaliação de
políticas tem como princípio emitir um juízo de valor acerca de, em que medida aquilo
que já foi programado foi alcançado. Em relação à análise de políticas, eles escrevem que
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“os cientistas políticos têm se preocupado, essencial e tradicionalmente, em estudar como
as decisões são tomadas: que fatores influenciam o processo de tomada de decisão e as
características desse processo”.
Arretche (1998, p.30), no entanto, faz a distinção entre o que chama de
“modalidades de avaliação”: avaliação de políticas e análise de políticas públicas (além
destas, a autora se refere à modalidade de avaliação denominada de “avaliação política”).
Para ela, ambas emitem um juízo de valor pautado em algum tipo de ‘concepção de
justiça’ e, por isso, não podem ser consideradas neutras. Segundo a autora, a análise de
política deve ser entendida como

[...] o exame da engenharia institucional e dos traços constitutivos dos
programas. Qualquer política pública pode ser formulada e
implementada de diversos modos [...]. A análise de políticas públicas
busca reconstruir estas diversas características, de forma a apreendê- las
em um todo coerente e compreensível. Ou, melhor dizendo, para dar
sentido e entendimento ao caráter errático da ação pública
(ARRETCHE, 1998, p.30).

Para a autora, a avaliação de política, além de emitir um juízo de valor através
de ‘instrumentos’, e estabelecer o sucesso ou fracasso de uma política na realização de
seus propósitos, consiste na adoção de métodos e técnicas de pesquisa que estabeleçam
uma relação de causalidade entre o programa implementado e o resultado obtido.
Cohen e Franco (1993) percebem a importância da avaliação desde o momento
do planejamento, considerando-a como um elemento intrínseco ao mesmo. Para eles, a
avaliação não deve ser concebida como uma atividade isolada e autossuficiente. Ela faz
parte do processo de planejamento da política social, gerando uma retroalimentação que
permite escolher, entre tantos, projetos de acordo com a sua eficácia e eficiência. Para
Franco (1971, apud COHEN e FRANCO, 1993, p. 73), “avaliar é fixar o valor de uma
coisa; para ser feita se requer um procedimento mediante o qual se compara aquilo a ser
avaliado como um critério ou padrão determinado”.
As avaliações podem ser classificadas, segundo vários critérios2. O momento da
realização da avaliação pode ser identificado, segundo Cohen e Franco (1993), como:

2

Considerando o agente que as realiza, as avaliações classificam-se conforme (COHEN e FRANCO, 1993;
COTTA, 1998), como: a) avaliação externa: realizada por pessoas de fora da instituição responsável pelo
programa, em geral com experiência nesse tipo de atividade; b) avaliação interna: realizada dentro da
instituição responsável, com maior colaboração das pessoas que participam do programa; c) avaliação
mista: procura combinar os tipos de avaliações anteriores; d) avaliação participativa: usada, principalmente
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avaliação ex-ante: realizada ao começo de um programa, com o objetivo de dar suporte à
decisão de implementar ou não o programa, e ordenar os vários projetos segundo sua
eficiência para alcançar os objetivos determinados. O elemento central da avaliação exante é o diagnóstico, que auxilia na alocação dos recursos disponíveis de acordo com os
objetivos propostos. Para essa avaliação, podem ser utilizadas algumas técnicas de
análise, como: custo-benefício e análise custo-efetividade; Avaliação ex-post: realizada
durante a execução de um programa ou, ao seu final, quando as decisões são baseadas
nos resultados alcançados.
É possível, também, distinguir dois enfoques, segundo os tipos de problemas ou
perguntas a que as avaliações respondem (COHEN e FRANCO (1993); COTTA, 1998):
a) avaliação de processos: realizada durante a implementação do programa, diz respeito
à dimensão da gestão. É uma avaliação periódica que procura detectar as dificuldades
ocorridas durante o processo para efetuar correções ou adequações, além de contribuir
para a eficiência operativa; b) avaliação de impactos ou resultados: tem objetivos mais
ambiciosos, e informa se o programa funcionou ou não. Procura verificar em que medida
o programa alcança seus objetivos e quais os seus efeitos, indagando se houve
modificações na situação-problema que originou a formulação do programa, após sua
implementação. Serve de suporte para decisão sobre política, como continuação do
programa e formulação de outros. É a avaliação mais complexa, pois envolve o
julgamento sobre hipóteses, tais como: 1. Uma solução se aplica a outras realidades, ou
apenas a determinado contexto? 2. As mudanças observadas na situação-problema se
devem à intervenção ou a outros fatores? 3. As mudanças são permanentes ou temporais,
cessando com a interrupção do programa?

para pequenos projetos, além de prever a participação dos beneficiários das ações no planejamento,
programação, execução e avaliação dos mesmos.
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1.2.1 Avaliação de políticas educacionais

As observações conceituais das avaliações políticas, geralmente, nortearão as
avaliações no campo das políticas educacionais. Nesse estudo, o enfoque da avaliação de
impacto ou resultado (efeitos) norteará o percurso metodológico da pesquisa.
Dias Sobrinho (2003) indica que a avaliação sempre foi privilegiada na área de
educação, não só como “prática política e pedagógica”, mas como também um campo de
estudo. A avaliação foi, desde então, associada aos interesses de classificação,
hierarquização ou como informação útil para a racionalização, quer em nível de sala de
aula, quer na administração pública.
Souza (2012) analisa que a avaliação de políticas públicas tem vivido sobre a
pressão da ideologia neoliberal e dos órgãos de financiamento, bem como decorrente das
cobranças de alguns setores sobre a transparência dos governos, culminando com um
assunto bem presente na agenda. Além disso, serve de inspiração para várias pesquisas e
estudo acerca da temática, porém, as confusões e ambiguidades do significado de
avaliação de políticas públicas permanecem. Ampliado, quando se trata de três termos
que procuram designar conteúdos relativamente próximos, inter-relacionados ou
correlatos sobre a avaliação, como é o caso de resultados, efeitos e impactos e seus
respectivos desdobramentos.
Os estudos de Scriven (1967), embora sejam mais voltados para a educação, e
mais precisamente para o currículo, apresentam também relevante contribuição no que se
refere à classificação: avaliação formativa e avaliação somativa. No caso da avaliação
formativa, ela seria dirigida para o que se está fazendo e necessária para o que se considera
bons resultados. Esse tipo de pesquisa, muitas vezes, chamado de processo de
investigação, constituiria, simplesmente, a avaliação dos resultados em um estágio
intermediário no desenvolvimento do instrumento de ensino e o papel da avaliação
formativa seria descobrir as deficiências e sucessos nas versões intermediárias de um
novo currículo. Mas os dois tipos de avaliação nem sempre estariam nitidamente distintos
e ambos desempenhariam um papel importante na investigação do bom currículo
(SOUZA, 2012).
Para à avaliação somativa, ou “resultados”, são necessários testes já
formados. As hipóteses seriam difíceis de comprovar porque podem exigir a identificação
dos efeitos de somente uma das variáveis independentes, sendo praticamente impossível
tratar das outras. A vantagem de algumas pesquisas de avaliação somativa é que ela
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estaria preocupada com a avaliação dos efeitos de um pacote de currículo de professores
em geral e não teria necessidade de identificar o agente específico responsável pela
melhoria global ou pela deterioração. Isso seriam lapsos de vantagens quando se trata de
identificar a variação devido ao currículo, em oposição ao professor (SOUZA, 2012).
Estudo afetivado por Azevedo (2010), apresenta algumas experiências de
avaliação no campo da educação no Brasil: a primeira experiência de avaliação
educacional no Brasil ocorreu na década de 1970, por iniciativa da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), órgão ligado ao MEC. “Em
1976 ela inicia a avaliação dos programas de pós-graduação existentes no país” (HORTA
NETO, 2007, p. 2). No setor rural, pode-se incluir alguns programas educacionais, como
o EDURURAL-NE, entre estudos pioneiros de “[...] avaliação da qualidade do ensino nas
escolas rurais do Nordeste no primeiro lustro dos anos de 1980” (BARRETO e PINTO,
2001, p. 69). O próprio estudo do Azevedo (2010) configura uma avaliação de política
pública para a educação no campo no Rio Grande do Norte.
De acordo com Bonamino e Sousa (2012), as análises das avaliações da
educação no Brasil identificam três gerações de avaliações em larga escala: No Brasil,
avaliações de primeira geração são aquelas que têm como objetivo acompanhar a
evolução da qualidade da educação. De modo geral, “essas avaliações divulgam seus
resultados na Internet, para consulta pública, ou utilizam-se da mídia ou de outras formas
de disseminação, sem que os resultados da avaliação sejam devolvidos para as escolas”
(BONAMINO E SOUSA, 2012, p. 1). Portanto, a primeira geração enfatiza a avaliação
com caráter diagnóstico da qualidade da educação ofertada no Brasil, sem determinações
de consequências diretas nem para a escola, tampouco para o currículo.
Ainda de acordo com Bonamino e Sousa (2012), as avaliações de segunda
geração, por sua vez, contemplam, além da divulgação pública, a devolução dos
resultados para as escolas, sem estabelecer consequências materiais. Nesse caso, as
consequências são simbólicas e decorrem da divulgação e da apropriação das informações
sobre os resultados da escola pelos pais e pela sociedade. Esse tipo de mecanismo de
responsabilização tem como pressuposto o fato de que o conhecimento dos resultados
favorece a mobilização das equipes escolares para a melhoria da educação, bem como a
pressão dos pais e da comunidade sobre a escola. Avaliações de terceira geração são
aquelas que referenciam políticas de responsabilização, contemplando sanções ou
recompensas em decorrência dos resultados de alunos e escolas. Nesse caso, incluem-se
experiências de responsabilização explicitadas em normas e que envolvem mecanismos
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de remuneração em função de metas estabelecidas, ou seja, é a então conhecida “avaliação
de desempenho” que se encontra estabelecida nos Planos de Cargos, Carreira e
Remuneração dos profissionais do magistério.
Conferindo, ainda, a importância de perceber a avaliação como elemento desde
o planejamento das políticas educacionais, Pinto (1986) afirma que, durante muito tempo,
alguns teóricos de planejamento e avaliação avezaram-se a encontrar e elaborar respostaspadrão às realidades sob intervenção. Trabalhava-se no sentido de controlar problemas
concretos em subdesenvolvimento e pobreza, através de soluções abstratas concebidas
sem referência à reação do ambiente que envolve a ação do planejador. O autor esclarece
ainda que:

[...] um programa de investimentos é parte de um processo político que
envolve conflitos, contradições, compromissos e jogo de poder. A
atividade avaliativa deverá perseguir, mapear e qualificar esse jogo
político que permeia a realização do plano e o legitima, sob pena de
transformar seu trabalho em atividade ritualística que reúne uma
parafernália de dados e tabelas, os quais nada somam à compreensão
dos reais impactos do programa e de seus resultados não-esperados
(PINTO, 1986, p. 78).

Neste contexto, situam-se os programas e investimentos como resultados de
compromissos políticos que devem perpassar pelo processo avaliativo, desde a
negociação, elaboração e implementação, refletindo a aliança dos diferentes agentes e
atores políticos envolvidos em um projeto social justo e equânime.

1.2.2 Delineamento teórico-metodológico do objeto de estudo
Segundo Marx (1996, p. 638), “o capital é a força que tudo domina na sociedade
burguesa”. Por isso, faz-se necessário compreender a sociedade capitalista na forma atual,
pensando, formulando, implementando e avaliando as políticas educacionais, por
entender que a dinâmica das políticas educacionais está relacionada à referida sociedade.
Ou seja, avaliar os efeitos da política de Fundos – Fundef e Fundeb – na carreira e na
remuneração dos professores é importante considerar o contexto político, econômico e
social.
Nesse sentido, o enfoque a partir do método dialético proposto por Marx consiste
em situar e compreender os fenômenos sociais em seu complexo e contraditório processo
de produção e reprodução, determinados por múltiplas causas e inseridos na perspectiva
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de totalidade. O princípio metodológico da investigação dialética da realidade social é o
ponto de vista da totalidade concreta que, antes de tudo, significa que cada fenômeno
pode ser compreendido como um momento do todo. Um fenômeno social é um fato
histórico na medida em que é examinado como momento de um determinado todo e
desempenha uma função dupla: definir a si mesmo e definir o todo, ser, ao mesmo tempo,
produtor e produto, conquistar o próprio significado e, ao mesmo tempo, conferir o
sentido a algo mais.
A respeito do método, Lefebvre (1983, p. 21) esclarece que [...] não deve
desdenhar a lógica formal, mas retomá-la. Portanto, o que é esse método?”. Ao ponderar,
o referido autor, assim, se expressa:
É a consciência da forma, do movimento interno do conteúdo. E é “o
próprio conteúdo”, o movimento dialético que este tem em si, que o
impele para a frente, incluída a forma. A lógica dialética acrescenta, à
antiga lógica, a captação das transições, dos desenvolvimentos, da
“ligação interna e necessária” das partes no todo ( LEFEBVRE, 1983,

p. 21).

O método dialético aplica-se à vida e à arte – individual, coletiva e, até mesmo –
a mais refinada vida estética. Sem perder de vista a relação do ser humano na natureza,
na prática, na vida econômica e social, o método do materialismo histórico dialético
introduz ordem e clareza nos domínios mais afastados da prática imediata e da ação,
tornando a “nova consciência do mundo” (LEFEBVRE, 1983, p. 44).
As três características do pensamento lógico e científico atribuídas ao
conhecimento formam um todo indissolúvel na formação do pensamento científico. E a
“dialética não é a atividade exterior de um pensamento subjetivo, mas a alma do conteúdo
que produz organicamente seus galhos e seus frutos” (LEFEBVRE, 1983, p. 116).
A avaliação das políticas públicas – enquanto pesquisa científica – apresenta um
rigor científico. Nesse sentido, a pesquisa científica é um processo resultante da
“articulação lógica com o real, da teoria com a realidade” (MINAYO, 1999, p. 10). A
pesquisa – enquanto propulsora do conhecimento científico – procura revelar o obscuro
do objeto de estudo, haja vista a articulação do real com a interpretação teórica.
Deve-se considerar a polêmica existente entre pesquisadores e especialistas
nesse tipo de metodologia de pesquisa, como também no que concerne à polissemia
existente no termo avaliação. A dimensão, porém, aqui proposta refere-se à avaliação da
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política pública que se apoia na concepção de avaliação como “um processo sistemático
de análise de uma atividade, fatos ou coisa que permite compreender, de forma
contextualizada, as suas dimensões e implicações, com vistas a estimular o seu
aperfeiçoamento” (BELLONI, 1996, p. 5).
A avaliação de políticas públicas, conforme Arretche (1999), é concebida como
um exame político da instituição formuladora e dos traços constitutivos dos programas
de implementação, explicitando os modos como foram formulados e implementados,
reconstituindo suas características, a fim de compreendê-las de forma contextualizada.
Apesar de ser indiscutível a necessidade de avaliação, no âmbito do setor público
brasileiro, essa prática ainda é pouco utilizada, especialmente quando focaliza a avaliação
de desempenho e de resultados de uma instituição pública ou de um programa
governamental, no qual a política pública se materializa.
A avaliação do financiamento da educação básica, por meio da política de
Fundos – Fundef e Fundeb – no Rio Grande do Norte, se justifica pela necessidade de
uma visão diagnóstica mais precisa dos seus resultados, principalmente, no que se refere
à carreira e à remuneração do magistério da educação básica e à possibilidade de fornecer
elementos para o desenho de novas intervenções das políticas e responsabilização dos
seus agentes nesse processo.
Pensar os efeitos dessa política na carreira e na remuneração dos professores,
como objeto dessa tese, é compreendê-lo no contexto das políticas educacionais,
entendendo que a construção de políticas públicas, enquanto processo contínuo, inicia
com a colocação de um determinado tema na agenda de discussões do país, passando pela
formulação das normas que instituem a nova política pública.

1.2.3 Objetivos, categorias e dimensões da pesquisa

Objetivo Geral
Avaliar os efeitos da política de financiamento da educação básica, por intermédio dos
Fundos contábeis – Fundef e Fundeb e sua proposição de valorização do magistério,
considerando as dimensões da carreira e da remuneração dos professores da rede pública
estadual de ensino do Rio Grande do Norte
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Objetivos específicos:
1. Analisar a política de financiamento da educação básica, no contexto da
Reforma do Estado e da educação a partir dos anos de 1990, tendo em vista as
implicações na política de valorização do magistério no Brasil.
2.

Analisar a movimentação orçamentária (receita e a despesa) e a aplicação do
mínimo de 60% dos recursos do Fundef e Fundeb, destinados à valorização do
magistério (remuneração), observando os dados educacionais.

3. Analisar as diretrizes políticas para a valorização do magistério, decorrentes da
política de Fundos – Fundef e Fundeb – considerando a carreira e a remuneração
dos professores da educação básica, da rede pública estadual de ensino do Rio
Grande do Norte.
4.

Avaliar os efeitos da política de Fundos – Fundef e Fundeb – na valorização do
magistério, considerando as dimensões da carreira e da remuneração dos
professores da rede pública estadual de ensino, do Rio Grande do Norte,
observando em que medida os Fundos foram capazes de promover a valorização
do magistério, conforme proposição.

5. Analisar a percepção dos sujeitos (professores) sobre os efeitos do Fundos –
Fundef e Fundeb – na carreira e remuneração.
A pesquisa é norteada por duas grandes categorias de análises: o financiamento
da educação e a valorização do magistério.
A valorização do magistério – na perspectiva de assegurar as condições de
trabalho adequadas, formação inicial e continuada, carreira e remuneração por meio de
políticas públicas de valorização, dentre eles, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
e Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica – são condições consideradas necessárias para assegurar a qualidade
social da educação na rede pública e estão interligadas às definições das políticas de
financiamento para esse fim.



Financiamento da educação
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De acordo com (RODRIGUEZ e SIMÕES, p. 2), “com a implantação do
primeiro ensino público no Brasil, após a expulsão dos jesuítas no século XIX, as políticas
educacionais já arrolavam a qualidade de ensino às condições salariais (ou
remuneratórias) condignas aos professores”. Nesse sentido, Monlevade (2000) esclarece
que:
[...] os deputados das dezenove Províncias foram ao fundo da questão,
reclamando um ensino público de qualidade que só poderia ser fruto da
ação de professores qualificados e bem remunerados. Ora, o salário dos
mestres, além de geralmente baixo, era diversificado em cada Província
e em cada Vila, dadas as diferentes situações de arrecadação do subsídio
literário e dos encargos públicos com a instrução (MONLEVADE,
2000, p. 22).

Nesse período, o financiamento da educação sofria com a instabilidade da
arrecadação do subsídio literário3 e não havia uma normatização nacional que garantisse
os direitos do grupo do magistério. Com as mudanças históricas e políticas, o magistério
foi conquistando alguns direitos. No governo de Getúlio Vargas, em 1943, consolidaramse, mediante o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio, as leis trabalhistas, que “estatui as
normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho” (BRASIL, 1943, art.
1º). A referida lei foi de extrema importância na materialização do direito a férias,
aposentadoria e sindicalização. Somente em 1971, mediante a Lei n. 5.692, “fixa as
diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus e dá outras providências” (BRASIL,
1971), bem como os estatutos do magistério e/ou planos de cargos e carreiras passaram a
ser exigidos pela União. O art. 36 da referida lei especifica que:

Em cada sistema de ensino, haverá um estatuto que estrutura a carreira
de magistério de 1º e 2º graus, com acessos graduais e sucessivos,
regulamentando as disposições específicas da presente Lei e
complementando-as no quadro da organização própria do sistema.
(BRASIL, 1971, art. 36).

A citada lei foi sancionada no auge da ditadura militar (1964-1985) e, em
consequência, as legislações estaduais e municipais promulgadas, na época, visavam mais
promover o controle político do que garantir a autonomia institucional e de gestão.

O “subsídio literário” se consistiu num imposto que insidia sobre a carne, o vinho e a cachaça, passando,
assim, o ensino público a ser financiado pelo Estado e para o Estado.
3
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Observa-se tal fato no art. 54 da referida Lei n. 5.692/71 que, ao regulamentar o
financiamento educacional, especifica que a concessão de auxílio federal aos sistemas
estaduais e municipais de ensino visaria “corrigir as diferenças regionais de
desenvolvimento socioeconômico, tendo em vista a renda per capita e a população a ser
escolarizada, o respectivo estatuto do magistério [...]” (BRASIL, 1971). Ou seja, o valor
transferido às esferas estaduais e municipais para a educação.
No

contexto

mais

contemporâneo,

algumas

políticas

educacionais

implementadas no Brasil, desde meados da década de 1990, destinaram parte dos recursos
disponíveis à valorização do magistério, visando, entre outros objetivos, à qualidade do
ensino. Com a reforma educacional em face da descentralização, dois grandes Fundos
foram criados, em 1996, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e, em 2006, o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública e de Valorização dos
Profissionais da Educação Básica (Fundeb), ambos subsidiados pela política de
financiamento de cunho descentralizador de recursos. O eixo norteador dessa política
seria o acesso e a permanência à educação básica aliado a uma educação de qualidade,
bem como a valorização dos profissionais da educação.
A reforma nas suas estruturas e o aparato consolidaram-se por meio de um
processo de desregulamentação na economia, da privatização das empresas produtivas
estatais, da abertura do mercado, das reformas dos sistemas públicos, dentre eles, a
educação.
A descentralização financeira dos recursos decorre da regulação política do
sistema de financiamento da educação Básica. Segundo Duarte (2005), tem, como
objetivo, a obtenção de ganhos de eficácia e eficiência, no sentido de compatibilizar a
expansão do atendimento com restrição orçamentária. Nesse contexto, a otimização de
recursos significa criar condições para uma maior eficiência e, em consequência, mais
agilidade e transparência na prestação de serviços públicos pelo Estado, presumindo
ainda, envolvimento direto do poder local na captação de recursos, no controle de gastos
e na inspeção do cumprimento das metas estabelecidas.
Nessa política de financiamento, a autonomia política dos sistemas locais de
ensino e das unidades escolares encontra-se circunscrita pelas dimensões da criação de
Fundos e programas destinados à efetiva organização e ao funcionamento do sistema
educacional como um todo.
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O financiamento da educação, a partir dos anos de 1990, passa a ser um dos
temas centrais da atual política educacional brasileira. Os seus recursos são apontados
como insuficientes para a necessária expansão e oferta com qualidade de ensino e a devida
valorização dos profissionais da educação. Essa tem sido uma bandeira de luta de
educadores, entidades e movimentos na área da educação brasileira. A proposição da
política de Fundos está circunscrita à política de descentralização que vem sendo
delineada para a educação básica. Nesse contexto, são aprovadas as bases legais para o
financiamento começando pela alteração da legislação no que se refere ao financiamento
da educação, a partir da Emenda Constitucional nº 14/96 (BRASIL, 1996) que cria o
Fundef, que era constituído da subvinculação do orçamento da educação advinda dos
Estados, Municípios e Distrito Federal, ficando a União encarregada de apenas
complementar os Estados onde o Fundo não foi suficiente. O Fundef, enquanto
mecanismo de financiamento do Ensino Fundamental, alterou os arts. 34, 208, 211 e 60
das Disposições Transitórias, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), sendo,
portanto, o Fundef regulamentado pela Lei nº. 9.424/96 (BRASIL, 1996).


Valorização do magistério

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), em (1994)
defende a valorização dos profissionais do magistério levando em consideração a
remuneração digna, a partir de um Piso Salarial Nacional Profissional (PSPN) que
garanta a subsistência do professor num único emprego, a formação inicial de qualidade,
a formação continuada, sendo essas capazes de conferir competência e autonomia, a
carreira que estimule o professor a permanecer no sistema de ensino, com uma jornada
organicamente composta de aulas e tempo de realimentação pessoal e coletiva,
proporcionando uma prática docente que permita a construção da sua identidade
profissional aliada à proposta pedagógica da escola e ao compromisso político com o
seu sucesso.
Conforme Arelaro (2007), para que aconteça uma efetiva valorização do
magistério público brasileiro, o Estado deve tratar a formação, a carreira, a remuneração
e as condições de trabalho como meta prioritária, inserida nas políticas estabelecidas.
Porém, essa questão, historicamente, não vem sendo encaminhada, a contento, pelos
governos. A desvalorização do trabalho docente, sobretudo no que se refere às condições
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de remuneração, tem contribuído para a multiplicação das atribuições decorrentes das
várias jornadas de trabalho assumidas pelos docentes.
Monlevade (2008) define as quatro dimensões da valorização do magistério
como um conjunto de políticas que precisam ser pensadas e implementadas, tais como:
a) formação inicial e continuada – desde o normal em nível médio e as licenciaturas
específicas, até o doutorado, incluindo as iniciativas de formação permanente a cada
novo desafio para os profissionais e a cada novo avanço do conhecimento pedagógico;
b) piso salarial profissional – um patamar de remuneração referenciado a um valor
suficiente para que o professor tenha satisfeitas suas necessidades pessoais e familiares
de subsistência e de desenvolvimento profissional com um só vínculo de trabalho, c)
condições de trabalho, entre os vários aspectos a jornada integral com pelo menos 30%
de horas-atividade – a essência do ser professor não é ensinar, mas garantir a
aprendizagem da totalidade de seus alunos. Para tanto, ele precisa dedicar-se,
integralmente, a uma só escola, estar identificado com seu projeto político-pedagógico e,
acima de tudo, dispor de um tempo substancial para o preparo de suas aulas, para as
discussões coletivas com os educadores; e d) carreira com progressão constante e
compensadora – o professor bem preparado, competente e compromissado será sempre
disputado pela procura do mercado de trabalho. Mesmo na situação atual de
desvalorização, a educação superior, as escolas particulares e a iniciativa privada em
geral, têm sequestrado os melhores educadores públicos com melhores salários e
condições de trabalho (MONLEVADE, 2008).
A formação, as condições de trabalho, a carreira e a remuneração são dimensões
da valorização dos profissionais do magistério. Essas duas últimas – a carreira e
remuneração constituem objeto deste estudo.
Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº
9.394/96 (BRASIL, 1996), algumas alterações são propostas para as instituições
formadoras e para os cursos de formação de professores, tendo sido definido um período
de transição para a sua implantação. A exemplo, a adaptação ao currículo novo ocorre a
partir de 2002 quando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores são promulgadas, e, nos anos subsequentes, quando as diretrizes curriculares
para cada curso de licenciatura passam a ser aprovadas pelo Conselho Nacional de
Educação (GATTI e BARRETTO, 2009).
A mesma LDB, Lei nº 9.394/96, define o nível superior para a atuação dos
professores da educação básica. Os arts. 62 e 63 dispõem sobre:
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Art. 62 – A formação de docentes para atuar na educação básica far-seá em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida como
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível
médio, na modalidade Normal.

O art. 63 emana direitos para os Institutos Superiores de Educação que deverão
manter:
I. Cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive
o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a
educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;
II. Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de
educação superior que queiram se dedicar à educação básica;
III. Programas de educação continuada para os profissionais de
educação dos diversos níveis.

Pela análise dos dois artigos citados depreende-se que as universidades
preservam a possibilidade de organizar a formação de professores conforme seus próprios
projetos institucionais, desde que os cursos venham a ser oferecidos em licenciatura
plena, podendo, ou não, incorporar a figura dos Institutos Superiores de Educação (ISEs)
e da Escola Normal Superior (ENS).
Pertinente ao financiamento da educação básica, tendo em vista a política de
Fundos, o Fundef, Lei nº 9.424/96, destinou parte dos recursos dos 60% para a formação
de professores leigos – a referida lei considerou leigo, o professor sem magistério (Nível
Médio) – nos primeiros cinco anos de sua vigência, ou seja, de 1996 a 2001.
Para Gatti e Barretto (2009, p. 248), a jornada de trabalho do professor no Brasil
é, em média, de 30 horas semanais, bem diferente de outras profissões, porém esse não é
um indicador de diferenciação, ou privilégio, considerando que a jornada do professor
não se limita ao espaço escolar, pois é de conhecimento público que o ambiente doméstico
de professores é transformado em espaços de produção, quando realizadas uma série de
atividade que complementam aquelas desenvolvidas em sala de aula.
Observa-se que, no magistério, o número de horas semanais efetivamente
trabalhadas costuma ultrapassar o número de horas-aula informadas. Trata-se do
diferencial entre tempo de ensino e tempo de trabalho, este último maior englobando
também, o tempo empregado em preparação das aulas, correções de provas, estudos,
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realizados fora do horário escolar que deveriam ser acrescidos ao tempo de ensino para
melhor dimensionar a jornada semanal de trabalho dos docentes (SOUZA, 2008).
As autoras Gatti e Barretto (2009), em seus estudos, descrevem a realidade
brasileira sobre as ênfases valorativas da profissão de professor, que, no âmbito social e
comunitário, variam conforme a região do país, porém os discursos genéricos existentes
sobre o valor da profissão não se coadunam em todos os estados e municípios em face
dos estatutos e planos de carreira e salários, que refletem a importância retórica atribuída
a esse profissional.
Enguita (1989, 2004) e Hypólito (2002, 2003) assinalam que a atividade docente
tem passado por relativa descaracterização nos aspectos referentes às relações de
emprego, especialmente das condições de trabalho e de remuneração, obrigando os
docentes a exercer múltiplas jornadas, que podem ocorrer em um único estabelecimento,
em mais de uma escola de uma mesma rede pública de ensino ou de redes públicas
distintas, e ainda, prestar serviços ao setor privado. Essa realidade sinaliza para a
precarização do trabalho docente.
Gurgel (2012) ressalta, em seu estudo, algumas razões que influem nas
condições de trabalho dos profissionais do magistério, tais como: a) formação (cursos
aligeirados, sem levar em conta as necessidades dos professores quanto sua formação
geral, focalizados nas necessidades imediatas dos sistemas de ensino; b) remuneração (as
lutas pela instituição do Piso Salarial Profissional Nacional, e a inexistência de uma
matriz de vencimentos que estimule a formação continuada); c) carreira (a falta de
garantias quanto ao afastamento remunerado para a formação continuada).
Dentre os vários fatores que afetam a valorização do magistério, deve-se dá
atenção particular à remuneração, uma vez que o reconhecimento social e profissional
está diretamente relacionado à situação econômica atribuída à profissão (UNESCO,
2007). O referido documento esclarece que a remuneração do professor deveria: a) refletir
a importância que a educação tem para a sociedade e, consequentemente, a importância
do professor, e as responsabilidades de toda a espécie que sobre ele recaem a partir do
momento quando começa a exercer as suas funções; b) poder ser, favoravelmente,
comparado com os vencimentos pagos em profissões que exijam qualificações
equivalentes ou análogas; c) assegurar aos professores a manutenção de um razoável nível
de vida para si e seus familiares e permitir o prosseguimento da sua formação e
aperfeiçoamento profissional assim como o desenvolvimento dos seus conhecimentos e
enriquecimento cultural; d) levar em consideração que determinadas funções requerem
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uma grande experiência e qualificações mais elevadas, e implicam maiores
responsabilidades.
Conforme a Unesco (2007), a estrutura de remuneração dos professores deveria
ser revista, periodicamente, considerando fatores como o aumento do custo de vida, a
elevação do nível de vida nacional proveniente do aumento da produtividade, ou um
aumento generalizado dos salários e remunerações.

Não deveria ser instituído ou

aplicado sistema algum de remuneração com base no mérito, sem prévia consulta e
aceitação por parte das organizações do pessoal docente interessada.
Um conjunto de fatores conspira contra a modernização da carreira do
magistério, dentre eles: a concepção tradicional do papel dos professores; o peso que têm
os salários docentes na distribuição de recursos para a educação pública (em média,
correspondem a 90% dos orçamentos nacionais de educação); a complicada trama na qual
devem ocorrer mudanças nas legislações educacionais; e os interesses corporativos
contrariados dos setores envolvidos. Por essas mesmas razões, o não conformismo com
assuntos relacionados à carreira do magistério (especialmente salários, incentivos,
contratação de professores) é a primeira causa dos conflitos sociais nos sistemas
educacionais (TEZANOS, 2005).
O estudo das diversas carreiras nas sociedades contemporâneas revela
características ligadas não só à especialização associada ao exercício do trabalho, como
também ligadas ao valor simbólico, social, a elas atribuído, o que varia no tempo e nos
espaços, em função de aspectos da cultura, da educação e de formas políticas de regiões
onde uma determinada profissão é exercida. O que se constata por estudos na área de
sociologia do trabalho é que a valorização social real de uma área profissional traz
reflexos nas estruturas de carreira e nos salários, e/ou condições de trabalho, a ela
relativos.
Os fundamentos teóricos apresentados pelos autores e legislações anteriores
apresentam, principalmente, nas determinações legais, alguns avanços, mas os desafios
relativos à carreira do magistério, tendo em vista os requisitos de entrada, condições e
mecanismos de contratação, o desenvolvimento profissional, o plano de carreira, as
regulamentações salariais, os incentivos, as avaliações e a aposentadoria, além de ter
débeis conexões entre si, também sofreram poucas modificações.


Remuneração e carreira
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No intuito de esclarecer as bases fundamentais para valorização do magistério,
foram definidos conceitos importantes, oriundos de documentos e legislações. De acordo
com o Relatório Preliminar das Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de
Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
(BRASIL, 2008), tendo, como referencial, a seguinte conceituação dos elementos que
compõem a valorização atualmente, nos debates e embates políticos em torno da
implementação do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério: a) Vencimento:
é a base da remuneração dos servidores estatutários sobre a qual não incidem qualquer
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória;

b) Salário: idem ao vencimento, porém designado aos servidores

contratados sob a base jurídica do regime geral de previdência social (regime celetistaConsolidação das Lei do Trabalho- CLT); c) Remuneração: representa o conjunto
pecuniário a que o servidor efetivo ou temporário tem direito como contraprestação ao
trabalho expresso e realizado mediante contrato com a administração pública. Engloba o
vencimento (ou salário), as gratificações e quaisquer outras vantagens na forma de
pecúnia; d) Subsídio: denomina a remuneração prevista no art. 39, § 4º da CF, fixada em
parcela única e à qual veda-se qualquer acréscimo de gratificação adicional ou outra
espécie remuneratória; e) Gratificação: trata de acréscimo provisório e determinado às
verbas do vencimento ou do salário, que compreende a remuneração (ex. gratificação em
funções de direção). A gratificação pode ou não se incorporar ao vencimento ou salário
do servidor para alguns efeitos; f) Adicional: incide sobre direitos previstos em
legislações paralelas aos planos de carreira. Trata-se dos adicionais noturnos, dos
relativos ao local ou à natureza do trabalho, do adicional de férias etc. Podem ser
incorporados ao vencimento ou salário depois de determinado período; g)
Abonos/prêmio: é espécie de gratificação de caráter discricionário, eventual e
condicional; h) Progressão vertical: é o deslocamento funcional na carreira proveniente
de nova titulação ou concurso; Progressão horizontal: é o deslocamento na carreira
proveniente de avaliação de desempenho ou de outros critérios previstos nos planos de
carreira; i) Regime celetista: é regime em que o vínculo laborativo do servidor se opera
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); j) Regime estatutário: é o regime em que
o vínculo laborativo do servidor se opera através de lei (estatuto) próprio do ente
federado; l) Integralidade: assegura ao servidor, na forma da lei, proventos
correspondentes à totalidade da remuneração do cargo em que ocorrer a aposentadoria
(FERREIRA, 2010).
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Atualmente, nos debates e embates políticos em torno da implementação do Piso
Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério (PSPN), aprovado pela Lei nº
11.784/08, em consequência ou exigências da Emenda Constitucional nº 053/2006 que
regulamentou o Fundeb, a definição desses conceitos que compõem a remuneração se
apresenta como importante para a garantia da valorização profissional do magistério,
considerando a definição da remuneração como o conjunto de todos esses elementos. A
remuneração não é determinante da valorização do magistério, mas expressa, simboliza,
manifesta um grau de valorização, sustentando-o materialmente.
Posteriormente à aprovação do Fundeb é aprovada a Resolução nº 02/09,
(Conselho Nacional de Educação (CNE), que, no art. 2º, no § 1º define que os
profissionais do magistério são aqueles que desempenham as atividades de docência ou
as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento,
inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das
unidades escolares de Educação Básica, em suas diversas etapas e modalidades
(Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos,
Educação Especial, Educação Profissional, Educação Indígena), com a formação mínima
determinada pela legislação federal de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(BRASIL, 2009). Essa definição é pertinente para a carreira do magistério, visto que
define, no conjunto dos profissionais da educação, aqueles que têm o direito ao PSPN.
No que se refere à valorização salarial dos professores da educação básica
pública, eles recebem salário, mas o dinheiro de seus salários não provém de
mensalidades de alunos, mas de fundos públicos. E seus patrões não são empresários que
visam lucros, mas governos estaduais e municipais, que oferecem serviços gratuitos
correspondentes a direitos sociais e a impostos pagos pelos cidadãos.
Até que ponto os salários dos professores públicos estariam sujeitos a variações
de ordem mercadológica?
A primeira ordem de considerações, que centra sua atenção no maior ou menor
valor nominal dos salários, é até certo ponto válida para os professores públicos. Há uma
correlação entre a quantidade de tributos arrecadados que alimentam os fundos públicos,
o número de matrículas e o salário dos professores. Quanto maior a arrecadação, tanto
maior será o salário potencial. Quanto menor for o número de professores, derivado do
número de matrículas no ensino público, tanto maior poderá ser o seu salário. Essa relação
não seria tão clara e direta se não houvesse vinculações fixas entre a arrecadação de
impostos e sua destinação à educação pública. Mas elas existem e se tornaram mais
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explícitas com a previsão de sessenta por cento das verbas do antigo Fundef, em
consequência da arrecadação dos 15% do FPM, FPE, ICMS e IPIExportação4. Esses 60%
seriam exclusivamente para o pagamento de professores em exercício e convênios para
suas habilitações. Atualmente com a aprovação do Fundeb, passa para 20%, a arrecadação
dos impostos que formam a sexta do referido Fundo: ICMS, IPVA, ITCM, FPE, FPM,
IR, ITR LC 87/96, e dívida ativa e juros. Do total da receita, deve aplicar 60% dos
recursos na valorização dos profissionais do magistério da educação básica.
Numa escola privada, cada nova matrícula gera uma nova mensalidade sem
exigir, necessariamente, um aumento de despesas. Enseja, portanto, uma produtividade
financeira maior, pela redução proporcional dos custos constantes, podendo mesmo se
refletir na valorização salarial do professor, embora, normalmente, se destine quase toda
ao lucro do patrão. Na escola pública e gratuita, não havendo mensalidades proporcionais
às matrículas, acontece, usualmente, o contrário: mais alunos significam mais despesas,
inclusive com salários de mais professores, sem a compensação de mais receita. Está para
ser efetivado um estudo – que seria decisivo na solução desse impasse – das variáveis
subjacentes a esse movimento: o que tem a ver o incremento de matrículas com o aumento
demográfico rural e urbano, a distribuição da população por faixas etárias, o crescimento
da arrecadação de impostos, da folha de pagamento da educação e do nível de salário dos
professores. Pode-se adiantar que a urbanização acelera, a curto prazo, a arrecadação dos
impostos sobre rendas, patrimônio e circulação de mercadorias e serviços e desacelera o
aumento demográfico a médio prazo. Entretanto, faz explodir a taxa de matrículas nas
últimas séries do ensino fundamental e no ensino médio. Como se processa essa equação?
(MONLEVADE, 2000).
Se a educação pública vive de impostos e o número de matrículas cresce,
inclusive pelo prolongamento da escolaridade e das horas diárias de estudo, é imperativo
que se controle e planeje a política de arrecadação proveniente de impostos. Caso
contrário, mais alunos, mais professores, significa menores salários, ensino de baixa
qualidade, salários aviltantes. Até onde? Observando todas essas dificuldades, como
agregar, então, o conceito de carreira profissional ao direito à educação pública de

4

Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Fundo
de Participação dos Estados (FPE); Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Imposto sobre
Transmissão Causas Mortes (ITCM); Imposto sobre propriedade de Veículos Automotores (IPVA);
Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural (IPTR) (FRANÇA, 2007).
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qualidade e da efetiva valorização dos integrantes do magistério, em exercício na
educação básica, tal como sugerem os preceitos constitucionais, os princípios de carreira
dos servidores públicos e as próprias reivindicações da categoria. Esses conceitos
agregam, indissociavelmente, a carreira ao salário, à formação (inicial e continuada), à
jornada e às condições de trabalho, e observam os princípios da administração pública CF de 1988, art. 37 (BRASIL, 1988) e os limites do pacto federativo, que demarcam as
competências legais de cada um dos sistemas de ensino para regular, de forma autônoma
e observadas as diretrizes e bases nacionais da educação, os planos de carreira desses
servidores públicos. Portanto, a definição das novas diretrizes da carreira do magistério,
considerando os recentes instrumentos legais, apresenta-se como fundamentais na
definição do processo de valorização do magistério.
A discussão dos salários e da carreira do magistério percorre (ou deveria
percorrer) transversalmente quase todas as variáveis medulares do setor, como: o
financiamento e as formas (centralizadas ou descentralizadas) de alocação de recursos, os
modelos de organização escolar, a formação e a capacitação docentes, e, de forma geral,
para além da pluralidade de significados do termo, a qualidade educacional. A carreira
profissional, entendida como o sistema que regula a trajetória dos docentes desde o início
até a aposentadoria, sofreu mudanças insignificantes na maioria dos países (TEZANOS,
2005).
Assim, para além do reconhecimento da importância dos professores pelo saber
e pelo status social da profissão, é fundamental que tal reconhecimento se expresse em
uma efetiva política de valorização, manifestada, também, na carreira e na remuneração.
No entanto, tal remuneração, em geral, é ínfima, especialmente quando comparada aos
salários de outras profissões que também exigem formação superior. Isso,
consequentemente, contribui para a desvalorização da profissão docente em todo o país.
(MONLEVADE, 2000).
Gatti e Barretto (2009) analisam que, referente à carreira docente na educação
básica, embora, atualmente, seja comum, em certos meios, o discurso de que aumento de
salário não garante maior qualidade, é preciso lembrar que carreiras pouco atraentes do
ponto de vista salarial acabam não sendo objeto de procura entre as novas gerações, e
especialmente não são fascinantes para aqueles que se consideram em melhores
condições de domínio de conhecimentos, ou com melhores chances em outras atividades.
Concernente às condições de remuneração de professores no Brasil vem sendo
muito desigual, tanto em nível de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental,
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como nas demais séries da educação básica, e também conforme a região e a dependência
administrativa. Em média, ela não pode ser considerada atraente quando comparada a
outras profissões. O reconhecimento de que é um trabalho diferenciado dos demais não
tem sido suficiente para uma valoração da profissão docente de forma diferencial das
demais. Estudos realizados por Alves e Pinto (2011) confirmam a remuneração
insatisfatória de professores, sobretudo, em comparação com outras profissões.
A desvalorização do trabalho docente pode ser visualizada em seu próprio campo
de

atuação

sobre

o

qual

existem

remunerações

diferenciadas

entre

as

etapas/níveis/modalidades de ensino. Um exemplo dessa situação é o prestígio social que
gozam os licenciandos em detrimento dos professores que atuam nos anos iniciais da
educação básica, mesmo com a obrigatoriedade de formação em nível superior (GATTI
e BARRETTO, 2009).
Pode-se observar que o prestígio profissional do profissional docente é cada vez
menor quanto menores forem os educandos junto aos quais desenvolvem suas atividades.
O quadro 1 apresenta o rank de algumas profissões através dos seus rendimentos,
que subsidia a análise comparativa ao do professor, relembrando que os dados
correspondem aos valores anteriores à promulgação da Lei do PSPN.
Quadro 1 – Remuneração de outras profissões em comparação com a de professor,
referente ao ano de 2009 pela PNAD. (Média e Mediana)
Rendimentos (em R$)
Rank

Ocupação no trabalho principal
Média

Mediana

1
2
3
4

Médicos
Engenheiros eletroeletrônicos
Professores do ensino superior
Engenheiros civis e afins

6.140
4.899
4.467
4.428

5.100
4.400
4.200
4.000

21
22
23
24

Enfermeiros de nível superior
Corretores de seguros
Policiais e guardas de trânsito
Professores do Ensino Médio

2.189
1.997
1.964
1.916

2.000
1.500
1.400
1.700

49
50
51
52
53
54
55

Técnicos de laboratórios de análise clínicas
Técnicos mecânicos (máquinas, sistemas, etc.)
Motoristas de transportes coletivos
Técnicos em eletrônica
Técnicos de controle de produção
Escriturários em geral e auxiliares administrativos
Professores no ensino fundamental – nível médio

1.156
1.121
1.087
1.059
1.055
1.014
997

879
850
1.070
900
800
800
900

56
56
57
58
59
60
61
62

Técnicos e auxiliares de enfermagem
Vigilantes e guardas de segurança
Professores leigos (Ed. Infantil e Ens. Fundamental)
Vendedores em lojas ou mercados
Trabalhadores nos serviços de higiene e beleza
Professores na educação infantil- nível médio
Agentes de saúde e do meio ambiente

978
881
782
735
722
702
685

850
800
630
600
600
610
560

Fonte: Alves e Pinto (2011).
Notas
1Freund (2006, p. 536) define Média como sendo a medida de tendência central mais popular
denominada de média aritmética. A média é definida da seguinte maneira: A média de n números é a sua
x1+ x2 + x3+⋯+ xn
soma dividida por n. Média =
n
Para evitar a possibilidade de sermos enganados por um ou alguns valores muito pequenos e grandes,
utilizamos o “meio” ou “centro” de um conjunto de dados.
2- Mediana é o valor do elemento do meio se n é ímpar, e a média dos dois valores do meio se n é par. Se
n
n+1
n for par: Mediana = 2 Se n for ímpar: Mediana = 2

O quadro 01 apresenta o salário de várias profissões, entre elas, a de professor.
Estabelecendo a comparação entre elas, percebe-se que a mais bem remunerada é a
profissão de médico, equivalente a seis mil e cento e quarenta reais (R$ 6.140), na média,
e cinco mil e cem reais (R$ 5.100) na mediana. Em contrapartida, a pior remuneração é o
do agente de saúde, equivalente a seiscentos e oitenta e cinco reais (R$ 685) na média e
na mediana, quinhentos e sessenta reais (R$ 560). A amplitude5entre a maior remuneração
e a menor corresponde a 826,35%. Dentre os quatro primeiros lugares, estão os
professores do ensino superior, porém a remuneração do médico, por exemplo, não exige
mais que uma graduação e o professor, com certeza, deve ser mestre ou doutor. Em
contrapartida, os professores da educação básica, quanto mais jovem os alunos com quem
trabalham, menor a remuneração que ele recebe o que não favorece, por exemplo, o
desenvolvimento qualitativo da educação infantil, que se encontra na 61ª colocação, a
penúltima posição. A remuneração do professor do ensino médio (R$ 1.916) é inferior ao
do enfermeiro, dos corretores de seguro, dos policiais e guardas de trânsito. Entre o 1º
lugar e o 62º, o professor do Ensino Fundamental, com nível médio – magistério ocupa a
posição do rank de 55º, com uma remuneração de novecentos e noventa e sete reais (R$
997), dentre outras profissões, ganha menos que um motorista de transportes coletivos
que, com todo o respeito à profissão, não é exigida muita instrução para exercê-la. Os
professores leigos, ou seja, sem a formação adequada para o exercício da docência, da
educação infantil e ensino fundamental (anos iniciais) recebem setecentos e oitenta e dois

5

De acordo com Freund (2006), amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor desse conjunto.
Se os dados estiverem agrupados em classes, a amplitude é a diferença entre o limite superior da última
classe e o limite inferior da primeira.
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reais (R$ 782), ocupando, no rank, a posição de 58º, ficando atrás de vigilantes e guardas
de segurança e, por fim, o professor da educação infantil que ocupa o penúltimo lugar no
rank das profissões, com uma remuneração de setecentos e dois reais (R$ 702,00).
O vencimento de professores, em geral, tem sido baixo quando comparado às
outras profissões que exigem formação superior (explicitado no quadro acima) e isso
influencia na procura por esse trabalho. Entre outros fatores, a carreira e os salários
associados a desprestígio profissional – sem dúvida, pesam tanto na procura por esses
cursos, como sobre o ingresso e permanência na profissão.

1.3 DELIMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa configura como uma avaliação da política pública de financiamento
da educação e dos efeitos dessa política na valorização do magistério, considerando as
dimensões da carreira e da remuneração. De acordo com as orientações propostas por
Arretche (2007), consiste no “exame dos traços constitutivos da política, de forma a
apreendê-la em um todo coerente e compreensível, perscrutando a relação entre os
objetivos propostos pela mesma e seus resultados efetivos” (2007, p. 30-31). Embora,
conforme ressalta a autora, existam diferenças entre fazer uma avaliação política e a
análise propriamente dita de políticas públicas, a segunda não inviabiliza a realização da
primeira em um único trabalho.
A proposição, porém, é avaliar os efeitos da política pública, no caso do
financiamento da educação na valorização do magistério, considerando a carreira e a
remuneração com o mais possível rigor científico. Meny e Thonig (1992) assinalam a
importância do rigor científico na avaliação dos efeitos, o que implicaria, dentre outras
coisas, considerar os impactos ou efeitos observáveis sobre o terreno. Além de o impacto
atingir todo o corpo social, o efeito poderia ser compreendido de forma concreta e
material e, igualmente, de maneira simbólica e abstrata, podendo envolver opiniões,
percepções, crenças e pensamento (SOUZA, 2012).
Os efeitos remeteriam para os resultados das ações do projeto, resultados da
utilização dos produtos e ocorreriam durante (ou produtos intermediários) e, depois,
(mudança na população-objetivo decorrente do projeto) alguns efeitos e impactos
poderiam surgir, apenas, com o fim do projeto (SOUZA, 2012). Nesse sentido, opta-se
por avaliar os efeitos da política de Fundos – Fundef e Fundeb – na carreira e na
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remuneração, tendo, como público-alvo, os professores da rede estadual do Rio Grande
do Norte.
O objetivo de analisar os efeitos de uma determinada política não inviabiliza
perceber a realidade em que o homem está inserido. Assim, é possível perceber ainda um
aspecto importante, a realidade, melhor dizendo, as contradições existenciais dessa
mesma realidade. "A contradição dialética é uma inclusão (plena, concreta) dos
contraditórios um no outro..." (LEFEBVRE, 1983, p. 238). Desse modo, nas diversas
possibilidades de revelar a apreensão do objeto de estudo, deve-se considerar suas
contradições internas e as condizentes com a realidade social. Pretende-se, neste estudo,
apreender de maneira abrangente o objeto de estudo proposto, não obstante as
dificuldades de fazer uma avaliação, consideram-se as várias possibilidades de desvelar
o objeto de estudo.
Os Fundos acontecem em momentos diferenciados, o Fundef, no período de
(1998 a 2006), implementado nos governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luís
Inácio Lula da Silva (Lula), se encaixa na avaliação de resultados (impactos e efeitos). O
segundo contexto – o Fundeb – (2007 a 2014), nos governos de Lula e Dilma Vana
Rousseff, se encaixa na avaliação de processo (implementação). Por essa razão, optou-se
por adaptar na medida do possível a avaliação dos efeitos, percebendo tanto em todo o
período do Fundef, quanto nos primeiros anos do Fundeb, e principalmente, os efeitos da
política de Fundos em todo o período (1998 a 2010), guardadas as suas diferenças e
semelhanças. Os anos de 1996 e 1997 servem de parâmetro para comparação.
O estudo foi aprimorado no percurso, com base nas necessidades apresentadas
pela pesquisa. Bogdan e Biklen (1994, p. 90) argumentam que a pesquisa é desenvolvida
em etapas: “[...] de uma fase de exploração alargada passam para uma área mais restrita
de análise de dados coligidos”. [...] “a recolha de dados e as atividades de pesquisa são
canalizadas para terrenos, sujeitos, materiais, assuntos e temas. De uma fase de
exploração alargada passam para uma área mais restrita de análise de dados coligidos”.
Considerando o percurso da pesquisa e várias nuances, apoia-se nos argumentos
de Marx e Engels (1980, p. 26) ao determinarem que “[...] é a partir do seu processo de
vida real que se representa o desenvolvimento dos reflexos e das repercussões ideológicas
deste processo vital”. No marxismo, a dimensão histórica é tratada como essencial, bem
como representa um modelo explicativo na determinação do concreto real. A dimensão
histórica desse materialismo decorre exatamente do fato de ele assumir que a produção
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historicamente diversa da vida material é condicionada, em geral, à produção da vida
social, política e espiritual.
O campo empírico da pesquisa é a rede pública estadual de ensino do Rio Grande
do Norte, tendo os professores da educação básica como os sujeitos da pesquisa.
A pesquisa leva em consideração as configurações e as transformações ocorridas
no percurso da construção desse objeto, que buscam sempre aproximar os dados, o
máximo possível, da realidade. Diante disso, ao realizar uma pesquisa social no campo
educacional, pretende-se desenvolver uma “atividade de aproximação sucessiva da
realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados”
(MINAYO, 1999, p. 23). Com base no modelo qualitativo de análise que permite
considerar a realidade em um contexto social, político e econômico, com o propósito de
trabalhar o objeto de estudo, em sua totalidade, e não, apenas, com os resultados ou
produtos. Bogdan e Biklen (1994, p. 90), assim, indicam a importância da abordagem
qualitativa no processo de pesquisa:

[...] a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja
examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial
para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão
mais esclarecedora do objeto de estudo.

As categorias de análise associam-se às discussões desencadeadas em nível
global e às específicas formuladas no campo empírico, sendo subsidiadas, ainda, pela
política educacional brasileira definida de acordo com as perspectivas neoliberais, a partir
da década de 1990, especificamente no governo de Fenando Henrique Cardoso e Luís
Inácio Lula da Silva. Para tanto, se faz necessária uma organização metodológica com
objetivos precisos e procedimentos realizáveis visando atentar para o rigor da pesquisa
científica. Considerando que nada é trivial para a concretude dos objetivos, utilizaram-se
vários procedimentos para a coleta de dados, tais como:
a) Pesquisa Bibliográfica: análise das referências teóricas e a legislação sobre o
financiamento da educação, considerando a política de Fundos – Fundef e Fundef, como
também a valorização do magistério a partir das dimensões da carreira e da remuneração.
No estudo dos vários autores referenciados anteriormente e posteriormente, procurou-se
evidenciar as possibilidades de apreensão das intenções das políticas de financiamento da
educação, com também os propósitos para a valorização do magistério;
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b) Pesquisa Documental: documentos referentes tanto a política nacional de
financiamento da educação, como também de valorização do magistério;
c) bancos de dados do Inep/MEC – Microdados do Censo Escolar de 1996 a
2010 e o site do Tesouro Nacional;
d) no campo local, a coleta dos dados ocorreu em três frentes: a) um estudo
minucioso dos documentos referentes à valorização do magistério, tendo em vista a
carreira e a remuneração, como o Estatuto do Magistério público dos Professores da rede
pública, o Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do RN e, principalmente, o
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos professores; b) resumo da folha de
pagamento da rede pública estadual de educação de 2001 a 2010, Folha de Pagamento da
SEEC/RN de 1996 a 2010, cedida pela Secretaria de Administração e dos Recursos
Humanos do Estado do RN e Balanço Geral do Estado de 1996 a 2010 (Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em educação – SIOPE), e) 289 contracheques
de 21 professores da rede pública estadual; c) entrevista e questionário com os sujeitos da
pesquisa para complementação da análise;
e) dados de orçamento (Fundef e Fundeb), vencimento das tabelas salariais e
quadro resumo da remuneração (contracheques) atualizados pelo INPC (outubro de
2010). Os dados de remuneração (contracheques) foram mantidos, nominalmente, e
comparados ao salário mínimo (quantidade).
Para realização do estudo, montou-se uma amostra por conveniência de 289
contracheques distribuídos no universo de 21 professores, compreendendo os níveis:
médio, graduação, especialização e mestrado 6, considerando, ainda, a sua progressão de
A a J. Já, para a análise da carreira, utilizaram-se 118 contracheques de nove docentes e
171 contracheques de doze docentes para a análise da remuneração.
No quadro 2 a seguir, é apresentada a distribuição do total de professores
analisados, tanto na carreira, como na remuneração, distribuídos por Nível e Tempo de
serviço no magistério.

6

Conforme levantamento na folha de pagamento da educação, da rede estadual existem sete professores
em Nível de doutorado em 2010, porém, não foram localizados, impossibilitando a coleta dos dados da
remuneração neste Nível de formação.
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Quadro 2- Professores (sujeitos da Pesquisa), por Nível e Tempo de Serviço – carreira e
remuneração
Carreira
Nível

Formação e tempo de serviço
Meio de carreira

Total de anos de
serviço
18 anos

Total de
professores
1

PNI

Magistério

Final de carreira

24 anos

1

PNII

Licenciatura Curta Final de carreira

25 anos

1

Início de carreira

02 anos

1

Meio de carreira

10 anos

1

Meio de carreira

16 anos

1

Final de carreira

20 anos

1

Final de carreira

24 anos

1

Final de carreira

28 anos

1

PNI

Magistério

Remuneração
Final de carreira

24 anos

1

PNII

Final de carreira
Licenciatura Curta Final de carreira
Início de carreira

25 anos
25 anos
02 anos

1
1
1

PNIII

Graduação

Meio de carreira

10 anos

1

Meio de carreira

16 anos

1

Final de carreira

22 anos

1

Final de carreira

24 anos

1

Meio de carreira

16 anos

1

Final de carreira

26 anos

1

Meio de carreira

10 anos

1

Final de carreira

30 anos

1

PNIII

PNIV

PNV

Graduação

Especialista

Mestrado

TOTAL

21

Fonte: Elaboração pela autora da Tese, conforme amostra por conveniência (2014).

1.4 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA TESE

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos: a introdução denominase primeiro capítulo indicado como “fundamentação teórica e metodológica da
pesquisa”; nele, desenvolveu-se o delineamento teórico e metodológico do objeto de
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estudo enfocando a avaliação de políticas públicas como pesquisa científica. Abordaramse as dimensões do estudo, como sendo o financiamento da educação e a valorização do
magistério, a partir das dimensões da carreira e da remuneração. Por fim, definiram-se os
procedimentos metodológicos para consecução e compreensão do objeto de estudo e a
coleta dos dados empíricos da pesquisa e, finalmente, a organização da tese.
O segundo capítulo – “A Reforma do Estado e o financiamento da educação: o
Fundef e o Fundeb como proposição política de valorização do magistério”, - faz uma
análise da política de financiamento da educação básica no contexto da reforma do
Estado, como também da reforma da educação e seus desdobramentos legais para a
valorização do magistério, no contexto dos governos de Fernando Henrique Cardoso
(1995 a 2006) e Luís Inácio Lula da Silva (2003 a 2010). Nesse aspecto, são destacadas
as políticas de valorização do magistério a partir do ordenamento jurídico, a Constituição
Federal, de 1988, que altera a legislação referente ao financiamento da educação, criando
a Emenda Constitucional nº 14/96 que originou o Fundef. Destaca-se, também, a LDB,
Lei nº 9.394/96, art. 67 e 70. A posteriori, o Fundef é extinto, e, por meio da Emenda
Constitucional nº 53/2006, cria-se o Fundeb. Como consequência desse Fundo, surge a
Lei n° 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta o Piso Salarial Profissional
Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica e, por último,
as Diretrizes Nacionais para os Novos Planos de Cargo, Carreira e Remuneração.
O terceiro capítulo “O Fundef e o Fundeb no Rio Grande do Norte: composição
e aplicação dos recursos destinados à valorização do magistério do RN analisa a
composição do financiamento da educação do Rio Grande do Norte e aplicação do
mínimo de 60% dos Fundos – Fundef e Fundeb (1998 a 2009) em remuneração e avalia
os efeitos desses Fundos nos indicadores educacionais – matrículas e funções docentes.
O quarto capítulo intitulado “Valorização do magistério da rede pública
estadual de ensino do RN: diretrizes para a carreira e a remuneração em tempos de
Fundos” analisa as diretrizes políticas para a valorização dos profissionais do magistério
da educação básica, da rede pública estadual do Rio Grande do Norte, considerando as
dimensões da carreira e da remuneração decorrentes da política de Fundos – Fundef e
Fundeb, tendo em vista as determinações legais como: a Constituição do Estado do Rio
Grande do Norte, o Plano Estadual de Educação – (1994-2003), o Regime Jurídico Único,
o Estatuto do Magistério de 1º e 2º Graus, e o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração
da Rede Pública estadual do RN.
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O quinto capítulo “Fundef e Fundeb: efeitos na carreira e na remuneração dos
professores da rede pública estadual do RN (1998-2010) – a percepção dos sujeitos
analisa os efeitos da política de Fundos – Fundef e Fundeb – na carreira e na
remuneração dos professores da educação básica da rede pública estadual de ensino do
Rio Grande do Norte enfocando a carreira e remuneração, percebendo o movimento da
promoção e da progressão a partir da folha de pagamento, contracheques, e ainda, a
remuneração considerando a composição o vencimento e as vantagens pecuniárias. Por
fim, avaliam-se os efeitos do Fundef e do Fundeb na carreira e na remuneração a partir
da percepção dos sujeitos da pesquisa.
Na sequência, apresentam-se as considerações finais retomando as questões
propulsoras do estudo, reconhecendo, nas análises, as categorias do financiamento da
educação e a valorização do magistério, nas dimensões da carreira e da remuneração,
retomando os efeitos provocados pela política de Fundos – Fundef e Fundeb nas
referidas dimensões, tanto do ponto de vista dos dados coletados, como da percepção
dos professores.
Por fim, cabe reconhecer que a análise sobre o objeto de estudo em questão não
se esgota nesta pesquisa. As dimensões estudadas, a carreira e a remuneração continuam
sendo um desafio que será enfrentado pelos profissionais do magistério, na luta por um
financiamento, que, realmente, proporcione uma valorização do magistério, tornando-a
mais atraente e propulsora de novos profissionais, por opção de escolha, não, apenas, da
classe menos favorecida e com condições semelhantes as demais profissões com a
mesma formação.
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Capítulo II
Vincent Van Gogh Pintando Girassóis (1888), realizado durante a sua tormentosa convivência com o
pintor holandês Émile Bernard.

Não há nenhuma atividade humana da qual se possa excluir qualquer intervenção
intelectual – o Homo faber não pode ser separado do Homo sapiens. Além disso, fora do
trabalho, todo homem desenvolve alguma atividade intelectual; ele é, em outras
palavras, um filósofo, um artista, um homem com sensibilidade; ele partilha uma
concepção do mundo, tem uma linha consciente de conduta moral, e portanto, contribui
para manter ou mudar a concepção do mundo, isto é, para estimular novas formas de
pensamento.
Antônio Gramsci (2006)
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2 REFORMA DO ESTADO E O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: O
FUNDEF E O FUNDEB COMO PROPOSIÇÃO POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO

O século XX e o início do século XXI vêm sendo marcados por transformações
nas esferas da economia, das instituições sociais, culturais e políticas. Essas mudanças
decorrem de um processo crescente de mundialização da economia, reestruturação da
divisão internacional do trabalho e implementação das políticas neoliberais,
principalmente, nas décadas de 1980 e 1990. Nesse cenário, implementa-se a Reforma do
Estado e, subjacente a esse processo, a reforma do sistema educativo na América Latina
conceptualmente com a grande influência dos organismos multilaterais.
A reestruturação do Estado e a definição do seu papel no provimento das
políticas públicas, a avaliação de políticas e programas governamentais foram
determinantes para as funções de planejamento e gestão governamental, principalmente,
no caso basilar que se refere ao financiamento da educação básica, e seus efeitos na
política de valorização dos profissionais do magistério.
A importância do campo do conhecimento denominado de políticas públicas,
leva em consideração as regras políticas, que definem a sua decisão, elaboração,
implementação e avaliação. No Brasil, alguns fatores contribuíram para imprimir mais
visibilidade a essa área. O principal deles diz respeito à adoção de políticas restritivas de
gasto, passando a dominar também, a agenda da maioria dos países. A partir dessas
políticas, o conhecimento sobre o desenho, a implementação e o processo decisório das
políticas públicas ganharam importância e visibilidade. Outro fator refere-se às novas
visões sobre o papel do Estado e dos governos que substituíram as políticas do pós-guerra
por políticas restritivas de gasto (SOUZA, 2007).
Através das mudanças incorporadas pelas políticas públicas, a partir da reforma
de 1990 vêm se consolidando a constituição de um novo paradigma de gestão e uma nova
forma de gerir o setor público e seus recursos. Sendo assim, repensar o papel do Estado e
a relação com a sociedade significa repensar a sua estrutura organizacional, em face dos
impasses impostos pela crise e dos seus limites de intervenção, na busca do enfrentamento
aos novos desafios resultantes da reorganização do modo de produção capitalista.
O financiamento da educação básica passa por uma reforma na perspectiva de
um melhor gerenciamento dos recursos. Foram criados os Fundos contábeis nos anos de
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1996 e 2006, Fundef e Fundeb respectivamente. Ambos subsidiados pela política de
descentralizador de recursos, focalização. O eixo norteador dessa política é o acesso e a
permanência à educação básica, aliado a uma educação de qualidade, bem como à
valorização dos profissionais da educação.
A reforma do Estado, nas suas estruturas e aparato, consolidou-se por meio de
desregulamentação econômica, privatização das empresas produtivas estatais, da abertura
do mercado, das reformas dos sistemas públicos, dentre eles, a educação. Nesse contexto,
a otimização de recursos significa criar condições para uma maior eficiência e, em
consequência, mais agilidade e transparência na prestação de serviços públicos pelo
Estado, presumindo, ainda, efetivo envolvimento direto do poder local na captação de
recursos, no controle de gastos e na inspeção do cumprimento das metas estabelecidas.
O presente capítulo visa analisar a política de financiamento da educação básica,
no contexto da Reforma do Estado e da educação e seus desdobramentos legais para a
valorização do magistério, nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995–2006) e
Luís Inácio Lula da Silva (2003–2010), levando em conta os Fundos contábeis – Fundef
e Fundeb.

2.1 REFORMA DO ESTADO, OS ORGANISMOS INTERNACIONAIS E AS
POLÍTICAS EDUCACIONAIS

As décadas de 1970 e 1980 são marcadas pelo processo de reestruturação
econômica e de reajustamento social e político, que, segundo HARVEY (1993, p. 140),
se desenvolvem “no espaço social criado por todas essas oscilações e incertezas, uma
série de novas experiências nos domínios da organização industrial e da vida social e
política.” Essas mudanças e experiências podem representar, de certa forma, a transição
para um regime de acumulação inteiramente novo, associado a um sistema de
regulamentação política e social bem distinta.
O referido autor (1993) analisa a transição do modelo fordista para o pósfordismo, como um modelo de produção denominado por ele de acumulação flexível.
Essa flexibilidade decorre dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos
produtos e padrões de consumo, tendo como característica o surgimento de setores de
produção inteiramente novos, diferentes maneiras de fornecimento de serviços, novos
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mercados e, principalmente, taxas altamente intensificadas de inovação comercial,
tecnologia organizacional.
O capitalismo contemporâneo, com a configuração que vem assumindo nas
últimas décadas, tem construído um caminho, acentuando sua lógica destrutiva. A crise
estrutural do capitalismo, de acordo com (ANTUNES, 2001), tem desenhado algumas
tendências que podem ser, assim resumidas: a) O padrão produtivo taylorista e fordista
vem sendo, crescentemente, substituído ou alterado pelas formas produtivas
flexibilizadas e desregulamentadas, das quais a chamada acumulação flexível e o modelo
japonês ou toyotismo são exemplos; b) O modelo de regulação social-democrático, que
deu sustentação ao chamado estado de bem-estar social, em vários países centrais, vem
também sendo descartado pela (des)regulação neoliberal e privatizante.
Com base nas tendências apontadas por Antunes (2001), profundas mudanças
vêm ocorrendo no mundo do trabalho, seja em decorrência da crise estrutural do capital
e de seu processo de reestruturação, seja pelo desmoronamento do Leste Europeu,
episódio que favoreceu a propagação da ideia de fim do socialismo e da história. O autor
acrescenta, ainda, como elemento importante, a enorme expansão do neoliberalismo a
partir de fins de 1970 e a consequente crise do welfare state.
O welfare state, nos padrões clássicos, assumiu um espaço na economia,
basicamente entre o final da Segunda Guerra e o início dos anos 1980. Após esse período,
a economia passa por algumas metamorfoses e a crise do welfare state se apresenta
enquanto uma questão relativamente amadurecida e consensual na literatura. Muitos são
os argumentos que indicam esse declínio. De acordo com Esping-Andersen (1991, p. 84),
os economistas da abordagem liberal não eram unânimes em suas posições, mas
sustentavam como argumento concordante “que o caminho para a igualdade e a
prosperidade deveria ser pavimentado com o máximo de mercados livres e o mínimo de
interferência estatal”.
A economia política marxista diverge dos liberais em dois pontos focais: o
primeiro, para os marxistas os efeitos de mercados são destruidores das ideias da
propriedade pertencer também ao povo; e o segundo, os mercados não garantem a
igualdade social. O grande argumento dos marxistas é que a acumulação do capital resulta
não somente na privação dos povos dos seus direitos à propriedade, mas também obriga
o Estado liberal a optar pela defesa desses proprietários. Nessa linha de raciocínio, os
estudos comparativos de alguns pesquisadores apresentam afirmações, tais como:
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A questão central, não só para o marxismo, mas para todo o debate
contemporâneo sobre o welfare state é saber se – e em que condições –
as divisões de classe e as desigualdades sociais produzidas pelo
capitalismo podem ser desfeitas pela democracia parlamentar
(ESPING-ANDERSEN, 1991, p. 88).

O embate teórico das convicções em torno da democracia parlamentar7 dá-se no
sentido de que os liberais de posição desfavorável temendo que essa pudesse tornar-se o
socialismo e passam a inibir a mobilização dos trabalhadores.
Na perspectiva de Brunhoff (1991), a crise financeira do Estado não é
consequência, mas causa da crise econômica. Com ou sem déficit, ele é, por si mesmo,
uma fonte de desequilíbrios. Na crise financeira, o Estado-Providência é o princípio da
proteção social que é visado, na medida em que contradiz o princípio de organização
econômica do mercado de trabalho. O destino do Estado-Providência está relacionado à
distribuição primária das rendas. O volume dos auxílios aos desempregados aumenta o
estado de crise, ao mesmo tempo que as contribuições são cada vez menores. Certos
aspectos do Estado-Providência não podem ser anulados, na ausência de uma solução
alternativa que permitisse eliminar os beneficiários. “Sem ser suprimidos, eles são
reduzidos e desacreditados pela ideologia do mercado eficiente” (BRUNHOFF, 1991,
p.73). Os trabalhadores precisam de recursos sociais para participar, efetivamente, como
cidadãos.
Nesse contexto, a expansão do neoliberalismo é promovida pelo processo de
globalização da economia mundial, movida, principalmente, pela evolução tecnológica,
organizada em torno da informação, entendida como a Revolução Tecnológica, em que a
mente humana torna-se fonte direta de produção. Castells (1999, p. 52) destaca, em seus
estudos, que:

[...] as novas tecnologias da informação difundiram-se pelo globo com
a velocidade da luz em menos de duas décadas, entre meados dos anos
70 e 90, por meio de uma lógica que a meu ver, é a característica dessa
revolução tecnológica: a aplicação imediata no próprio

7

A discussão contemporânea toma corpo em torno do reformismo parlamentar, cujo entendimento dos
intelectuais marxistas é de que este não passa de estratégia da social democracia para inibir a luta dos
trabalhadores pelos direitos políticos e sociais (ESPING-ANDERSEN, 1991).
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desenvolvimento da tecnologia gerada, conectando o mundo através da
tecnologia da informação [...].

Castells (1999) evidencia, ainda, a rapidez que a tecnologia da informação vem
se desenvolvendo. Essa evolução da tecnologia teve grande influência no aumento de
capacidade produtiva da sociedade e dos padrões de vida, bem como nas formas sociais
de organização econômica. Schaff (1995, p. 21) considera que “as transformações
revolucionárias da ciência e da técnica, com as consequentes modificações na produção
e nos serviços, devem, necessariamente, produzir mudanças também nas relações
sociais”.
Assim, a Reforma do Estado ocorre em final dos anos de 1980 e início dos anos
de 1990, concretizando as ideias do movimento neoliberal, destacando a redução do papel
do Estado, em determinadas áreas sociais, por meio da otimização dos gastos públicos e
conclamação da sociedade a se envolver na gestão pública. Os ideais neoliberais
incorporaram tendências de reformulações nos processos de gestão no setor público, com
destaque para algumas mudanças, tais como:

a) ênfase em processos internos para uma preocupação
com resultados; b) ênfase em um processo hierárquico de
tomada de decisões, para uma abordagem que valoriza a
delegação e a responsabilidade pessoal; c) foco na
quantidade de serviço oferecido, para uma ênfase na
qualidade; d) cultura de estabilidade de valores e
uniformidade para uma que estimula a inovação e a
diversidade (FARAH, 1995, p. 25).

As ideias neoliberais estão focadas em reformas, contemplando um modelo de
gestão, resultados, delegação de responsabilidade, qualidade e estabilidade. Conforme
Bresser Pereira (1998), em um primeiro momento, os neoliberais pensaram uma reforma
com base na diminuição do Estado, e, nos anos de 1990, verificou-se a inviabilidade da
proposta de Estado mínimo. No entanto, essa proposição viabilizou uma condição
necessária para a reconstrução do Estado que possibilitasse não apenas preservar as suas
tarefas clássicas como garantia da propriedade e dos contratos, mas também dos direitos
sociais e promoção da competitividade do seu respectivo país. A visão de Bresser Pereira
é condizente com a proposta de colocar o Brasil no seio do neoliberalismo e das políticas
globais pensadas não apenas para o nosso país, mas também para a América Latina e
Caribe.
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Na percepção de Farah (1995), no Brasil, em especial a partir da década de 1980,
ocorre uma situação comumente designada como crise do Estado. Essa expressão é
utilizada, muitas vezes, sob um falso consenso, por reunir, sob o mesmo título, diversas
crises simultâneas: a) a fiscal, entendida como o excesso de gasto público social; b) a
econômica, visando a um Estado regulador, indutor, coordenador e mobilizador dos
agentes econômicos e sociais; c) a social, com a crise do Estado de Bem-Estar Social; d)
a política, questionando-se a incapacidade de institucionalizar a democracia e prover uma
cidadania adequada; e) a crise do modelo burocrático de gestão pública, tendo em vista
os elevados custos e a baixa qualidade dos serviços prestados pelo Estado.
A crise do Estado entendida como uma crise estrutural seria a convergência de
crises simultâneas que levam à discussão sobre o papel do Estado, sob diferentes aspectos.
A Reforma do Estado dos anos de 1990 apresenta, segundo Bresser Pereira (1998), quatro
aspectos que são fundamentais para a sua reconstrução: a) a delimitação de sua
abrangência institucional e os processos de redução do tamanho do Estado; b) a
demarcação de seu papel regulador e os processos de desregulamentação; c) o aumento
de sua capacidade de governança; d) e o aumento de sua governabilidade.
Na perspectiva da delimitação da abrangência do Estado, estão envolvidas as
questões referentes às ideias de privatização, publicização e terceirização. A
desregulamentação se refere à interferência do Estado no funcionamento do mercado.
Quanto ao aumento da governança, destacam-se três aspectos: um financeiro que seria a
superação da crise fiscal; um estratégico que seria a redefinição das formas de intervenção
no plano econômico-social e um administrativo que seria a superação da forma
burocrática de administrar o Estado. Segundo Bresser Pereira (1998, p. 50), no que diz
respeito ao aumento da governabilidade, estão incluídos dois aspectos: “a legitimidade
do governo perante a sociedade e a adequação das instituições políticas para a
intermediação dos interesses”.
De acordo com Farah (1995), podem ser identificadas algumas tendências na
Reforma do Estado no Brasil: no primeiro momento, uma ênfase atribuída à
democratização dos processos decisórios e à equidade dos resultados. Num segundo
momento, a questão da escassez de recursos ganha maior destaque, sob a inspiração do
neoliberalismo, que enfatiza a eficiência e a eficácia dos gastos estatais e a qualidade dos
serviços, por meio da implementação de políticas sociais em uma perspectiva que
privilegia a reformulação dos processos de gestão, através da privatização,
descentralização e focalização. A esse propósito, Draibe (1998) explica:
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A descentralização, nessa ótica, é concebida como um modo de
aumentar a eficiência e a eficácia dos gastos, já que aproxima
problemas e gestão. A focalização, por sua vez, significa o
direcionamento do gasto social a programas e a públicos-alvo,
seletivamente escolhidos pela sua necessidade. Por último, a
privatização pode ser entendida como o deslocamento da produção de
bens e serviços públicos para o setor privado lucrativo ou não buscando
favorecer a competitividade entre os serviços e, consequentemente,
uma melhoria na produtividade. A privatização pode ser entendida
também como o desengajamento do governo de algumas
responsabilidades específicas, na terceirização e na desregulamentação
ou desregulação que permitem a entrada de firmas privadas em setores
antes monopolizados pelo Governo (DRAIBE, 1998, p.98).

O Brasil foi o último país da América Latina a implementar as diretrizes do
projeto neoliberal. De acordo com Lima (2007), com o fim da ditadura militar e do
governo Sarney, a burguesia brasileira ansiava por uma nova via de desenvolvimento
econômico a partir da inserção do país no mercado internacional e pela substituição do
modelo desenvolvimentista por novos padrões de acumulação, reivindicando o fim da
intervenção estatal no mercado interno e a desregulamentação dos direitos sociais e
trabalhistas. A busca pela lucratividade e a defesa dos interesses de cada fração pelo
projeto burguês de sociabilidade fazem com que a fração hegemônica da burguesia
brasileira administre as disputas dentro do bloco no poder para garantir a perpetuação do
seu poder de classe. É nesse contexto que a burguesia brasileira defendia um projeto que
correspondesse aos seus interesses, no final da década de 1980, elegendo Fernando
Collor8 de Melo e Itamar Franco, abrindo o caminho para o projeto neoliberal, dando
continuidade com os governos de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e
posteriormente, Luís Inácio Lula da Silva.

2.2 OS ORGANISMOS INTERNACIONAIS NA DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS
EDUCACIONAIS
8

Eleito Presidente da República, Fernando Collor de Melo em (1989), não teve a sutileza e a capacidade
intelectual e administrativa para implementar as políticas neoliberais no Brasil. Diferentemente, Fernando
Henrique Cardoso, eleito presidente em (1995) mostrou-se, segundo Frigotto (1999, p. 222), “capaz de
produzir as condições objetivas de uma democracia formal que governa diretamente com o povo contra a
sociedade organizada, sem ameaças e necessidade de ditadura militar, mas apoiado na ditadura de
mercado”, conseguindo, assim, dar passos importantes em direção ao neoliberalismo. “As ações políticas
do governo Fernando Henrique Cardoso ganhavam novos contornos com o documento intitulado Plano
Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (BRASIL, 1997b), elaborado pelo Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado (MARE) na gestão de Luiz Carlos Bresser Pereira” (LIMA, 2007, p. 94-96).
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Inseridas no contexto de transformações macroeconômicas e políticas, as
políticas educacionais são influenciadas pelos novos paradigmas produzidos pelos
organismos internacionais, como o Banco Mundial, os organismos da ONU e o Fundo
Monetário Internacional – FMI, sempre com receitas prontas de como os países pobres
ou emergentes devem agir no sentido de alcançar o nível educacional dos países ricos. É
perceptível a estratégia da desobrigação do Estado, em que emerge o discurso das
“reformas educacionais”, visando ao ajustamento à nova ordem globalizada.
Nesse contexto, a educação é, estrategicamente, pensada para atender aos
interesses do mercado, dentro da proposição de reformas a partir de 1990, passando a
ocupar um lugar fundamental no âmbito das políticas externas do capital internacional De
acordo com essa perspectiva, Gamboa (2001, p.85) ressalta que:

Essas reformas obedecem a uma política educacional que expressa
interesses dos grupos dominantes, os quais controlam a política
nacional após a onda dos golpes militares e do crescente
intervencionismo internacional, na América Latina, na década de 1960.
[...] Semelhante às fábricas que produzem mercadorias, o sistema
educativo deve produzir outra mercadoria denominada capital
humano’.

O que se evidencia é a busca pelos organismos internacionais fundados no
princípio do capital, especialmente pelo Banco Mundial – BM, Fundo Monetário
Internacional - FMI e Organização Mundial do Comércio – OMC por um consenso
estratégico sobre o mito da morte do Estado nacional autônomo. A participação e
importância do BM não acontecem somente, apenas, através do volume de empréstimos,
mas também como indutor ideológico do processo neoliberal nos países em
desenvolvimento, por meio das suas políticas de ajuste, principalmente fiscal e financeiro.
Segundo Soares (1998, p. 23):

O objetivo dos programas de ajuste é assegurar o pagamento da dívida
e transformar a estrutura econômica dos países de forma a fazer
desaparecer características julgadas indesejáveis e inconvenientes ao
novo padrão de desenvolvimento (neoliberal): protecionismo, excesso
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de regulação, intervencionismo, elevado grau de introversão, entre
outras.

Dentre as várias medidas adotadas pelo Banco Mundial, “merece realce a
confiança que ele deposita na descentralização, ao designá-la como alternativa
incontestavelmente possibilitadora de escolas eficazes e autônomas [...]” (TAVARES,
2003, p. 26). Nessa perspectiva, a educação é essencial para o desenvolvimento
econômico dos países, conforme está definido no documento Prioridades y estrategias
para educación (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 21), a educação é um instrumento
importante para o desenvolvimento econômico e social. É um elemento crucial na
estratégia do Banco Mundial para ajudar os países a reduzir a pobreza e aprimorar os
níveis de vida mediante o crescimento sustentável e investimento no capital humano. Essa
dupla estratégia exige que se promova o uso produtivo da mão de obra, como principal
atividade dos pobres participando, apenas, dos serviços básicos essenciais.
Em conformidade com as pretensões do Banco Mundial, as políticas
educacionais dos países em desenvolvimento, e em particular no Brasil, não têm o
verdadeiro objetivo da formação plena do cidadão, visto que são elaboradas e/ou ajustadas
em consonância com os preceitos econômicos do mercado. O documento do BM coloca
a educação como instrumento decisivo na redução da pobreza.

[...] o investimento em educação somente contribui para reduzir a
pobreza em um contexto de crescimento com políticas redistributivas
da renda, ao passo que, mesmo com crescimento, no contexto de
políticas e efeitos redistributivos negativos, a educação não reduz a
pobreza, nem mesmo nos países industrializados (CORAGGIO 1998,
p.116).

A política educacional requer, como condição para a sua eficiência, mudanças
na distribuição da renda, da riqueza, e dos bens econômicos, políticos e culturais para
uma parcela maior da população. Torres (2003, p. 125) considera que a efetivação dessa
política educacional, nos últimos anos, tem ocupado o espaço “[...] tradicionalmente
conferido à Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura), a agência das Nações Unidas, especializada em educação”. A interferência
financeira firma-se, dessa forma, como garantia de exequibilidade da formação
educacional nos padrões definidos pelos interesses vigentes. Gamboa (2001, p.100-101)
define enquanto ideário para a educação.
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O ideário de ‘Mais e melhor educação para todos’ parece ser uma frase
em extinção na maioria dos países da América Latina, inseridos num
mundo onde os computadores, a internet e a informação são os eixos
por onde passam as transformações e as possibilidades dos sujeitos
terem acesso a eles. [...] Na conjuntura atual, determinada pela
globalização da economia e a escalada do Pronto-Estado Global, os
Estados nacionais dos países periféricos e, dentre eles, os da América
Latina, entram em crise e com eles surgem perspectivas sombrias para
a educação pública.

De acordo com as ideias predefinidas para as reformas, Cabral Neto (2004)
delineia o percurso que elas fazem com base na Conferência realizada na Cidade do
México, em 1979, pela Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), com o
objetivo de definir as bases do Projeto Principal de Educação para a América Latina e
Caribe (PROMEDLAC). As reuniões tinham como objetivo definir uma política
educacional que tivesse continuidade no tempo, impacto nas políticas de
desenvolvimento e possibilitasse a modernização do sistema de ensino. Assim, a
continuidade das discussões ocorreu fundamentada nas análises e avaliações periódicas
realizadas pelos representantes dos países acerca das políticas educacionais a fim de traçar
novos Planos de Ação para o continente.
Na década de 1990, aconteceu em Jontien, na Tailândia, a Conferência Mundial
sobre Educação para Todos, convocada conjuntamente pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef) e o Banco Mundial (BM) A conferência é um dos marcos históricos
para os rumos da educação, nesse novo período, quando surge a Declaração Mundial
sobre Educação para Todos, referendada por 155 países, incluindo o Brasil. Esse
documento passou a referenciar as políticas do Banco Mundial para a educação e
expressou, a partir daí, uma prioridade para a educação básica, com clara focalização no
ensino fundamental. Essa tarefa, porém, não é, apenas, do Estado, pertence “a todos”, a
quem cabe operacionalizar sua realização com os recursos públicos disponíveis e os
recursos adicionais, resultantes de parcerias.
Pinto (2002) coloca que a Conferência de Jomtien − teve como copatrocinadores
a Unesco, o Unicef e o Banco Mundial − vai inaugurar a política patrocinada por esse
banco, de priorização sistemática do ensino fundamental e de defesa da relativização do
dever do Estado com a educação. Tem por base o postulado de que a tarefa de assegurar
a educação é da responsabilidade de todos os setores da sociedade.
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Os empréstimos do Banco Mundial e do FMI passaram a ser condicionados à
adesão a diretrizes, marcados por um reducionismo economicista, uma visão unilateral
do custo-benefício e uma visão utilitarista (DOURADO, 2002).
O Banco Mundial definiu algumas metas, dentre as quais, a apresentação de
resultados, o fortalecimento da autonomia escolar e a inovação na sua capacidade
gerencial, bem como a capacitação de professores à luz de parâmetros técnicos
decorrentes daqueles que orientam a economia. No período de 1991 a 1995, merecem
destaque três reuniões9, realizadas entre o Banco Mundial e os Ministros da Educação de
países da América Latina e do Caribe, tendo sido firmados os principais acordos da
reforma educativa.
Apesar de os acordos enfatizarem a educação em um contexto mais amplo, as
atenções para as ações da reforma educativa voltaram-se à Educação Básica e, no Brasil,
especificamente, ao Ensino Fundamental. As diversas estratégias, programas e projetos
que empunhavam as reformas educativas, a partir dos anos de 1990, concentraram-se em
quatro eixos: a) gestão; b) qualidade e equidade; c) profissionalização docente; d)
financiamento.
O Brasil, como líder dos países emergentes, ingressa no processo de
mundialização do capital (CHESNAIS, 1996). Nesse contexto, a configuração das
políticas educacionais está associada ao modo de produção dominante. Portanto, as
definições educacionais ocorrem no quadro da sociedade capitalista e estão mergulhadas
nas contradições inerentes à própria sociedade de classes.
Assim, as reformas inerentes à educação no Brasil, a partir de 1990, situam-se
em um cenário em que os organismos internacionais como o Banco Mundial, FMI, Cepal,
9

No PROMEDLAC IV, realizado em Quito/Equador (1991), estabeleceram-se compromissos no sentido
de investir na formação de recursos humanos e fortalecer iniciativas sociais; promover o desenvolvimento
educativo concernente aos desafios do mercado, da equidade social e da democratização política; executar
mudanças nos processos de gestão da educação, com ênfase na administração e no planejamento;
desenvolver mecanismos e estratégias que proporcionassem a integração de diversos setores, a fim de
compartilhar as responsabilidades com a educação; e formular novos currículos, a fim de atender aos
princípios básicos de aprendizagens, estabelecidos em Jomtien (1990), para tornar a prática pedagógica das
escolas mais significativa. Em Santiago/Chile (1993), na reunião do PROMEDLAC V, os Ministros da
Educação acordaram em destinar mais recursos e melhorar a sua aplicação à educação; promover a
modernização da gestão educacional, a profissionalização e a melhoria do funcionamento das escolas;
priorizar e dar qualidade à educação básica, inclusive, nos processos de ensino-aprendizagem; investir na
educação de jovens e adultos; e envolver os meios de comunicação no processo educacional, como agentes
educativos. Na reunião de Kingston/Jamaica (1995), o PROMEDLAC VI discutiu a agenda intitulada de
transformação educativa. Desse modo, estabeleceram-se mecanismos de controle e de medição para
acompanhar e comparar os níveis de competência e de indicadores da evolução do desempenho das escolas,
bem como utilizar essas informações para melhorar a qualidade da educação. Discutiram, ainda, ações que
propiciassem a valorização dos docentes e, assim, o seu desempenho funcional (AZEVEDO, 2006, p. 3031).
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Unesco, entre outros, buscam implementar no continente latino-americano e Caribe um
conjunto de diretrizes articuladas por meio de um modelo de educação de caráter geral
para a região não desvinculando a atenção dos três focos principais da reforma:
descentralização, focalização e privatização. Foram definidos elementos decisivos para a
reforma da educação para os países em desenvolvimento, tais como:

1) a prioridade depositada sobre a Educação Básica; 2) a melhoria da
qualidade da educação; 3) a prioridade sobre os aspectos financeiros e
administrativos da reforma educativa; 4) a descentralização e
instituições escolares autônomas e responsáveis por seus resultados; 5)
convocação para uma maior participação dos pais e da comunidade nos
assuntos escolares; 6) o impulso do setor privado e os organismos não
governamentais (ONGs), como agentes ativos no terreno educativo,
sejam na tomada de decisões, seja na implementação das políticas; 7) a
mobilização e a alocação eficaz de recursos adicionais para a educação
fundamental, como temas principais do diálogo e da negociação com os
governos; 8) um enfoque setorial; 9) a definição de políticas e
prioridades baseadas na análise econômica (TORRES, 2003, p. 131138).

A reorganização do sistema educacional, em virtude das mudanças ocorridas no
âmbito do capitalismo, trouxe de volta a questão do capital humano e fez emergir o tema
da gestão empresarial na educação, sob a marca da qualidade total, a partir de um enfoque
economicista de matiz neoliberal (GENTILLI, 2002, p. 126). Enquanto os teóricos do
capital humano trabalhavam com um mercado de trabalho em expansão e a lógica do
planejamento estatal, os neoliberais pensavam na educação para a competência em um
mercado competitivo, “sob o comando do mercado” (idem, 1998, p. 109).
Para Araújo (2006), o projeto educacional de FHC é coerente com o projeto de
ajuste neoliberal10. O ideário empresarial e mercantil de educação escolar foi implantado
com a perspectiva individualista, dualista e fragmentária. Frigotto e Ciavatta (2003)
trabalham com o conceito de empregabilidade e de competências e definem que a
educação é direcionada às necessidades de reprodução do capital.
A definição da política educacional encontra-se, claramente, delineada no
Programa denominado Acorda Brasil: está na hora da escola, lançado no primeiro
10

O impeachment de Fernando Collor de Melo fez com que o projeto neoliberal sofresse um atraso no
Brasil. Quando foi retomado por FHC, ainda no governo Itamar Franco, o México já sofria a primeira crise
tipicamente neoliberal, em 1994. Tivemos então um neoliberalismo tardio com o governo FHC, que, além
disso, ainda teve de enfrentar fortes resistências políticas e populares, protagonizadas por partidos de
esquerda e movimentos sociais. [...] As relações de trabalho no governo FHC foram submetidas a processos
de informalização, que na realidade significaram sua precarização, com a expropriação de direitos
essenciais dos trabalhadores – a começar pelo contrato formal de trabalho. (SADER, 2013, p. 137-138).

77

mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), no período de (1995-1998).
A sua gestão implementou a Reforma do Estado, criando o Ministério da Administração
Federal e a Reforma do Estado (MARE). Esse Ministério criou o Programa da Qualidade
e Participação Pública, estabelecendo os moldes de envolvimento da sociedade civil para
embasar o Estado em sua proposta neoliberal11. O referido Programa tinha como
propósito divulgar documentos que auxiliassem as estratégias de Reforma do Estado,
reduzir as responsabilidades que, antes, eram exclusivas do Estado e que poderiam ser
compartilhadas com outras instâncias governamentais e sociais, visando construir uma
gestão descentralizada.
A primeira gestão de FHC (1995-1998) além da LDB nº 9.394/96 (BRASIL,
2001), aprovada com forte impacto no financiamento da educação, a Emenda
Constitucional nº 14 (BRASIL, 1996) deu forma de redistribuição de recursos e
possibilitou a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) por meio da Lei nº 9.424/96
(BRASIL, 1996). O Plano Nacional de Educação foi aprovado pela Lei nº 10.172/01
(BRASIL, 2001), sendo instituído pelo poder, à época, que vetou artigos importantes
referentes ao financiamento da educação.
Com a Emenda Constitucional nº 14/96 (BRASIL, 1996a), é alterado o marco
legal de forma profunda, merecendo destaque: a atuação prioritária dos Estados no Ensino
Fundamental e Ensino Médio; a atuação prioritária dos Municípios no Ensino
Fundamental e Educação Infantil (antes só tratada como educação pré-escolar); a
priorização financeira do Ensino fundamental, a redistribuição dos recursos, a indução à
municipalização do ensino fundamental e uma redefinição do comprometimento do
governo federal com a educação. Na verdade, são fatores, em grande parte, relacionados
à criação do Fundef.
O PNE (BRASIL, 2001b, p. 3) situa “o programa de distribuição de recursos
financeiros diretamente para as escolas, de forma a aumentar sua autonomia”. Esse
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem recursos gerenciados pelas próprias
instituições de ensino. Porém, a autonomia diz respeito, principalmente, ao “projeto

11

O neoliberalismo no Brasil promoveu dois fenômenos centrais, ambos negativos: a financeirização da
economia e a precarização das relações de trabalho. A desregulamentação da economia liberou os capitais
dos seus entraves e eles buscaram no setor financeiro, maciçamente, as melhores formas de maximização
de lucros. Os investimentos especulativos se tornaram muito mais atraentes do que os produtivos, gerando
uma brutal transferência de renda de uma esfera para outra. O Estado se tornou refém do capital financeiro,
com a multiplicação do déficit público e seu endividamento (SADER, 2013, p. 2013, p. 138).
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pedagógico bem como em termos de recursos financeiros públicos suficientes para
manutenção do cotidiano escolar” e ampliação de ofertas educacionais (BRASIL, 2001
p. 34).
Decorrente desse processo, foi criado o Fórum Permanente de Valorização do
Magistério e Qualidade na Educação, que congregava a representação dos docentes, da
Academia e do Estado. Um dos resultados desse Fórum foi a celebração, em outubro de
1994, do Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade na Educação, envolvendo o
governo central, os estados, os municípios e algumas entidades dos trabalhadores em
educação, buscando estabelecer e complementar uma política de longo alcance, com
vistas à elevação dos padrões de qualidade da educação básica.
Apesar dos avanços no contexto das reformas educativas em alguns países do
continente latino-americano, como o Brasil, essas não corresponderam, satisfatoriamente,
nem para o êxito econômico nem para o combate aos desajustes e às desigualdades
sociais, tampouco para a superação da pobreza e para a melhoria da qualidade de vida de
parte significativa da população.
Luís Inácio Lula da Silva (2003–2006) e (2007–2010), eleito presidente por dois
mandatos consecutivos, não é um governo de ruptura neoliberal, não obstante um
Programa que apontava o rompimento com o atual modelo econômico.
A implementação de nosso programa de governo para o Brasil, de
caráter democrático e popular, representará uma ruptura com o atual
modelo econômico, fundado na abertura e na desregulação radical da
economia nacional e na consequente subordinação de sua dinâmica aos
interesses e humores do capital financeiro globalizado. Trata-se, pois,
de propor para o Brasil um novo modelo de desenvolvimento
economicamente viável, ecologicamente sustentável e socialmente
justo (BRASIL, 2002, p.1).

O início do governo Luís Inácio Lula da Silva é marcado por um contexto
contraditório que traduz uma tensão conflitante entre a herança recebida e a promessa de
mudanças formulada pela nova administração. Assim, as forças políticas que efetivaram
a resistência ativa às políticas neoliberais de Fernando Henrique Cardoso esperavam do
novo governo o compromisso com a mudança estrutural da sociedade brasileira a partir
de um outro modelo econômico. O novo governo, denominado democrático, então,
estaria diante de um grande desafio o de:
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[...] desenhar um programa alternativo e contrário ao modelo atual,
capaz de responder às reivindicações imediatas do mundo do trabalho,
mas visualizando um horizonte societal distinto e alternativo, que não
tenha ilusões quanto ao caráter destrutivo da lógica hoje predominante
(ANTUNES, 2005, p.135).

De acordo com Antunes (2005), as forças políticas esperavam que o Governo
Lula procedesse a uma profunda mudança na política econômica, contrariando os
interesses do Fundo Monetário Internacional (FMI) e dos Organismos Multilaterais. Seria
um governo que recuperaria a dignidade do salário mínimo e iniciaria a reforma agrária
imprescindível para desmontar a miséria brasileira, além de estancar o processo de
privatização do Estado brasileiro. A realidade encontrada pelo governo Luís Inácio Lula
da Silva, deixada pelo governo anterior neoliberal, apresentava uma política fortemente
solidificada.

Enquanto de um lado, os capitais transnacionais (com a aquiescência
dócil do que resta dos capitais nativos) puxarão o pêndulo para o centro
e para a direita, visando a implementação de políticas de conformidade
com seus interesses, sob a batuta do FMI e do BM, de outro lado o
universo multifacetado do mundo do trabalho, através de suas ações
concretas pela base, por seus sindicatos, movimentos sociais urbanos e
rurais, partidos e movimentos de esquerda, deverão respaldar, amparar,
impulsionar e mesmo exigir do Governo Lula a elaboração de
programas e de políticas que garantam e ampliem os direitos e
conquistas dos trabalhadores contra a lógica destrutiva dos capitais
(ANTUNES, 2005c, p.142).

De acordo com Sader (2013), em um balanço realizado sobre o governo Luís
Inácio Lula da Silva, avança, inicialmente, pelas vias de menor resistência e maior
fragilidade do neoliberalismo: deu prioridade às políticas sociais e aos projetos de
integração regional. Segundo o referido autor, “ele combinou estabilidade monetária e
retomada do desenvolvimento econômico e políticas de distribuição de renda, que
assumiu centralidade nas políticas de governo” (SADER, 2013, p. 139).
2.3 O FEDERALISMO
EDUCACIONAIS

E

A

DESCENTRALIZAÇÃO

DAS

POLÍTICAS

Com a Proclamação da República, nasce a Federação na perspectiva da
descentralização. Surge como uma forma de organização de governo, capaz de permitir
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aos entes federados gozar de mais autonomia. Entretanto, um maior grau de
descentralização pode corresponder a um maior grau de desigualdade, a menos que a
União exerça um contrapeso no sentido de implementar ações supletivas. A relação entre
centralização e descentralização e a forma de colaboração ou relacionamento entre a
União e os demais entes federados são fundamentais para compreender a política
educacional (OLIVEIRA e SOUSA 2010). De certo modo, o federalismo é um exercício
de distribuir e exercer o poder político numa sociedade, sobre um determinado território,
que resulta da necessidade de preservar a diversidade de culturas ou da constatação das
origens diferenciadas da história e das tradições políticas dos Estados.
Pode ser dividido em Estado Unitário, caracterizado pela centralização políticoadministrativa em um único centro de poder produtor de decisões. O Estado Federal, por
sua vez, é definido como a união de vários Estados, prevista na Constituição Federal, com
autonomia e participação política. Essa forma de Estado pressupõe a consagração de
certas normas constitucionais para a sua configuração e para a manutenção de sua
indissolubilidade (OLIVEIRA e SOUSA 2010).
De acordo com Farenzena (2010), a forma de distribuição da autoridade política
nos países permite distinguir estados unitários e estados federativos. Nos estados
federativos, diferentes níveis de governo têm autoridade sobre a mesma população e
território. O governo central e os governos subnacionais são independentes entre si, são
atores políticos autônomos, com poder para implementar suas próprias políticas.
Nas federações contemporâneas de tipo cooperativo, como é o caso brasileiro,
há formas de ação conjunta entre esferas de governo e as unidades subnacionais e mantém
significativa autonomia decisória e capacidade de autofinanciamento (ARRETCHE,
2002). Nos estados unitários, ocorre uma concentração da autoridade política, fiscal e
militar no governo central e os governos locais têm sua autoridade política delegada,
“concedida” pelo governo central. A organização política do Brasil na história mais
recente passa por momentos de centralização e descentralização.
Na primeira Constituição do Brasil, em 1824 já estava presente o ideal
federativo. Naquele momento histórico, prevaleceu a centralização do poder em torno do
monarca, no entanto, o desejo de que fosse conferido maior poder de deliberação sobre
os interesses regionais às províncias acompanhou todo o período imperial, culminando
com a Proclamação da República, em 15 de novembro de1889. Ocorria, assim, a opção
pela Federação como forma do Estado brasileiro pelos constituintes em 1891.
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No Brasil, nos governos ditatoriais, primeiro com Getúlio Vargas e
posteriormente, na sequência dos governos ditatoriais, observada na segunda metade do
século XX, é provável que represente o principal fator explicativo da tendência
centralizadora adotada no país àquela época.
O processo de redemocratização que vem se consolidando, desde meados da
década de 1980, exige medidas descentralizantes, contempladas pela Constituição
Federal de 1988. Entretanto, foram perceptíveis as dificuldades para se executar a política
de descentralização, principalmente aquela relacionada aos recursos, em concomitância
com a descentralização das responsabilidades públicas.
O Brasil passou por diferentes modelos de federalismo, por distinta relação entre
os entes federados e entre sociedade civil e Estado, sendo o modelo revisto no processo
constituinte de 1988, culminando em um novo pacto federativo que, entre outras coisas,
reconheceu os municípios como entes federados (CAMARGO, 2001). No novo modelo,
a questão tributária continuou sendo central; por isso, a Constituição Federal definiu um
sistema de transferências constitucionais de recursos públicos entre as esferas
governamentais, aspecto especialmente significativo em face da desigualdade financeira
entre governos subnacionais
É válido destacar que a existência de um sistema político descentralizado não
fornece subsídios necessários para qualificar um modelo federalista de organização do
Estado. O federalismo pressupõe uma autonomia política e financeira, instituída por uma
Constituição que determina a estrutura do Estado. Outra condição é a existência de mais
de uma esfera de governo para que se constituam autônomas nos âmbitos financeiro,
administrativo e político. Soma-se a esses requisitos a indissociabilidade das esferas
instituídas nacionalmente, bem como a repartição de competências através de um regime
cooperativo de governo (CASSEB, 1999).
Considerando esses aspectos, a descentralização se torna um elemento
importante para o federalismo, por permitir uma interlocução entre as instâncias
governamentais, ao mesmo tempo, que elas são dotadas de condições para gerir seus
recursos e atender às demandas apresentadas pelas políticas locais. No caso do Brasil, há
autores como, por exemplo, Cabral Neto (2004) e França (2005) que argumentam que
não houve um processo de descentralização, mas de desconcentração. Essa constatação
está vinculada à incapacidade de a União prover seus entes federados de condições
técnicas e financeiras para gerir, de forma autônoma, suas políticas. Assim, a autonomia
política se deparou com condições administrativas desfavoráveis em grande parte dos
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municípios brasileiros, comprometendo a implementação de políticas de forma
articulada, reservando-lhes a função de executores de propostas instituídas pela União.
Dentre os maiores desafios de um regime federativo, está a redução das
disparidades regionais, sendo que, no cenário ideal, o potencial tributário de cada ente
federativo deveria ser razoavelmente semelhante. Todavia, a inquestionável concentração
regional das atividades econômicas, no país, conduz a um cenário em que, também, as
fontes de receitas governamentais estão muito concentradas. Cabe à União, portanto,
atuar na intermediação das transferências de recursos visando contribuir para a construção
de uma federação minimamente equânime.
A discussão da educação no Brasil, no contexto do federalismo, demonstra que,
mesmo o país nascendo em uma estrutura de Estado Unitário, o império optou pela
divisão das responsabilidades no que se refere à política educacional. De acordo com a
Constituição de1827, caberia às províncias a responsabilidade pela educação primária,
enquanto o poder central concentrou a maioria dos seus esforços que não foram tantos,
no ensino superior. Essa mesma legislação tinha um enfoque nacional e havia previsto a
gratuidade da educação primária (ABRUCIO, 2010).
A Primeira República (1889-1939) continuou com o modelo de duplicidade de
redes, porém imprimindo mais autonomia aos governos estaduais, na concepção do
federalismo estadualista que não vigorava. A Constituição de 1891 deixou a cargo dos
governadores a definição da gratuidade e da obrigatoriedade do ensino primário. Os
efeitos perversos dessa norma legal podem ser mais bem compreendidos levando-se em
conta duas características da federação naquele momento: a oligarquização do poder e a
existência de uma estrutura assimétrica. Isso provocou o aumento da desigualdade entre
os estados ao longo do período (ABRUCIO, 2010).
Conforme Abrucio (2010), o período de governo de “Getúlio Vargas” aumentou
a participação nacional na definição dos rumos educacionais, com a criação do Ministério
dos Negócios da Educação e da Saúde Pública. Porém a visibilidade da nova estrutura
político-administrativa acontece somente, em 1934, com a nomeação de Gustavo
Capanema, cuja gestão durou doze anos. Apesar de ter sido um período reformista,
inclusive do ensino secundário, a escolarização básica da população não sofreu grandes
reformulações nesse período.
Do ponto de vista federativo, o período não democrático do Governo de Getúlio
Vargas, especialmente, em 1937, com o Estado Novo manteve a estrutura dual das redes,
mas com um governo federal mais forte no plano normativo.
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O período de 1946-1964 tornou a federação brasileira mais dinâmica
(combinando os princípios de autonomia e interdependência) do que os momentos
anteriores. Pela primeira vez no plano constitucional, estabeleceu-se uma preocupação
incipiente com a maior coordenação federativa, mesmo que em um arremedo de
“federalismo cooperativo”.
A Constituição Federal (BRASIL, 1988) instituiu a descentralização como
mecanismo benéfico que pode promover a efetiva participação da sociedade via
elaboração de políticas e acompanhamento das ações governamentais. Na educação, esse
processo ocorre por meio da participação dos profissionais da educação, seja nos
movimentos sociais organizados, seja nos conselhos (instâncias possuidoras de poder de
decisão) que têm como função primordial fiscalizar as ações do poder público,
particularmente, no que diz respeito à adequada aplicabilidade dos recursos. Em
consequência, a LDB nº. 9.394/96 (BRASIL, 2001) se refere à legitimação da concepção
de democratização do ensino com a criação de Conselhos Escolares, que se caracterizam
por serem órgãos máximos de decisões no interior das instituições educativas.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 211, resume o modelo federativo ao
definir três aspectos: primeiro foi a divisão de competências mais descentralizadas na
execução dos serviços, atribuindo peso importante aos municípios; segundo, ao elucidar
a adoção de elementos matizadores da descentralização, no sentido de não tornar um
elemento prejudicial a um país tão desigual. Nesse sentido, a União desempenha um papel
fundamental, produzindo diretrizes e normas nacionais, somando-se à sua função
redistributiva e supletiva a fim de garantir a equalização das oportunidades educacionais
e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos
Estados, Distrito Federal e aos Municípios. O terceiro tem relação com o de regime de
colaboração. O objetivo seria a articulação dos entes federativos nas várias ações
educacionais de sua competência.
O Estado exerce o papel de proporcionar caminhos adequados para
redimensionar as políticas educacionais brasileiras às novas exigências do mercado de
trabalho. Tal fato requer a reordenação das atribuições e competências do Estado e da
sociedade civil, imprimindo a descentralização como estratégia para promover a reforma
do ensino. Assim, a reestruturação das políticas educacionais tornou-se primordial para
introduzir novos modelos de gerenciamento, seguindo a modernização da gestão pública
traduzida na descentralização dos processos administrativos que, na prática, submete as
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unidades escolares às estruturas normativas do Poder estatal em obediência aos ditames
do capital. Quanto à descentralização, Castro (1998) afirma que

A descentralização tem sido considerada pelo discurso oficial como
indicador de qualidade, eficiência equidade na implementação de
políticas sociais em geral, e educacionais em particular. Nesse contexto,
a descentralização é explicada pelos seguintes princípios: uma visão
econômica, com outros modos de gestão e formação, que mobiliza os
atores na periferia, a procura da qualidade para melhorar a
competitividade; e a diversificação dos processos (CASTRO, 1998, p.

101).
Faz-se necessário modernizar a administração pública e conclamar a
participação de diversos setores da sociedade, redefinir o papel do Estado, privilegiar a
descentralização como forma de promover a democratização e a autonomia
administrativa e financeira das demais instâncias governamentais.
O conteúdo da descentralização, que fundamenta o gerenciamento da
educação, é coerente com aquele desenhado no projeto de
modernização da gestão pública brasileira. A descentralização que
orienta as reformas governamentais, na década de 1990, preconiza a
redefinição do papel do Estado, diante da sua crise caracterizada pela
incapacidade de prestar serviços essenciais à sua população e pela
ausência de agilidade administrativa de suas burocracias
governamentais (CABRAL NETO, 2004, p. 44).

A política de descentralização e/ou desconcentração constituiu metas de
reorganização da gestão, significando a construção de uma autonomia relativa, tanto nos
aspectos, administrativo, financeiro e pedagógico quando esses sempre estiveram
atrelados ao MEC (Ministério da Educação), e às Secretarias Estaduais e Municipais de
Educação, ou seja, o poder e os recursos continuam centralizados. Nesse sentido,
desenha-se o federalismo cooperativo proposto para a área educacional, respaldado pela
LDB, Lei nº 9.394/96.
A Constituição de 1988, ao dispor sobre o regime de colaboração, defendeu uma
estrutura federativa fundada na cooperação, porém deixou margem para desvios quanto
às responsabilidades, com alternativas de correção pela LDB, 9. 394/96, fixando as
competências específicas e mantendo a necessidade de cooperação técnica e financeira,
conforme se vê no quadro 03.
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Quadro 3- A LDB, Lei nº 9.394/96 e o dever do Estado brasileiro – equidade e qualidade
educacional
LDB, Lei Dimensão Federativa
9.394/96

Qualidade

Art. 3º

Garantia de padrão de
qualidade (inciso IX)

Art. 4º

Dever
do
(todos
os
federados)

Art. 8º

A União, os Estados, o
Distrito Federal e os
Municípios
organizarão,
em
regime de colaboração,
os respectivos sistemas
de ensino.
Cabe
à
União
coordenar a política
nacional de educação,
articulando
os
diferentes níveis e
sistemas (§ 1º)
Prestar
assistência
técnica e financeira aos
estados,
DF
e
municípios, exercendo
sua
função
redistributiva
e
supletiva (inciso III)

Art. 9º

Estado
entes

Equidade

Igualdade de condições
para
acesso
e
permanência na escola
(inciso I).
Garantia de padrões Oferta
do
ensino
mínimos de qualidade fundamental
gratuito
[...] quantidade mínima para os que não tiveram
por alunos, de insumos acesso na idade certa
indispensáveis
ao (inciso I);
desenvolvimento
do Atendimento
processo de ensino- especializado
gratuito
aprendizagem (inciso I). para os educandos com
necessidades especiais
(Inciso III).
Oferta de educação
escolar para Jovens e
Adultos [...] (inciso
VIII).
Exercício das funções
supletivas
e
redistributivas por parte
da União em relação às
demais
instâncias
educacionais (§ 1º)

À
União
incumbe
assegurar o processo
nacional de avaliação
[...] (inciso VI).

À União incumbe prestar
assistência técnica e
financeira aos estados,
DF
e
municípios,
exercendo sua função
redistributiva e supletiva
(inciso III)

Fonte: Martins (2011a).

O Quadro 3 apresenta algumas evidências federativas na LDB, Lei nº 9.394/96,
ao propor que a garantia do padrão mínimo de qualidade e da equidade é um dever
federativo e que o alcance dependerá do compartilhamento das responsabilidades entre
os entes federados, por meio da atuação de um regime de colaboração, com o
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entendimento do modelo federativo cooperativo. A distribuição de competências na
efetivação das políticas para a educação tem uma relação direta com o equilíbrio do pacto
federativo. Nesse sentido, o financiamento da educação está imbricado diretamente ao
pacto federativo e ao regime de colaboração. A política de Fundos, a partir do Fundef,
vem proporcionando investigações sobre o federalismo, em um espaço adequado para
estudos e análises acadêmicas.
De acordo com Dantas (2010), o sistema federativo brasileiro apresenta um
acentuado grau de descentralização, tanto em termos de sua organização política e
institucional, quanto em sua estrutura tributária e fiscal. Entendida como transferência de
poder decisório do Estado-nação para as instâncias subnacionais de poder (estados e
municípios ou entidades e órgãos locais), a descentralização expressa, de um lado,
tendências democratizantes (participativas e de corresponsabilização) e, de outro lado,
processos de modernização gerencial da gestão pública (em que a questão da eficácia é
destacada).
Para o referido autor, os principais beneficiados da descentralização fiscal foram
os municípios. Os estados aumentaram sua posição em relação às demais esferas de
governo em todo o período. Para Afonso (1995, p. 68), o que deve ser ressaltado é “a
perda da capacidade regulatória da União, em um momento delicado de transição
econômica, social e política”.
Conforme Almeida (2005), a federação brasileira é um arranjo complexo em que
coexistem elementos centralizadores e descentralizadores. A descentralização − enquanto
transferência para outras esferas de governo de responsabilidades pela implementação e
gestão de políticas e programas definidos em nível federal − permite uma aproximação
com o que representa o processo de formação do federalismo brasileiro.
Para Araújo (2011), o caso brasileiro se enquadraria no conceito de federalismo
cooperativo, que se caracteriza por formas de ação conjunta entre as esferas de governo
em que os entes mantêm grande autonomia decisória e capacidade de financiamento.
Souza (2005), no entanto, chama a atenção para o fato de que os constituintes
aprovaram um modelo de divisão institucional de trabalho entre os entes federados,
claramente compartilhado, apontando que o federalismo brasileiro teria um caráter, mais
cooperativo, que dual, ou competitivo. Nessa perspectiva, Farenzena (2010) aponta que
é possível demarcar dois movimentos na configuração da federação brasileira. Com a
Constituição de 1988, o arranjo federativo caracteriza-se pela não-centralização do poder
político, pelo reconhecimento dos municípios como componentes da Federação, pelo
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fortalecimento do poder dos estados, pela descentralização fiscal e pelas políticas
públicas.
No que se refere à política de financiamento para a área de educação, também,
prevalece o princípio da descentralização, sendo orientada para a transferência de
recursos e de encargos da União para o Município, desobrigando-se das
responsabilidades, sobretudo com o Ensino Fundamental.
Outras medidas foram a contenção de parte das transferências referentes aos
Fundos de Participação, devido ao aumento do comprometimento do superávit primário
gerado pelo governo federal, pelos estados subnacionais, a compressão dos investimentos
públicos federais nas economias estaduais e o não cumprimento do Governo Federal
referente à sua cota parte no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).
A política de Fundos para a educação básica, no contexto da reforma da
educação, a partir dos anos de 1990, e, considerando as bases políticas e econômicas do
estado e sua organização federalista, caracteriza-se pela descentralização financeira dos
recursos, analisados a seguir.

2.4 FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL E
FONTES DE RECURSOS PÚBLICOS PARA A EDUCAÇÃO

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 182712,
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 das meninas, o Império publica o Ato Adicional da
Constituinte (183413) e um de seus dispositivos passa a responsabilidade para as
províncias a criação e custeio das escolas públicas. O mesmo Ato permite, também, que
12

Manda 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>).
13
Passou para as províncias (antigos estados) o direito de legislar e, por consequência 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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cada uma dessas poderia cobrar impostos sobre o que modernamente é chamado de
“circulação de mercadorias” (MONLEVADE, 2001).
De forma sintética, pode-se dividir a história do financiamento da educação no
Brasil em três períodos. Uma primeira fase, que pode ser chamada de “terceirizada”, em
que o Estado delegou aos jesuítas o monopólio e o financiamento da educação básica
(1749-1759). Um segundo período refere-se à responsabilidade principal que ficou a
cargo das Câmaras Municipais e dos governos estaduais através de dotações
orçamentárias. Por fim, uma terceira etapa iniciada com a Constituição Federal de 1934 14
que introduziu o princípio da vinculação de um percentual mínimo da receita de impostos
dos três níveis de governo para o financiamento da educação. Esse princípio da
vinculação constitucional de recursos para a educação, com exceção dos períodos
ditatoriais (Constituições Federais de 1937 e de 1967), tem sido praticamente o único
meio de se assegurar recursos públicos para a manutenção e desenvolvimento do ensino
(MELCHIOR, 1997; ALMEIDA, 1989, PINTO, 2000 e SENA, 2002).
Com a Revolução de 1930, o cenário brasileiro passa por um momento de
inflexão política, quando o governo central assume uma série de atribuições e
competências, antes, deixadas às 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).
É a partir da Constituição Federal de 1934 que iniciou a determinação de que a
União deveria aplicar em educação um percentual mínimo de sua receita, o que, para
Pinto e Adrião (2006), isso expressa, no contexto das políticas governamentais, uma
priorização pela educação.
Segundo Menezes (2005), a Constituição de 1934 foi considerada bastante
avançada para a época, que se começou a ter algo de sistemático sobre educação e os
direitos sociais nas Cartas Constitucionais. Pode-se considerar, então, a Constituição de
1934 um marco no que tange ao financiamento da educação em nosso país. A vinculação

14

Na constituição de 1934, introduziu-se um capítulo especial para a educação e cultura, modificando-se as
ideias concernentes à gratuidade escolar. As aspirações elevaram-se e estabeleceu-se, além do ensino
primário gratuito, a “tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de o tornar mais
acessível”. Modificou-se o conceito de gratuidade passiva que, reformulado, passou a ser entendido
ativamente, prevendo-se que seriam concedidos “auxílios a alunos necessitados, mediante fornecimento
gratuito de material escolar, bolsas de estudo, assistência alimentar, dentária e médica, e para vilegiaturas”.
Se, por um lado, as aspirações aumentaram, medidas concretas como a criação da política de vinculação de
recursos da receita de impostos das esferas públicas e criação de fundos também foi prevista. Previu-se que
os recursos dos fundos especiais seriam aplicados exclusivamente em obras educativas determinadas em
lei, reservando-se parte desses fundos para auxiliar os alunos necessitados (MELCHIOR, 2011, p. 10).
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mínima de recursos destinados à educação oriundos da União foi uma determinação
iniciada a partir da Constituição de 1934.
Com a Constituição de 1937, começou-se a firmar a ideia de gratuidade escolar.
Estendendo o princípio da gratuidade a todos os graus de ensino, para os insuficientes
recursos, essa Constituição também procurou firmar o princípio de que “o ensino primário
é obrigatório e gratuito”. Acrescenta, no entanto: “a gratuidade, porém, não exclui o dever
de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, por ocasião da
matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não puderem alegar,
escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal para a caixa escolar”
(MELCHIOR, 2011, p. 10).
Na sequência da política de financiamento para a educação básica, ainda
prevalece a transferência de recursos e de encargos da União para os municípios. Assim,
vários mecanismos foram instituídos, entre eles: a Lei nº. 5.692/71, art. 59, em que a
transferência de encargos tem, como ponto de partida, a Reforma de Ensino de 1º e 2º
graus, a qual inscreveu a descentralização administrativa da educação como estratégia
política. Em seguida, a Constituição Federal de 1988 e, logo após, vários dispositivos
legais, dentre eles, a LDB, Lei nº 9.394/96.
A vinculação dos impostos e as contribuições sociais são importantes para o
financiamento da educação, porém é necessário definir o valor a ser investido a partir da
produção da riqueza do país. Essa definição permite estabelecer a relação entre os
recursos aplicados em educação em um país e o seu Produto Interno Bruto (PIB 15). A
aplicação desses recursos é utilizada, internacionalmente, para comparações
internacionais.
De acordo com Amaral (2012), dificilmente os países conseguem aplicar em
educação mais que 10% do PIB, como mostra a tabela 1.

15

O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos dentro de um país, independentemente dos
proprietários das unidades produtoras desses bens e serviços, inclui, portanto, a produção de empresas
estrangeiras que atuam no país (AMARAL, 2003, p. 146).

90

Tabela 1 – Valores do PIB aplicados em educação, em alguns países – 2010
País
Yemen
Índia
Paraguaí

% do PIB aplicado
em educação
9,6
3,2
4,0

Bolívia

6,4

França

5,7

3,2
1,9
4,0
8,7
5,4
9,1
5,4
3,8
3,2
2,9

Dinamarca
Canadá
Espanha
Austrália
Alemanha
Japão
Estados Unidos
Áustria
Noruega

8,3
5,2
4,2
4,5
4,6
4,9
5,3
5,4
7,2

Indonésia
China
Brasil
Botswana
África do Sul
Cuba
México
Argentina
Chile
Uruguai
Fonte: Amaral (2012, p. 172).

País
Rússia
Portugal
Coréia do Sul

% do PIB aplicado
em educação
3,8
5,5
4,6

Em termos percentuais, conforme dados de 2010, os países que mais investem
em educação são: Yemen (9,6), Cuba (9,1), Botswana (8,7), Dinamarca (8,3) e Chile
(7,2), Bolívia (6,4). Os países que investem menos são: China (1,9), Uruguai (2,9), Índia,
Indonésia e Chile (3,2), Rússia e Argentina (3,8). E os países medianos são: França (5,7),
Portugal (5,5), Áustria, México e África do Sul (5,4), Estados Unidos (5,3), Canadá (5,2),
Japão (4,9), Coreia do Sul e Alemanha (4,6), Austrália (4,5), Espanha (4,2), Paraguai e
Brasil (4,0). Portanto, o Brasil está em último lugar, juntamente com o Paraguai, entre os
países medianos. Pode-se considerar que o Brasil é o 8º pior colocado, dos países
pesquisados, em investimento em educação. Para destacar os valores do PIB aplicados
em educação e a comparação entre os países, faz-se necessário considerar a conjugação
de três indicadores: a) total de recursos aplicados em educação como percentual do PIB;
b) riqueza do país, expressa pelo valor do seu PIB; c) e a quantidade de pessoas em idade
educacional. Significa que o total do PIB aplicado não é suficiente para afirmar quem
aplica mais ou menos.
As tabelas 2 e 3 apresentam os valores aplicados por pessoa em idade
educacional. Os referidos dados permitem uma avaliação mais justa em relação aos países
que melhor investem em educação.
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Tabela 2- Recursos financeiros aplicados por pessoa em idade educacional
País

PIB/PPP de 2009
(em US$ bilhões)

África do Sul
Argentina
Bolívia
Botswana
Brasil
Chile
China
Índia
Indonésia
México
Paraguai
Uruguai
Yemen

488
558
45
24
2.024
244
8.767
3.548
968
1.473
28
48
58

População em idade US$ por pessoa em
educacional (2008)
idade educacional
18.114.108
1.455
13.440.740
1.578
4.142335
695
947.918
2.203
84.400.000
959
5.513.934
1.416
397.805.782
419
481.324.331
236
78.429.901
444
39.404.617
2.056
2.746.178
408
1.032.883
1.235
11.770.140
473

Fonte: Amaral (2012, p. 172).

Tabela 3- Recursos financeiros aplicados por pessoa em idade educacional
País
Alemanha
Austrália
Canadá
Coréia do Sul
Cuba
Dinamarca
Espanha
EUA
França
Japão
Noruega
Portugal
Rússia

PIB/PPP de 2009
População em idade US$ por pessoa em
(em US$ bilhões)
educacional (2008)
idade educacional
2.812
17.997.395
7.187
819
5.288.326
6.969
1.278
8.656.329
7.731
1.343
11.344.492
5.446
110
3.013.571
3.322
199
1.1.381.003
11.960
1.367
8.864.918
6.477
14.250
85.668.128
8.816
2.113
15.275.698
7.884
4.141
25.807.634
7.862
277
1.280.237
15.578
232
2.282.031
5.592
2.103
30.724.722
2.601

Fonte: Amaral (2012, p. 172).

As tabelas 2 e 3 apresentam os dados referentes à aplicação dos recursos
financeiros, por pessoa em idade educacional, em dois grupos de países, selecionados a
partir dos maiores e menores investimentos por pessoa. A média do primeiro grupo
(tabela 2) é de US$ 1.066,00, no qual o Brasil está inserido. Em contrapartida, a média
do segundo grupo é de US$ 7.597,00. Observando Cuba e Rússia que possuem PIB per
capita de dimensões equivalentes ao primeiro grupo aplicam valores superiores,
demonstrando a importância atribuída à educação. A relação do valor investido por pessoa
em idade escolar permite reconhecer a dimensão da necessidade do Brasil, por exemplo,
investir mais em educação. Conforme Amaral (2012)
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O Brasil, aplicando apenas US$ 959,00 por pessoa em idade
educacional, tem um enorme desafio para atingir, por exemplo, o valor
médio de todos os países selecionados, que foi de US$ 4.456,00. Atingir
este valor significaria multiplicar por quase cinco os valores atuais, o
que implicaria aplicar o equivalente a 20% do PIB de recursos
financeiros em educação (AMARAL, 2012, p. 175).

Atingir a média apresentada de US$ 4.456,00 é inviável para as condições de
investimento atuais do Brasil. A proposta apresentada pela Conferência Nacional de
Educação (BRASIL, 2010) é equivalente a 10% do PIB. Esse valor, apesar de estar ainda
muito distante da média dos países selecionados, será importante para a expansão das
matrículas e melhoria da qualidade da educação.
No período de 1996 a 2010, o Brasil investiu pouco menos de 5% do Produto
Interno Bruto em educação. As análises feitas a partir de pesquisas disponíveis
(ARELARO, 2007; DAVIES, 2008) revelam que a política de Fundos, tanto o Fundef em
seus dez anos de vigência, como também o Fundeb até o presente não contribuíram para
a elevação significativa dos gastos do governo Federal em Educação, tampouco para
elevação do investimento em educação em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do
país, conforme mostra a tabela 4.
A lógica da política de Fundos não é exatamente o aumento dos investimentos
em educação, mas a eficácia e a eficiência dos recursos que já existem. Ou seja, configurase enquanto uma estratégia metodológica de melhor investimento dos recursos conforme
as necessidades educacionais na perspectiva de uma política focalizada e descentralizada,
responsabilizando cada vez mais Estados, municípios e Distrito Federal e menos a União.

Tabela 4 – Investimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em educação (19962010).

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1996

ANOS

Brasil

% 3,9 3,6
PréFundos

4,1

4,1

3,9

4,0

4,1

3,9

3,9

3,9

4,4

4,6

4,7

4,9

50

Fundef

Fundeb

Fonte: Inep/MEC (1996-2010).

Entre o período de 1996 a 2005, percebe-se uma estagnação dos investimentos
em educação. O conjunto de dados correspondentes ao período de vigência legal (1996)
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e obrigatória (1998) do Fundef (até 2006) e o fato de grande parte desse mesmo período
corresponder ao primeiro e segundo mandatos de FHC (1995 a 2002), verifica-se uma
estagnação dos gastos/investimentos em educação em relação ao PIB. Porém, no último
ano do Fundef (2006), e nos três primeiros anos do Fundeb (2007-2010), constata-se uma
melhora dos investimentos em educação, no segundo mandato de Luís Inácio Lula da
Silva. Ainda assim, o desafio está colocado e se apresenta como o contraponto a ser
perseguido pelas políticas educacionais de financiamento da educação: investir mais
recursos em educação.
A redefinição do papel do Estado, a partir da Constituição de 1988, impôs
competências e atribuições à União, Estados e Municípios, e, ainda, imprimiu,
particularmente, aos municípios, uma nova configuração, conclamando-os a estruturar
seus próprios sistemas de ensino e a participar do regime da responsabilidade
compartilhada – sistema político de colaboração. O quadro 4 apresenta a vinculação dos
recursos para a educação nas diferentes Constituições Federais e trajetórias históricas.
Quadro 4- Vinculação16 de recursos para a educação no Brasil, ordenada nos diferentes
marcos legais.
Ano
Dispositivo legal
Entes Federados e percentual de
vinculação
União
Estados e DF Municípios
1934 Constituição Federal de 1934
10 %
20%
10%
1937 Constituição Federal de 1937
1942 Decreto-Lei 4.958
15 a 20%
10 a 15%
1946 Constituição Federal de 1946
10%
20%
20%
1961 Lei Federal 4.024
12%
20%
20%
1967 Constituição Federal de 1967
1969 Emenda Constitucional I
20%
1971 Lei Federal 5.692/71
20%
1983 Emenda Constitucional 14
13%
25%
25%
1988 Constituição Federal 1988
18%
25%
25%
Fonte: Pinto e Adrião (2006, p. 26).

16

A Constituição de 1934 subvinculou 20% da alíquota da União para o ensino rural (art. 156).
Notas: (1) a Emenda Constitucional n° 1, de 1969 associou a vinculação à receita tributária e não à receita
de impostos, conforme fizeram as demais Cartas Constitucionais; (2) poder-se-ia acrescentar ao quadro as
determinações: I) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 4.024/1961) que vinculou
12% dos impostos da União e 20% dessa mesma receita dos estados, Distrito Federal e municípios à
manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 92), e; II) da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de 1° e 2°
Graus (Lei n° 5.692/1971), que repetiu a vinculação determinada pela EC n° 1/1969 e acrescentou que os
municípios aplicassem no ensino de 1º grau pelo menos 20% das transferências recebidas do Fundo de
Participação (art. 59).
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A Constituição Federal de 1988 estabelece as bases legais que regulamentam o
financiamento da educação. O artigo 212 garante as principais fontes de recursos que
asseguram o financiamento. Garante que a União deva aplicar 18% de sua receita líquida
de impostos em educação, cabendo aos Estados, Distrito Federal e Municípios a aplicação
de 25% da mesma base. Garante dois tipos de tributos para a Manutenção e o
Desenvolvimento do Ensino Público: dos impostos da contribuição social. A Constituição
Federal determina, no § 5º do art. 212, que a educação básica pública “terá como fonte
adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas
empresas” (BRASIL, 1988).
Essa disposição seria cumprida por Estados e Municípios, no entanto a União
não o fazia até meados dos anos 1990. Tal vinculação constitucional da receita de
impostos e recursos que havia sido já restabelecida pela Emenda Calmon17 (BRASIL,
2008) e ampliada pela Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) representa um avanço
significativo, não, apenas, pelo fato de reconhecer a importância do direito à educação e
dos deveres do Estado, mas também porque encerrou um ciclo nebuloso exigindo-se
transparência na utilização de gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE.
De acordo com Davies (2006), a vinculação legal de recursos nunca foi garantia
de sua aplicação real na educação. Velloso (1988, p. 360) acrescenta que “a Emenda
Calmon foi flagrantemente violada, pelo menos nos anos imediatamente posteriores à sua
aprovação”. Com relação ao “descumprimento da exigência constitucional das verbas
devidas tem contato direto com a omissão – conivência dos Tribunais de Contas, cuja
eficácia e/ou confiabilidade são limitadíssimas, para não dizer nulas” (Davies, 2006, p.
47).
Conforme Gouveia e Sousa (2010, p. 792) “passados 27 anos da aprovação da
Emenda João Calmon, que retomou a vinculação de receitas para a educação,
continuamos afirmar que tornar o sistema de financiamento um instrumento de
construção de igualdade para a oferta educacional no país é uma questão da política”.

17

A Emenda Calmon, que representava a tradição das Constituições democráticas de 1934 e 1946 de
vinculação de recursos à educação, foi aprovada em 1983, mas somente seria aplicada em 1985, em virtude
das ações protelatórias da então Secretaria do Planejamento (SEPLAN), ocupada pelo ministro Delfin Neto
(que 48 horas após a aprovação da emenda), declarou, segundo depoimento do senador João Calmon, saber
como “driblar a educação” (MARTINS, 2011, 87-88). [...] a EC do Senador João Calmon [...] fixou o
porcentual mínimo de 13%, no caso da União e 25% no caso de Estados, Distrito Federal e Municípios
(DAVIES, 2006, p. 45).

95

O financiamento da educação pela via das contribuições sociais, como o SalárioEducação (SE), em vigência desde 1964, estabelece que as empresas devam recolher um
percentual de 2,5% incidente sobre o valor da folha de salários, pago, mensalmente, junto
à contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Originalmente, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), após receber os recursos do SE,
dividia a arrecadação de cada estado em duas cotas:1/3 permanecia nos cofres desse órgão
como Cota Federal e 2/3 retornavam ao estado de origem da arrecadação como Cota
Estadual. As duas cotas eram aplicadas e destinadas ao ensino fundamental. Em 2000, o
Salário Educação passou por algumas alterações, dentre elas, merece destaque a que
alterou a sistemática de distribuição dos recursos arrecadados.

Antes de separar as cotas, o FNDE passou a extrair 10% da arrecadação
total, o que reforçou a sua capacidade de financiamento de vários
programas educacionais federais que gerencia, dividindo os 90%
restantes também em duas cotas. A Cota Estadual (2/3) foi transformada
em Cota Estadual e Municipal e passou a ser redistribuída conforme a
responsabilidade pela oferta da matrícula da educação básica e não mais
apenas para o ensino fundamental, beneficiando equitativamente os
governos estaduais e municipais em cada Estado. Sob essa sistemática
de redistribuição em duas cotas, os governos estaduais e municipais
contam, atualmente, com recursos provenientes da repartição da Cota
Estadual e Municipal e desenvolvem programas federais financiados
com recursos da Cota Federal, como o Programa Nacional de
Transporte Escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o
Programa Nacional do Livro Didático, entre outros (BASSI, 2011, p.
6).

Quanto ao financiamento da educação pública, Abrahão (2005) esclarece que,
segundo as normas legais vigentes, deve ser efetivada pela União, pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios, que têm a responsabilidade e competência pela
manutenção e expansão do sistema de ensino. A União deve aplicar recursos na
implementação de alguns programas que caracterizam ações próprias, além de transferir
recursos para os sistemas estaduais e municipais. Na composição de suas receitas, os
estados somam os recursos recebidos da União aos provenientes de suas fontes, os quais
são utilizados na manutenção e expansão de seus sistemas de ensino. Na composição dos
recursos destinados à manutenção e à expansão de suas redes de ensino, os municípios
recebem recursos da União e dos Estados, os quais são somados aos seus recursos
próprios.
Para Castro (2010, p. 172), os recursos vinculados de impostos para a educação
“é uma das medidas políticas mais importantes para garantir a disponibilidade de recursos
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para o cumprimento do vasto rol de responsabilidades do poder público nessa área”.
Compreende-se, pois, a importância da vinculação de impostos para a melhoria e a
garantia da educação, principalmente, com o que é estabelecido na Constituição Federal
de 1988.
Nesse sentido, para resguardar o direito à educação, o Estado estabeleceu a
estrutura e as fontes de financiamento, ao determinar a vinculação de recursos financeiros
para a educação.
Conforme o quadro 5, a estrutura de financiamento da educação no Brasil é
organizada em regime de colaboração.
Quadro 5 – Estrutura do Financiamento da educação no Brasil
União

Estados
Vinculação da receita
Ordinários do
de impostos (25%)
Tesouro
para MDE
Subvinculação do
Vinculação da
Fundef (representa
Orçamentários Receita de Impostos 15% das receitas de
(Tesouro)
(18% para MDE)
impostos e do FPE e
ICMS)
DRU (ex- FEF/FSE)
--Salário
Salário educação/
Educação/quota
quota federal
estadual
Contribuição sobre o
--Contribuições
lucro líquido
Sociais
Contribuição para a
--seguridade social
Receitas brutas de
--prognósticos
Salário
educação/quota
federal
Orçamentários da
União (exemplo:
complementação do
Fundef)
--Transferências
Aplicação do salário
educação/ quota
federal e outras fontes
do FNDE
---

Municípios
Vinculação da receita
de impostos (25%)
para MDE
Subvinculação do
Fundef (representa
15% das receitas de
impostos e do FPM)
---

---

Salário
educação/quota
estadual
Salário
educação/quota
federal
Orçamentários do
Estado
Orçamentários da
União
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Outros

---

Operações de crédito
Renda líquida da
loteria federal
Renda de órgãos
autônomos
Aplicação do salário
educação /quota
Outras Fontes
federal e outras fontes
do FNDE
Diretamente
arrecadados

Aplicação do Salário
educação/quota
--federal e outras fontes
do FNDE
Diretamente
Diretamente
arrecadados
arrecadados
Operações de crédito Operações de crédito
Diversos
Diversos

---

---

Diversos
Fonte: Castro (2001).

As receitas provenientes de transferências que tenham como origem os impostos
devem ser computados como se fossem impostos, para efeitos de vinculação. Assim, os
estados e o Distrito Federal devem adicionar à sua receita de impostos, transferências
oriundas da União que tenham como base os impostos. De igual modo, os municípios
devem proceder, incorporando à sua base de cálculo para MDE às transferências do
estado e da União que tenham como origem os mesmos impostos.
Além dos impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, ou seja, tributo arrecadado diretamente por cada ente federado, existem
outras fontes de captação de recursos para a educação provenientes de receita de
transferências constitucionais e outras transferências; receita do salário-educação e de
outras contribuições sociais; receita de incentivos fiscais e outros recursos previstos em
lei.
Nesse contexto, a atual política de financiamento está imbricada nas relações
federativas entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Farenzena e Araújo
(2005) argumentam que o financiamento constitui uma espécie de linha de fronteira que
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demarca as possibilidades de atuação dos entes federados e a amplitude de suas opções e
estratégias na consecução de políticas próprias ou de políticas de colaboração
intergovernamental
Rossinholi (2010), ao analisar o art. 211 da Constituição Federal de 1988
(BRASIL, 1988), entre outros elementos, diz que ele se caracteriza pela descentralização
financeira, representando um aumento da participação de estados e principalmente de
municípios na arrecadação tributária e na receita disponível, passando a ter a função
redistributiva e supletiva, para garantir a equalização de oportunidades educacionais.
Entretanto, cada esfera administrativa possui atuação prioritária com as modalidades do
ensino.
Os

recursos

vinculados,

constitucionalmente,

à

Manutenção

e

ao

Desenvolvimento do Ensino (MDE) se originam de uma fatia da receita pública, de
créditos operacionais e contribuições sociais. Os recursos públicos são, na maioria,
provenientes da receita de impostos conforme suas características próprias.
Dentro da perspectiva de organização dos recursos e despesas públicos existem
duas modalidades de despesas públicas: despesas correntes e despesas de capital. As
despesas correntes são aquelas efetuadas pela administração pública visando promover a
execução e a manutenção da ação governamental. Essas despesas desdobram-se em
despesas de custeio e transferências correntes. Já as despesas de capital são aquelas
efetivadas pela Administração Pública destinadas a formar um bem de capital ou
adicionar valor a um bem já existente, assim como transferir, por compra ou outro meio
de aquisição, a propriedade entre entidades do setor público ou do setor privado para o
primeiro.
Os

recursos

vinculados,

constitucionalmente,

à

Manutenção

e

ao

Desenvolvimento do Ensino (MDE) se originam de uma fatia da receita pública e não à
sua totalidade. Eles se originam da chamada receita de impostos, ou seja, configuram uma
uma pequena fatia no cômputo da receita pública.
O quadro 6 apresenta os impostos e sua natureza de arrecadação e transferência.
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Quadro 6 – Impostos segundo a natureza de arrecadação e transferência
IMPOSTOS SEGUNDO A NATUREZA DE ARRECADAÇÃO E TRANSFERÊNCIA
CATEGORIA DE IMPOSTOS
Natureza
Transferência para
Estados

Municípios
50%

Imposto sobre a propriedade de veículos automotores
(IPVA)
Imposto sobre a transmissão "causa mortis" e doação de
bens e direito (ITCM)
Imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS)
Imposto sobre importação (II)

Estadual

Imposto sobre exportação (IE)

Federal

Imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR)

Federal

Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza
(IR)
Imposto sobre produtos industrializados (IPI)

Federal

21,5%

22,5%

Federal

21,5%

22,5%

Imposto sobre operação de crédito, câmbio e seguro ou
relativas a títulos e valores mobiliários (IOF)
Imposto sobre a propriedade territorial urbana (IPTU)

Federal

Imposto sobre a transmissão "inter vivos" dos bens
imóveis e de direitos reais/ imóveis (ITBI)

Municipal

Imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS)

Municipal

Estadual
Estadual

25%

Federal

100%

Municipal

Fonte: (DOURADO (2006).

As alíquotas referentes à União (18%) e aos estados, Distrito Federal e
municípios (25%) incidem sobre a receita líquida dos impostos, portanto, deve-se,

No caso da União, deduzir previamente da receita bruta de impostos a
parcela transferida aos estados, Distrito Federal e municípios; no caso
dos estados, deduzir previamente da receita bruta de impostos e
transferências a parcela transferida aos municípios; no caso do Distrito
Federal e dos municípios, fazer incidir a alíquota de 25% sobre toda
receita de impostos próprios e transferidos (DOURADO, 2006, p. 8).

Segundo Oliveira (2002, p. 92), “as transferências de recursos são realizadas de
uma esfera da administração para outra, tendo como finalidade equalizar a capacidade
arrecadadora e as responsabilidades na prestação de serviços das diferentes esferas da
Administração Pública”. Os Fundos de participação dos estados e dos municípios são
exemplos dessas transferências de recursos.
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Duarte (2005) esclarece que o sistema de educação básica no Brasil pode ser
caracterizado, em linhas gerais, como um sistema público federativo que tem por suporte
o financiamento fiscal proveniente de fontes de receitas estaduais e municipais. Os
estados subnacionais participam com, aproximadamente, 50,1% da receita vinculada à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino, e os municípios, com 32,1%. O processo
normativo, aprovado após 1996, foi organizado baseado em fontes e responsabilidades
financeiras diferenciadas e compartilhadas.
Estudos sobre federalismo e direito à educação (CURY, 2002; ADRIÃO e
OLIVEIRA, 2002; ARAÚJO, 2003) apontam para a necessidade de aprofundar as
análises sobre o modo de regulação das relações intergovernamentais. Como responder
ao dilema posto entre, por um lado, uma organização político-administrativa pautada na
autonomia e na desigualdade fiscal das unidades subnacionais e, por outro, nas crescentes
demandas pelo direito à educação? A noção de regime de colaboração, exposta no texto
Constitucional de 1988, art. 211 pressupõe relações cooperativas entre os entes federados
– o governo central teria ação conjunta com os demais entes e estes, por sua vez,
capacidade de autogoverno. Embora a previsão constitucional de lei complementar
fixando normas para a cooperação não tenha sido cumprida (CURY, 2002, p. 173), este
estudo considera que as reformas na sistemática de financiamento da educação básica,
empreendidas a partir da Emenda Constitucional nº. 14/1996, articularam de fato meios
e competências desiguais.
Guiados pela norma legal, o regime de financiamento entre os entes federados
deve se pautar pela colaboração, pela ação supletiva e distributiva da União e dos Estados,
estando, porém, condicionada à plena capacidade de atendimento e esforço fiscal de
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Com o Fundef, o tema do federalismo vem
ganhando mais espaços, e as análises passaram a incorporar com mais ênfase o tema da
Federação. Oliveira (2003) propôs avaliar o Fundef do ponto de vista da dimensão da
desigualdade regional, o que coloca em relevo o prejuízo trazido pela omissão da União.
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2.5 A POLÍTICA DE FUNDOS: O FUNDEF E O FUNDEB COMO PROPOSIÇÃO DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
As pesquisas e as discussões sobre o financiamento da educação no Brasil
intensificaram-se, principalmente, ao longo dos últimos anos, quando foram estabelecidas
várias mudanças em relação à forma de gestão dos recursos públicos educacionais.
O modelo de financiamento por meio da política de Fundos educacionais estava
presente nas proposições de Anísio Teixeira 18 ainda na década de 1930. O Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova, de 1932, coordenado pelo educador Anísio Teixeira
explicitava a necessidade da formulação dos Fundos para o financiamento da educação.
Os “Fundos para a educação se inscrevem entre as formulações mais relevantes do
Manifesto” (LIMA, 2006). Conforme o Manifesto dos Pioneiros da Educação (1932),
“não haveria autonomia econômica sem a instituição de um “fundo especial ou escolar,
constituídos por patrimônios, impostos e rendas próprias” (MANIFESTO DOS
PIONEIROS DA EDUCAÇÃO, 1932, p. 47).
De acordo com Gouveia (1998), no Brasil Colônia, surge o “Subsídio Literário”,
como o primeiro Fundo criado para o pagamento de salário dos professores.
Posteriormente no período do governo de Getúlio Vargas, os Fundos para a educação
surgem através das reivindicações reforçadas pelo referido manifesto.
Na década de 1990, com o processo de reforma pelo qual passou o Estado, sob
a égide do ajuste fiscal, da busca da eficiência da gestão pública de cunho gerencialista,
a política de Fundos ganha notoriedade e materialidade no cenário educacional brasileiro
a partir das normatizações estabelecidas pelas Leis do Fundef (Lei nº 9.424/96) e do
Fundeb (Lei nº 11.494/2007).
O discurso em defesa da gestão gerencial é que “há recursos suficientes para
financiar a educação brasileira, portanto o problema não seria a quantidade de recursos,
mas sim a ineficiência de sua gestão” (MARTINS, 2011, p.16).
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Conforme a definição constitucional de 1946 (BRASIL, 1946) estabelecia percentuais mínimos da receita
de impostos a serem aplicados em educação – 10% para a União e 20% para os Estados e Municípios. Na
visão de Anísio Teixeira esses recursos deveriam ser utilizados de forma solidária entre a União, Estados e
Municípios. A solidariedade se instalaria por meio de um fundo que contivesse recursos financeiros dos
entes federados. Anísio Teixeira expressou a sua preocupação com relação a desigualdade cultural reinante
entre os municípios, que levariam à formação desigual dos alunos, conforme o local em que vivesses. A
diminuição dessa desigualdade poderia ser amenizada com a fixação de um “custo-padrão” da educação
que deveria ser financiada com os recursos dos três poderes públicos, União, Estados e Municípios
(TEIXEIRA, 1968).
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A política de Fundos é um tema antigo, porém pródigo em polêmicas e
controvérsias na produção acadêmica, sendo possível encontrar defensores e opositores.
O conceito de “Fundos”, conforme o dicionário Aurélio (2000), dentre as várias
definições, é “concentração de recursos de várias procedências para um determinado
fim”. A referida definição se aproxima do entendimento de Fundos, enquanto uma
política de financiamento da educação que, de acordo com Gemaque (2004, p. 32), “os
Fundos são vistos como um mecanismo potencialmente capaz de suprir as deficiências
de determinado setor, podendo ser constituído de diferentes procedências e destinados a
um fim específico”.
A política de financiamento da educação básica no Brasil, a partir dos anos de
1990, apresenta as seguintes diretrizes, conforme Farenzena (2006): a) a descentralização
como sendo a transferência ou a ampliação de competências e responsabilidades de
planejamento, gestão e controle dos recursos financeiro; b) O regime de colaboração no
financiamento, por meio do compartilhamento de responsabilidades no aporte de recursos
financeiros entre a União, os Estados e os Municípios. A estabilidade, relativa do volume
de recursos disponível para a educação, define o atual ordenamento podendo, assim, ser
caracterizado: pela vinculação à manutenção e ao desenvolvimento do ensino de
percentuais da receita resultante de impostos de cada esfera de governo e pela instituição
do salário-educação e, devido à forte predominância dessas, com fontes de financiamento
da educação escolar brasileira.
Em sequência à análise das diretrizes políticas para o financiamento, a autora
citada expõe, ainda: a) a hierarquização da alocação de recursos financeiros, conforme as
responsabilidades e prioridades de cada esfera de governo na garantia dos direitos a
educação e à natureza das despesas e instituições a quem se destinam os recursos; b) a
responsabilização dos órgãos educacionais na gestão financeira da educação, pela
alocação periódica dos recursos do setor educacional aos órgãos executivos de cada rede
pública de ensino; c) o controle público e social da gestão financeira, pela observância à
administração pública, referente à aplicação dos recursos vinculados à priorização
financeira do ensino fundamental e pela atuação de conselhos de acompanhamento e
controle social dos recursos; e, d) a definição de critérios para a fixação e distribuição dos
recursos, diretriz essa oriunda da Emenda Constitucional nº 14/96. Como fatores, não
menos importantes, aparecem as questões federativas, haja vista a implementação de
Fundos – Fundef/Fundeb para atender, respectivamente, ao Ensino Fundamental e à
Educação Básica, considerado, por alguns estudiosos, uma minirreforma tributária.
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A política de Fundos, na interpretação de Davies (2006), apresenta algumas
preocupações contextuais, sendo a primeira, no caso dos Fundos formais como o Fundef
e, atualmente, o Fundeb correm o risco de agravar a fragmentação da educação escolar,
privilegiando um nível de ensino (o ensino fundamental regular no caso do Fundef, e a
Educação Básica, no caso do Fundeb). Seguindo esse raciocínio, uma educação
fragmentada, desconsidera a totalidade. Ao fazer essa crítica, o autor explica que somente
uma política de financiamento abrangendo desde a creche até a pós-graduação, pode
enfrentar alguns dos problemas básicos da educação.
Um segundo problema da política de Fundos, principalmente aqueles que tomam
como referência apenas uma parte das receitas dos governos, como os impostos, e estes
não se baseiam nas necessidades de uma educação de qualidade, qualquer que seja a
definição dada a ela, mas, sim, um percentual fixo e inflexível dos impostos, que é tido
pelas autoridades como limite máximo, e não mínimo, como prevê a vinculação para a
educação. O desafio de promoção de uma educação de qualidade para todos torna-se
bastante difícil dentro dessa limitação de um percentual mínimo dos impostos no que
deveria ser no mínimo esse percentual. Esse fato tem levado a maioria dos governos, seja
estadual, municipal ou no Distrito Federal a aplicar, apenas, o percentual mínimo, não
sendo suficiente para atender às demandas educacionais da população (DAVIES, 2006).
Um terceiro problema apresentado por Davies (2006, p. 53) é a “fragilidade dos
Fundos formados por impostos é que, pelo menos no âmbito federal, a proporção deles
na receita global vem caindo em favor das contribuições (a CPMF)”. Isso ocorre porque
a sua arrecadação não entrava na base de cálculo dos recursos federais vinculados à
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), como também essa arrecadação não
era transferida para os Estados, Distrito Federal e Municípios. Vale salientar que,
atualmente, não existe mais esse imposto.
Um quarto e último problema é que esses Fundos tendem a acirrar o
corporativismo dos que trabalham na educação. O Fundef, por exemplo, somente
explicitava a remuneração para os professores. O Fundeb se apresenta como um Fundo
de valorização dos profissionais da educação básica, mas não contempla todos os
trabalhadores em educação, excluindo os funcionários das escolas não os considerando
como profissionais da educação (DAVIES, 2006).
A exposição desses problemas esclarece um pouco os pontos considerados pelo
autor, como sendo os mais frágeis na atual política de Fundos. Como uma das principais
medidas tomadas, a política de Fundos, através do Fundef e (posteriormente), o Fundeb
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é apresentada e concretizada no cenário brasileiro como forma de financiamento da
educação básica.

2.5.1 O Fundef (1996-2006) e a proposição da política de valorização do magistério.

Considerando o exposto anteriormente sobre a política de Fundos, Martins
(2011) reforça que os requisitos do ajuste fiscal definiram o horizonte limitado do
cumprimento da função supletiva da União, determinando a sua pouca participação pela
via da complementação do Fundef. Assim, a aprovação do Fundef consagrava a
abordagem que vinha se construindo desde o final da década de 1980, segundo a qual o
custo-qualidade dependia do esforço compartilhado entre os três entes federados, isto é,
a dimensão federativa de ser destacada apenas no momento do impacto do mecanismo de
financiamento, quando se enfatizava a divisão de responsabilidades. Assim, ganharam
relevância o equilíbrio federativo, sobretudo nas relações entre estado e município, e o
papel da União no exercício efetivo de sua função supletiva. Nessa concepção, o Fundef
veio reforçar a responsabilidade dos estados e municípios com a educação básica.
A Emenda Constitucional nº 14/96 (BRASIL, 1996) que cria o Fundef, era
constituído da subvinculação do orçamento da educação advinda do Estado, Município e
Distrito Federal, ficando a União encarregada, apenas, da complementação aos Estados,
Distrito Federal e Municípios, em que o Fundo não fosse suficiente. O Fundef, enquanto
mecanismo de financiamento do Ensino Fundamental, alterou os arts. 34, 208, 211 e 60
da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), sendo sua regulamentação ocorrida
pela Lei 9.424/96 (BRASIL, 1996).
Assim, esse Fundo era composto por recursos dos próprios Estados e
Municípios, originários de fontes existentes, sendo constituído de 15% do: Fundo de
Participação dos Estados (FPE); Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Impostos
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Impostos sobre Produtos
Industrializados; LC nº 87/96 (Lei Complementar 87/96) que prevê o ressarcimento pela
União, em favor dos Estados e Municípios, o título de compensação financeira pela perda
decorrente da desoneração das exportações de produtos primários.
O Fundef tinha como objetivo promover a oferta do Ensino Fundamental com
qualidade a 100% da população escolarizável no Brasil. Para controle desse atendimento,
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
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vinculado ao Ministério da Educação (MEC), responsável pela realização do Censo
Escolar “constituiu-se, em 1996, iniciativa para tornar confiáveis os dados numéricos
referentes aos alunos desse sistema de ensino” (FRANÇA, 2007, p. 183). Esses dados
estatísticos anuais contribuíram para a definição do custo aluno-ano, cabendo ao Fundef
a distribuição automática dos recursos, de acordo com o total de alunos matriculados.
A definição dessa política, enquanto descentralizadora, tem características
homogêneas para implementação em realidades com características regionais
diferenciadas. França (2007, p.184), analisando esse Fundo, assim o define:

Como política pública, por sua universalidade; e como programa de
financiamento, pela vinculação de recursos para a manutenção do
ensino fundamental. Caracterizava-se, portanto, como um Programa
inovador de descentralização financeira, cuja meta seria proporcionar
uma boa gestão educacional, sem, no entanto, assumir a
responsabilidade pela gerência dos recursos, tarefa que se destinava às
próprias Secretarias Estaduais de Educação e às prefeituras Municipais.

Melchior (1997) afirma que o fundo intensifica o processo de correção das
desigualdades porque a União complementaria os fundos que não atingissem o mínimo
per capita por aluno, estipulado nacionalmente. Essa ideia tinha por objetivo favorecer
estados e Municípios mais pobres do país, porém, o proposto não foi cumprido pela
União.
Anísio Teixeira defendia uma proposta de criação de um Fundo Nacional do
Ensino Primário. Entretanto, segundo Amaral (2001), as suas ideias apresentam
fundamentos completamente diferenciados em relação aos Fundef, que tem como
principal objetivo, redistribuir entre municípios de um estado da federal os recursos já
existentes pra o Ensino Fundamental, a partir da prefixação de um custo médio anual,
nacional do aluno. O Fundef previa, também, a complementação da União. As ideias de
Anísio vão além. Havia uma preocupação efetiva com a qualidade do trabalho docente,
expresso pela definição de um salário para o professor, e apresenta uma articulação entre
as três esferas do poder público. Assim, a questão da redistribuição entre os estados
sobressaía na proposta de Anísio Teixeira, ao passo que, nos critérios do Fundef, a
redistribuição ficou mais restrita às fronteiras do estado. Para uma efetiva redistribuição
nacional, precisaria de uma participação mais efetiva da União, mesmo o Fundef sendo
composto por percentuais do FPM e FPE.
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O Fundef enquanto uma política de Fundos teve avanços e limites. Os avanços
que ele possibilitou visavam atingir os objetivos para os quais foi proposto, ou seja,
universalizar o acesso à educação básica e valorizar o magistério.
Dentre os limites, Dourado (2006) coloca que o Fundef não significou,
efetivamente, uma política redistributiva das desigualdades regionais e sociais.
Constatou, ainda, que o referido fundo, a despeito da subvinculação de recursos, não
implicou, efetivamente, uma ampliação dos recursos alocados à educação.
Estudos realizados por Verhine e Magalhães (2003) acerca da avaliação dos
impactos do Fundef, destacam que, se por um lado o fundo promoveu, de certa forma, a
transparência através da previsão do controle social e da correção das disparidades
regionais através do custo-aluno, por outro têm sofrido críticas que denunciam a
insuficiência dos seus recursos, e principalmente, a política de focalização destinada ao
ensino fundamental em detrimento da educação básica.
Arelaro (2007), ao fazer uma avaliação dos anos do Fundef, apelidado, por ela,
de “Robin Hood”, considera a principal política de financiamento do governo de FHC em
seus dois mandatos (1995-2002). Apesar das várias críticas dessa política, o governo Lula
(2003-2010) deu continuidade ao Fundef e aprovou o Fundeb. Carvalho (2012) coloca
que essa foi uma estratégia criativa do Governo Federal para investir menos, do pouco
que já investia na área da educação. Conforme avaliação de Arelaro (2007), os dados do
período 1995- 2002 são contundentes: houve, de fato, redução dos gastos em educação,
pelo menos, por parte do Governo Federal. De “um gasto de 16,7 bilhões, em 1995,
chegou-se a 13 bilhões, em 2002, ou seja, o gasto em Educação foi reduzido de 3,7
bilhões, no período – mais de 20% - numa linha decrescente constante” (ARELARO,
2007, p. 5).
Estudos e pesquisas efetivados apontam alguns estudos sobre a formação e
planos de carreira em diferentes instâncias da educação nacional e, segundo Dourado,
(2006) não foram acompanhadas de medidas concretas. O referido autor avalia que, no
período do Fundef, foi desenvolvido, e incrementado o perfil de formação dos docentes
ao mesmo tempo, que possibilitou questionamentos os mais diversos sobre o lócus e a
qualidade dessa formação, bem como um amplo movimento de questionamentos às
políticas educacionais voltadas à formação de professores adotada no período.

2.5.1.1 Diretrizes políticas de valorização do magistério.
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A questão da valorização dos professores da educação básica, prevista no artigo
206, inciso V, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), enfatiza a necessidade
de Planos de Carreira e Piso Salarial Profissional, além da exigência de concurso público
para ingresso na carreira, com importantes desdobramentos para a educação nacional.
A LDB, Lei nº 9.394/96, reforça, no art. 67, e contempla, no art. 70, a
remuneração dos profissionais da educação como despesa de manutenção de
desenvolvimento do ensino (BRASIL, 2001). No art. 67, estabelece que os sistemas de
ensino promovam 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 do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento
e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de trabalho.
O art. 70 da Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 2001) define as despesas que devem ser
consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino: I - remuneração e
aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação; II - aquisição,
manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao
ensino; III- uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; IV - levantamentos
estatísticos, estudos e pesquisas visando, precipuamente, ao aprimoramento da qualidade
e à expansão do ensino; V- realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento
dos sistemas de ensino; VI- concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e
privadas; VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao
disposto nos incisos desse artigo; VIII - aquisição de material didático-escolar e
manutenção de programas de transporte.
Dos recursos vinculados da educação, explicitados no art. 212 da Constituição
Federal de 1988 – que também define a expressão manutenção e desenvolvimento do
ensino (MDE) – a Emenda Constitucional nº 14, aprovada em 12 de setembro de 1996,
subvinculou 60% dos recursos vinculados de Estados e Municípios para o ensino
fundamental e também criou o Fundef. A emenda estabeleceu ainda que uma proporção
não inferior a 60% dos recursos de cada fundo estadual seria destinada ao pagamento dos
professores do ensino fundamental em efetivo exercício no magistério.
Dantas (2010) apresenta um dos objetivos declarados do Fundo: a valorização
do Magistério. Segundo Davies, ao se pensar no Magistério como um todo, a alegação
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oficial não procederia pelas seguintes razões: uma é que o Fundef não trouxe recursos
novos para a educação, “mas apenas redistribui, entre o Estado e seus municípios, uma
parte dos recursos já existentes” (DAVIES, 2001, p.29). O Fundo propõe a valorização
dos docentes de Estados e Municípios que devem destinar 60% dos recursos para a
melhoria da remuneração dos professores, somente do Ensino Fundamental, vista como
debilidade do Fundo – a exclusão do Magistério dos demais níveis (educação infantil,
ensino médio) e modalidades de ensino (supletivo), assim como dos demais profissionais
da educação (especialistas, profissionais de apoio).
Com o objetivo de valorizar o profissional do magistério, a Lei nº 9.424/96
determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotem um novo Plano de
Carreira e de Remuneração do Magistério. As diretrizes nacionais para elaboração dos
Planos foram fixadas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação (CEB/CNE), por meio da Resolução nº 03, de 08 de outubro de 1997.
Conforme a referida Resolução, são considerados profissionais do magistério
aqueles que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto
a tais atividades, incluídas as de direção ou administração escolar, planejamento,
inspeção, supervisão e orientação educacional.
Poderão ser remunerados com a parcela dos 60% dos recursos do Fundef, além
dos profissionais do quadro ou tabela permanente dos respectivos Governos Estaduais e
Municipais, os professores do ensino fundamental que estejam atuando, efetivamente, na
condição de substituto de professor titular, legal e temporariamente, afastado das suas
funções docentes e que sejam contratados por tempo determinado com base no disposto
no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, (BRASIL, 19988), desde que em efetivo
exercício.
De acordo com a Lei nº 9.424/96, os investimentos voltados à formação inicial
dos profissionais do Magistério poderiam ser financiados com a parcela dos 40% dos
recursos do Fundo. De acordo com a LDB e a Resolução – CNE nº 03/97 (BRASIL, CNE,
1997), são considerados leigos, para efeito de atuação no ensino fundamental, os
professores que: a) tenham apenas o ensino fundamental, completo ou incompleto; b)
lecionem para turmas de 1ª a 4ª série e não possuem o ensino médio, modalidade normal
(antigo magistério); c) lecionem para turmas de 5ª a 8ª série sem que tenham concluído o
ensino superior, em cursos de licenciatura em área específica.
O Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172/01, estabeleceu o prazo de um ano
após sua publicação para implantação dos Planos de Carreira e Remuneração do
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Magistério. O não cumprimento dessa obrigação legal sujeitava os administradores à ação
do Ministério Público, cuja função deveria ser zelar pela garantia da ordem jurídica
vigente, porém, na prática, isso ainda não acontece a contento.
De acordo com a Resolução nº 02/97, (BRASIL, 1997), na elaboração do novo
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, devem ser levados em consideração os
seguintes aspectos: a) o ingresso na carreira do magistério que requer, obrigatoriamente,
a aprovação em concurso público de provas e títulos; b) a carreira deve corresponder a
uma forma de evolução profissional, no sentido horizontal e vertical, implicando
diferenciação de remunerações; c) o novo plano deve contemplar níveis de titulação
correspondentes às habilitações mínimas exigidas pela Lei nº 9.394/96 para o exercício
do magistério; d) além dos níveis de titulação, o novo plano deve conter critérios claros e
objetivos de evolução na carreira, de acordo com os incentivos de progressão por
qualificação do trabalho docente, previstos na Resolução nº 03/97 da CEB/CNE:
dedicação exclusiva, avaliação de desempenho, qualificação em instituições
credenciadas, tempo de serviço, avaliações periódicas de conhecimentos.
Sousa (2008) analisa os planos de carreira no Brasil, após a LDB, nº 9.394/96,
Lei nº 9.424/96 e Resolução nº 03/97, que delineiam a estrutura da carreira, em dois
movimentos: a progressão e a promoção. Buscando identificar o lugar reservado à
avaliação, a autora afirma que, na maior parte dos planos, há dois patamares de progressão
na carreira: uma vertical, que prevê a evolução por titulação, supondo o estímulo à
formação dos profissionais; e, outro, horizontal, que prevê a avaliação de desempenho e
outros incentivos de qualificação, tal como inscritos nos dispositivos da Resolução
CEB/CNE03/1997.
Quanto à avaliação de desempenho como fator de promoção, Balzano (2005, p.
31) constata que “a quase totalidade dos estados com novos planos de carreira ainda não
implementou o processo por falta de regulamentação”. Em relação ao tratamento dado à
aferição de conhecimentos como elemento de qualificação do trabalho docente, a autora
registra que esse aspecto não está previsto na maioria dos planos analisados. Em síntese,
afirma que a “maioria das novas carreiras ainda desenvolve-se em bases antigas, isto é,
considerando fatores de merecimento que não têm relação com o resultado do trabalho
do professor e da aprendizagem do aluno” (BALZANO, 2005, p. 36).
De acordo com o art. 7º da Resolução nº 03/97, a remuneração dos docentes do
ensino fundamental deverá ser definida em uma escala cujo ponto médio terá como
referência o custo médio aluno-ano de cada sistema estadual ou municipal e considerando
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que: I - o custo médio aluno-ano será calculado com base nos recursos que integram o
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, aos
quais é adicionado o equivalente a 15% (quinze por cento) dos demais impostos, tudo
dividido pelo número de alunos do ensino fundamental regular dos respectivos sistemas;
II - o ponto médio da escala salarial corresponderá à média aritmética entre a menor e a
maior remuneração possível dentro da carreira; III - a remuneração média mensal dos
docentes será equivalente ao custo médio aluno-ano, para uma função de 20 (vinte) horas
de aula e 05 (cinco) horas de atividades, para uma relação média de 25 alunos por
professor, no sistema de ensino; IV - jornada maior ou menor que a definida no inciso III,
ou a vigência de uma relação aluno professor diferente da mencionada no referido inciso,
implicará diferenciação para mais ou para menos no fator de equivalência entre custo
médio aluno-ano e o ponto médio da escala de remuneração mensal dos docentes; V - a
remuneração dos docentes do ensino fundamental, estabelecida na forma desse artigo,
constituirá referência para a remuneração dos professores da educação infantil e do ensino
médio.
A exclusão da proposta do Piso Salarial Profissional Nacional, prevista em todos
os fóruns e inseridas no contexto do Plano Decenal, e do Fórum Permanente de
Valorização do Magistério da Educação Básica e da Qualidade de Ensino e a sua
substituição pela proposta de “salário médio” (de acordo com o custo-aluno), fragilizou
o debate sobre a valorização do Magistério. Como o Governo Federal desenvolveu uma
“interpretação” diferenciada (e para menos!) do valor do custo-aluno, em comparação
com a interpretação feita por especialistas e demais autoridades educacionais, o saláriomédio do professor (em torno de R$ 300,00 - trezentos reais) ficou totalmente defasado
em relação ao previsto inicialmente.
Um levantamento feito pelo MEC – com base em dados apresentados pelas
secretarias estaduais e municipais de educação – apontou, porém, para uma melhora na
remuneração dos professores que, nos estados e municípios mais pobres, especialmente,
naqueles beneficiados com a complementação da União, conseguiram obter uma
evolução da remuneração média dos professores da rede pública entre 23% a 29,5%
(BRASIL, 2002).
O salário médio dos professores com formação na modalidade “normal” foi
elevado de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais), em dezembro de 1997, para R$
450,00, em junho de 2001, representando uma variação percentual de 38,0 %. O maior
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crescimento foi verificado na Região Nordeste, que alcançou 48,3 % de crescimento do
rendimento dos professores da rede pública (BRASIL, 2002).
Oliveira (2007) considera a principal consequência da implantação do Fundef a
mudança qualitativa na agenda da luta em defesa da educação pública no Brasil, ou seja,
passa-se da luta por acesso (mais vagas para o ensino fundamental) para uma luta em
torno de duas bandeiras fundamentais: o aumento do tempo de escolaridade (acesso à
educação infantil, ensino médio e educação superior) e pela melhoria da qualidade do
ensino.

2.5.2 O Fundeb (2007-2010) e a proposição da política de valorização do magistério

Conforme Martins (2011), o princípio da harmonia implica, para as unidades
federativas, um dever constitucional de cooperar umas com as outras. Esse é o
fundamento, no caso do Fundeb, da previsão de complementação da União e das
transferências de recursos entre governos subnacionais, inclusive de municípios para
outros municípios. A compreensão do federalismo fiscal requer a estruturação de um
sistema de transferências intergovernamentais para compensar as desigualdades
existentes. Nesse sentido, a recomposição do equilíbrio federativo depende da superação
dos conflitos quanto à repartição dos recursos fiscais.
A política educacional implementada pelo governo Lula obedece às mesmas
características do governo anterior, seguindo a mesma pauta apresentada pelo BM e FMI
ao longo da década de 1990, a saber: a) investimento mínimo no combate ao
analfabetismo, no financiamento da educação fundamental e do ensino médio; b)
diversificação das fontes de financiamento do ensino superior e, c) abertura do setor
educacional, especialmente da educação superior, para a participação das empresas e
grupos estrangeiros, através da educação superior a distância. Ou seja, a implementação
das políticas educacionais anunciadas pelo projeto político de Lula em detrimento das
diretrizes apresentadas pelos organismos internacionais apresentou-se como um dos
grandes desafios do seu governo que vem sendo difícil, ou até improvável a ruptura com
esses organismos (LIMA, 2008).
As suas recomendações não sensibilizaram a equipe econômica do Ministério da
Fazenda. A consequência concreta dessa ilegalidade foi a não aplicação que determina a
Lei nº 9.424/96 (BRASIL, 1996b) sobre o custo aluno ano. O Governo Federal deixou de
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complementar com mais de R$ 3 bilhões para o Fundef, em 2003, e outro tanto em 2004,
totalizando, no mínimo, R$ 6 bilhões de complementação federal devida, porém não
realizada só nos dois primeiros anos do governo Lula. É esse descumprimento do cálculo
da complementação federal que justifica um forte ceticismo em relação à implantação do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública e de Valorização
dos Profissionais da Educação Básica – Fundeb19.
O Programa de governo de reeleição do Presidente, (BRASIL, 2006c)
apresentou como eixo no campo educacional a defesa de uma educação massiva e de
qualidade, afirmando que “a educação de qualidade e ao alcance de todos deve ser
entendida como instrumento de produção, organização e difusão do conhecimento e da
cultura” (BRASIL, 2006c, p. 11). Ainda segundo o documento, o Estado brasileiro deve
reafirmar seu compromisso com uma política integrada de educação, reconhecendo-a
como direito inalienável e inadiável.
O texto avança no sentido de cobrar expressivos investimentos na ampliação e
acesso ao sistema escolar, bem como a democratização da gestão das unidades
educacionais. A operacionalização do crescimento dos investimentos na educação básica
deverá vir com a aprovação do Fundeb no processo nacional. O documento enfatiza,
ainda, o acesso à escola pública democrática e de qualidade; a superação do
analfabetismo, a inclusão digital, o acesso mais amplo à educacional profissional, técnica
e tecnológica, e a uma universidade reformada, expandida e de qualidade superior.
Define, também, a educação como questão nacional de primeira grandeza e prioridade do
Estado e da sociedade (BRASIL, 2006c).
No tocante ao investimento na educação básica, o governo conseguiu aprovar,
ainda, em 2006, o Fundeb. Com isso, ocorreu uma ampliação nos gastos federais com a
educação básica. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2008, a previsão de gastos foi
de R$ 31 bilhões. Em 2007, foi orçado em cerca de R$ 27,5 bilhões. A justificativa para
tal aumento de gastos de um ano para o outro foi a criação do Plano de Desenvolvimento
da Educação – PDE, que teve início em 2007.
O PDE foi lançado pelo Governo Federal, em abril de 2007, e previa um aporte
maior de recursos para a manutenção e desenvolvimento da educação nos próximos dez

A proposta de Emenda Constitucional (PEC) que cria o Fundeb tinha “como objetivo beneficiar os 18,2
milhões de alunos de escolas públicas municipais e estaduais dos 1.922 municípios mais pobres do país,
onde se registram os mais baixos índices de escolaridade” (Disponível em: < www.mec.gov.br >. Acesso
em 12 de maio. 2005).
19
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anos na ordem de mais R$ 8 bilhões de reais. O Plano, também, conhecido como PAC da
Educação, tem como meta melhorar a qualidade da educação pública no Brasil através de
um conjunto de medidas (47 no total) que vai desde a criação do Ideb – Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (com o objetivo de medir a qualidade do ensino),
à reestruturação do Programa Brasil Alfabetizado, passando pela criação da Provinha
Brasil (BRASIL, 2008a).
O PDE recebeu severas críticas de diversos setores ligados à defesa da escola
pública. Para Saviani (2007), o Plano pode representar um mecanismo protelatório do
governo federal para resolver os problemas educacionais, além de trazer consigo uma
concepção de pedagogia de resultados que se guia, nas atuais circunstâncias, pelos
mecanismos das chamadas pedagogia das competências e da qualidade total.
O PDE, com relação à política de valorização dos professores, está voltado para
a formação e o Piso Salarial Nacional. A formação é considerada uma “[...] questão [...]
urgente, estratégica” (BRASIL, 2007, p. 16). No que se refere ao outro item – “[...] a
distinção dada aos profissionais da educação, única categoria profissional com Piso
Salarial Nacional constitucionalmente assegurado [...]” (BRASIL, 2007, p.16). Porém foi
omisso com relação aos outros dois itens no processo de valorização dos professores: a
jornada e a carreira. E mesmo com relação à formação e à valorização salarial, o texto é
considerado bastante inibido, principalmente quando se refere ao Piso, pois, sequer, cita
o valor proposto pelo governo que seria de R$ 850, 00, que, felizmente foi revisto pela
força da luta do movimento sindical através da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação (CNTE).
Não se pode deixar de ressaltar, segundo as observações de Davies (2008), que
o governo Lula tomou algumas medidas consideradas prejudiciais à educação, e que está
em contradição com o programa de governo e com as avaliações e propostas de
parlamentares do PT e entidades como a União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (UNDIME) e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação
(CONSED). Uma dessas medidas foi calcular o valor mínimo anual da matrícula do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef) não como determina a Lei 9.424/96 (BRASIL, 1996b), nem com
base em critério de qualidade pedagógica, mas sim com base no interesse do Ministério
da Fazenda de gastar o mínimo possível na complementação federal para o Fundef, para
sobrar recursos para o superávit primário. Essa ilegalidade do governo federal foi
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reconhecida até por um grupo de trabalho constituído pelo MEC em 2003 (BRASIL,
2003) visando ao estudo do valor mínimo da matrícula.
Em dezembro de 2006, é aprovada a Emenda Constitucional n° 53, criando o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública e de Valorização
dos Profissionais da Educação Básica (Fundeb). Essa Emenda imprimiu nova redação aos
arts. 7°, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal, 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 (FRANÇA, 2007). Essa Emenda Constitucional foi regulamentada pela Lei nº
11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundef, que vigorou de
1998 a 2006.
O Fundeb terá uma vigência estabelecida para o período 2007-2020 e sua
implantação teve início em 1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluído no terceiro
ano de sua vigência. A partir daí, foi sendo considerado o total de alunos matriculados na
rede pública na distribuição dos recursos e o percentual de contribuição dos Estados,
Distrito Federal e Municípios para a formação do Fundo atingindo o patamar de 20%,
calculado sobre as seguintes fontes de impostos e de transferências constitucionais,
conforme o quadro a seguir.
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Quadro 7- Impostos que compõem o Fundeb.
IMPOSTOS
Fundo de Participação dos Estados (FPE);
Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestação de Serviços (ICMS);
Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações (IPIexp);
Imposto sobre Transmissão Causa Mortise doações de quaisquer bens ou direitos
Fundeb
(ITCMD);
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (cota-parte dos Municípios) (ITRm);
Recursos relativos à desoneração de exportações de que trata a LC nº 87/96;
Arrecadação de imposto que a União, eventualmente, institui no exercício de sua
competência
(cotas-partes dos Estados, Distrito Federal e Municípios);
Receita da dívida ativa tributária, juros e multas relativas aos impostos acima
relacionados.
Fonte: Lei nº 11.494/2007. Elaboração da autora da Tese (2014).

Além desses recursos, originários dos entes estaduais e municipais, recursos
federais também integram a composição do Fundeb, a título de complementação
financeira, com o objetivo de assegurar o valor mínimo nacional por aluno/ano a cada
Estado ou Distrito Federal, quando esse limite mínimo não for alcançado com os recursos
dos próprios governos.
Quadro 8- Escala de implantação financeira do Fundeb
Contribuição dos recursos
UFs

Origens dos recursos

Estados,
Distrito Federal
e Municípios

União

FPE, FPM, ICMS, LC 87/96
e IPIexp (*)
ITCMD, IPVA, ITRm e
outros eventualmente
instituídos (*)
Complementação da União

2007

2008

2009

2010 a 2020

16,66%

18,33%

20%

20%

6,66%

13,33%

20%

20%

R$ 2
Bilhões

R$ 3
Bilhões

R$ 4,5
Bilhões

10% da
contribuição
total de
Estados, DF e
municípios

Fonte: Emenda Constitucional nº 053/2006

É importante destacar que os recursos de complementação da União que entram
na composição do Fundo são distribuídos e repassados aos Estados e Municípios
beneficiários da seguinte forma: a) o mínimo de 90% do valor anual, mediante
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distribuição com base no número de alunos, na perspectiva da garantia do valor mínimo
nacional por aluno/ano; b) até 10% do valor anual por meio de programas direcionados
para a melhoria da qualidade da educação básica, de acordo com decisão e critérios
definidos pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para Educação Básica de
Qualidade. Caso a Comissão delibere não distribuir os 10% dessa maneira, a totalidade
dos recursos da complementação da União será distribuído de acordo com o critério
referido do item anterior.
A partir de nova política de financiamento da educação básica, é aprovada a
Emenda Constitucional nº 59, modificando o inciso I, do art. 208, estendendo o dever do
Estado na garantia da educação pública obrigatória e gratuita a toda criança de quatro a
dezessete anos de idade, modificando o preceito anterior que indicava ensino obrigatório
e gratuito para o ensino fundamental. O conceito amplo de educação básica, agora,
abrange educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, com data prevista:
implementação progressiva até o ano de 2016. De acordo com o art. 6º do Plano, os entes
administrativos deverão contar com o apoio técnico e financeiro da União. O novo Plano
Nacional de Educação deve ter como meta a aplicação de recursos públicos em educação
como proporção do PIB e, ainda, retirou, gradativamente, a desvinculação da DRU da
educação até o ano de 2011.

2.5.2.1 Diretrizes políticas de valorização do magistério.

Com a Lei nº 11.494/07 (BRASIL, 2007), a questão da valorização profissional
continua central. Porém, passou a especificar as responsabilidades de estados e
municípios com a política de valorização dos profissionais da educação da seguinte
forma: art. 40, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar Planos
de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a assegurar: I a remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede pública; II integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola; III - a melhoria
da qualidade do ensino e da aprendizagem. De acordo com Parágrafo Único (Brasil,
2007), os Planos de Carreira deverão contemplar capacitação profissional especialmente
voltada à formação continuada com vistas à melhoria da qualidade do ensino.
A referida lei que regulamenta o Fundeb, em seu art. 22, (BRASIL, 2007),
garante a remuneração dos profissionais docente, conforme o exposto, art. 22. Pelo
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menos “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, p. 9). O Parágrafo único define que,
para os fins do disposto no caput desse artigo, considera-se:
I - remuneração o total de pagamentos devidos aos profissionais do
magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em
cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela
de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o
caso, inclusive os encargos sociais incidentes;
II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais
que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência:
direção ou administração escolar, planejamento, inspeção,
supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;
III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades
de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua
regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente
governamental
que
o
remunera,
não
sendo
descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos
em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento
da relação jurídica existente (BRASIL, 2007, p. 10).

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.
A remuneração compreende o total de pagamentos devidos aos profissionais do
magistério da educação em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou
função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito
Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes, de
responsabilidade do empregador. Os itens que compõem a remuneração, para fins da
aplicação do mínimo de 60% do Fundeb, incluem:

a) salário ou vencimento; b)13º salário, inclusive 13º salário
proporcional; c) 1/3 de adicional de férias;
d) férias vencidas,
proporcionais ou antecipadas; e) gratificações inerentes ao exercício de
atividades ou funções de magistério, inclusive gratificações sou
retribuições pelo exercício de cargos ou funções de direção ou chefia;
f) horas extras, aviso prévio, abono; g) salário família, quando as
despesas correspondentes recaírem sobre o empregador; h) encargos
sociais (Previdência e FGTS) devidos pelo empregador,
correspondentes à remuneração paga na forma dos itens anteriores,
observada a legislação aplicável à matéria (BRASIL, MEC, 2008, p 1920).
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A Lei nº 11.494/07 (BRASIL, 2007), em seu art. 41, determinou que o poder
público deveria 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). 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.
O valor do PSPN serve de referência mínima para os vencimentos iniciais de
carreira em todo o território nacional. Abaixo desse valor, nenhum prefeito ou governador
poderá fixar os vencimentos de carreira do magistério da educação básica pública.
Importante, aqui, é entender as definições de vencimento e carreira. A lei diz que o piso
refere-se ao vencimento inicial mínimo de qualquer uma das carreiras do magistério da
educação básica (atividades de docência ou suporte pedagógico). Os valores podem e
devem ser maiores nos entes públicos que tiverem condições de remunerar melhor a
categoria. Além do Fundeb, há que se considerar os demais impostos vinculados para
definição dos salários e dos investimentos em manutenção e desenvolvimento do ensino.
As organizações sindicais, científicas e acadêmicas docentes tiveram papel
primordial nesse contexto de aprovação do Fundeb e da Lei do Piso, ocorrendo, inclusive,
embates entre a CNTE, o poder executivo e o legislativo. A CNTE teve destaque
dialogando com os trabalhadores em educação e conclamando a sociedade brasileira à
luta junto ao Congresso, no período de 2007 a 2009, visando à aprovação da respectiva
Lei do Piso. Em relação à Portaria Ministerial nº 211, de 10 de março de 2009, que
estabelece o valor mínimo nacional por aluno do Fundeb, a CNTE reforça o elo entre o
Fundeb e o PSPN do magistério esclarecendo que esse valor deve ser ajustado, em 19,2%
cujo percentual passou a valer para reajustar o PSPN, de 2009. Assim, o valor de R$
950,00, definido para 2008, deveria ser de R$1.132,00 e, daí por diante, conforme valor
per capita do Fundeb definida pelo Ministério da Educação (MEC). Isso porque 60% do
valor per capita do Fundo, previsto para a vigência anual, destina-se à remuneração dos
profissionais do magistério. Por essa lógica, o Piso, em 2010, corresponderia a R$
1.312,85. O atual valor mínimo do Fundeb, conforme Portaria Ministerial nº 538, para
2010, é de R$ 1.414,85. Mantendo-se esse valor até a aprovação das Leis Orçamentárias,
o PSPN deve acumular um reajuste de 15,29%, que representa a diferença per capita do
Fundo da Educação Básica entre 2009 e 2010, considerado em 2011, para o Piso Salarial
do Magistério.
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Tabela 5- Proposição da CNTE e os reajustes com a Lei do PSPN na Remuneração
base dos professores.
Reajustes do PSPN na visão do CNTE

Reajustes do PSPN - Lei nº. 11.738/08

Ano

Índice (%)

Valor (R$)

Ano

Índice (%)

Valor (R$)

2008

-

950,00

2008

-

950,00

2009

19,2

1.132,40

2009

-

950,00

2010

15,93

1.312,85

2010

7,86

1.024,67

Fonte: CNTE (2010)

Mesmo com as limitações que, provisoriamente, o Supremo Tribunal Federal
impôs ao alcance do Piso Salarial, por força de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI)20impetrada por um grupo de governadores brasileiros, principalmente no que diz
respeito à composição de jornada de professores, o que se tem garantido, com a Emenda
Constitucional nº 053/06, do Fundeb, é, ao mesmo tempo, mais recursos de impostos para
a aplicação em planos de carreira dos estados e municípios
Conforme estudo realizado por Ferreira (2010), a Resolução CNE/CEB nº 3/97
(BRASIL, 1997) tornou-se extemporânea, em dezembro de 2006, quando deixou de
vigorar a Emenda Constitucional nº 14/96 (BRASIL, 1996), bem como a da Lei nº
9.424/96 (BRASIL, 1996). Três razões foram fundamentais para que ocorresse a
reformulação da Resolução CNE/CEB nº 3/97 (BRASIL, 1997): a primeira, para
substituir a mencionada Resolução, que se tornou sem efeito em dezembro de 2006; a
segunda, para regulamentar a carreira do magistério da Educação Básica pública,
conforme os dispositivos da Lei nº 11.738/2008 do Piso Salarial Profissional Nacional do
Magistério Público (BRASIL, 2008), em especial o art. 6º, e a terceira, para dar
cumprimento aos novos dispositivos constitucionais e à Lei nº 11.494/2007 – Fundeb
(BRASIL, 2007), em particular no seu artigo 40.
O Parecer nº 09/09 (BRASIL, 2009) sobre as diretrizes nacionais de carreira para
os profissionais do magistério da educação básica pública, em seu art. 1º. define que os
Planos de Carreira e Remuneração para os Profissionais do Magistério Público da
Educação Básica, nas redes de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

20

O Supremo Tribunal Federal suspende 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.
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Municípios deverão observar as Diretrizes fixadas por essa Resolução com base no
Parecer 09/2009 (BRASIL, 2009).
Conforme o art. 4º do Parecer nº 09/2009 (BRASIL, 2009) as esferas da
administração pública que oferecem alguma etapa da educação básica, em quaisquer de
suas modalidades, devem instituir Planos de Carreira para todos os seus profissionais do
magistério, e, eventualmente, aos demais profissionais da educação, conforme disposto
no § 2º do art. 2º dessa Resolução.
De acordo com a Resolução nº 02/09 (BRASIL, 2009), em seu art. 3º 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, e 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 artigo 69 da Lei nº 9.394/96,
que define os percentuais mínimos de investimento dos entes federados na educação.
A Resolução nº 02/09 (BRASIL, 2009) define as diretrizes para a adequação de
seus planos de carreira aos dispositivos da Lei nº 11.738/2008 e da Lei nº 11.494/2007, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tais como: assegurar a aplicação
dos recursos destinados à manutenção do ensino [...]; garantir o concurso público; fixar
vencimento ou salário inicial para as carreiras profissionais da educação, de acordo com
a jornada de trabalho definida nos respectivos planos de carreira, devendo os valores, no
caso dos profissionais do magistério, nunca ser inferiores ao do PSPN; diferenciar os
vencimentos ou salários iniciais da carreira dos profissionais da educação escolar básica
por titulação, entre os habilitados em nível médio e os habilitados em nível superior e
pós-graduação lato sensu, e percentual compatível entre estes últimos e os detentores de
cursos de mestrado e doutorado; assegurar a revisão salarial anual dos vencimentos ou
salários iniciais e das remunerações da carreira, de modo a preservar o poder aquisitivo
dos educadores, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal; constituir
incentivos de progressão por qualificação do trabalho profissional, a partir dos seguintes
referenciais, podendo ser agregados outros: a) dedicação exclusiva ao cargo ou função no
sistema de ensino, desde que haja incentivo para tal; b) elevação da titulação e da
habilitação profissional; c) avaliação de desempenho.
Ao tratar das avaliações e carreira do magistério, Franco (2005) aponta o
esgotamento de critérios de ascensão baseados essencialmente em titulação e tempo de
serviço os quais, segundo ele, têm contribuído para a desvalorização do magistério.

121

Afirma o autor a necessidade de que venham a se articular diversos tipos de avaliação,
considerando suas potencialidades e limitações.
A concretização das políticas públicas é tarefa complexa, visto que demanda a
intervenção racional do Estado, em um conjunto de ações que envolvem, além da escolha
de prioridades, a implementação de medidas legislativas, administrativas e financeiras,
decorrentes da nova configuração do capital assumida nas últimas décadas. O processo
de elaboração dessa política pública, em especial, a educacional tem levado em conta os
ditames constitucionais, os compromissos assumidos internacional e nacionalmente e as
condições de implementação nos estados e municípios. Ou seja, a política de
financiamento da educação tem uma relação direta com a conjuntura econômica,
considerando que ela sobrevive da captura dos impostos arrecadados. Portanto, as
reformas pensadas a partir dos anos de 1990, por meio da política de Fundos, conforme
analisa Davies (2008), não proporcionará as transformações de que necessita a educação
básica do nosso país. Para Davies (2008, p.37-38),

A principal fragilidade do Fundef, assim como do Fundeb, é que traz
poucos recursos novos para o sistema educacional como um todo, uma
vez que apenas redistribui 20% de grande parte dos recursos já
constitucionalmente vinculados à educação, entre o governo estadual e
as prefeituras, com base no número de matrículas nos âmbitos de
atuação constitucional prioritária desses governos na educação básica,
o que significa que, quando não houver complementação federal, uns
governos ganharão, mas outros perderão na mesma proporção,
complementação esta que será o único recurso novo para o sistema
educacional em geral que não é tão significativo assim [...].

Nesse sentido, observa-se que os únicos recursos novos destinados para o
conjunto nacional das redes estaduais e municipais são aqueles referentes à
complementação federal que foi irrisória no Fundef (menos de 1% da receita nacional em
2006) e pequena no Fundeb (menos de 5% da receita nacional em 2007 e 10% do total a
partir de 2010).
Não obstante as limitações, a reforma educacional, a partir dos anos de 1990,
aprovou diretrizes e legislações que enfocam a valorização do magistério,
especificamente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e a
legislação específica da política de Fundos públicos de recursos para a educação básica e
a política de valorização docente decorrente da implantação dessa política de FundosFundef e Fundeb, Piso Salarial Nacional, Diretrizes Nacionais para os Novos Planos de
Cargo, Carreira e Remuneração. A presente legislação determinou a criação de planos de
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cargos e carreiras estaduais e municipais para o magistério da educação básica, orientado
em um primeiro momento pela Resolução nº 03/97 e, num segundo momento, pela
Resolução nº 02/09; ambas definem as diretrizes para a carreira do magistério com base
nos planos de cargos, carreira e remuneração.
O arcabouço teórico e as determinações legais da política de financiamento da
educação básica, através dos Fundos, no contexto da reforma da educação, a partir da
crise e reforma do Estado, definem as diretrizes para a valorização do magistério, nas
dimensões da carreira e da remuneração. O referido contexto servirá de base para a
compreensão dos próximos capítulos, que começarão a delinear a conjuntura do Rio
Grande do Norte, a partir do seu financiamento da educação e dos recursos do Fundef e
do Fundeb, aplicados na valorização do magistério e, mais especificamente, na dimensão
da remuneração.
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Capítulo III

[...] pouco interessa se a natureza é dialética, pois o sentido da
mesma se dá pela consciência, já que é por meio dela que o homem trava a
questão da dialética. Sartre (2002).
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3 O FUNDEF E O FUNDEB NO RIO GRANDE DO NORTE: COMPOSIÇÃO E
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS À VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO DO RN

Com a reestruturação da gestão dos recursos financeiros destinados à educação,
pretendeu-se que o Fundef trouxesse resultados, tais como: universalização do ensino
fundamental, equidade na distribuição de recursos entre os entes federados, redução das
disparidades regionais, melhoria da qualidade na educação, valorização do magistério e
participação da sociedade no processo de acompanhamento e aplicação dos recursos
destinados à educação. Esses dois últimos resultados foram pretendidos, principalmente,
por meio da subvinculação de, no mínimo, 60% dos recursos do Fundef para a
remuneração docente e da criação de conselhos de acompanhamento e controle social no
âmbito dos Municípios, Estados e União, respectivamente (OLIVEIRA; TEIXEIRA,
2011).
Dentre vários estudiosos, Bassi (2001); Verhine (2002); Sousa Júnior (2003);
Gemaque (2004); França (2005); Pinto (2007) analisaram o Fundef argumentando que
ele trouxe não somente promessas, mas também gerou grandes expectativas da
comunidade educacional, sobretudo, quanto à elevação do padrão de atendimento ao
ensino fundamental e à valorização do magistério desse nível de ensino. Embora a sua
criação não tenha significado aportes de novos recursos para a manutenção e o
desenvolvimento do ensino, com relação àqueles já estabelecidos pela Constituição
Federal de 1988, a definição de novos mecanismos de distribuição dos recursos, ocorreu
por meio da subvinculação de 15% de vários impostos que compõem o Fundef.
Posteriormente, essa mesma expectativa é criada em relação ao Fundeb, passando de 15%
para 20%, a subvinculação de vários impostos para a sua formação.
O Fundeb é de âmbito estadual e o Fundo de cada Estado é independente (os
recursos do Fundeb dos diversos Estados e Distrito Federal não se misturam) e, para cada
Estado e Distrito Federal, é calculado e publicado (art. 15, III, da Lei nº 11.494/2007) o
valor por aluno/ano21, tomando-se como base os parâmetros do respectivo Estado/Distrito
21

1-Despesa anual por aluno, ou seja, medida de caráter não-financeiro dos recursos ou 'inputs'
educacionais. 2. Custo por aluno, por ano, relacionado a um nível determinado de ensino. Consegue-se
dividindo as despesas totais do nível específico de ensino de um determinado ano, pelo número de alunos
do mesmo nível e ano. 3. Pode compreender o orçamento-aluno - disponibilidade orçamentária por aluno;
o custo-benefício - investimentos em níveis e modalidades educacionais que conseguem maiores taxas de
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Federal (recursos e alunos), associados aos fatores de ponderação fixados para o
exercício. Esse valor per capita estadual/distrital é utilizado na distribuição dos recursos
do Fundo do respectivo Estado/Distrito Federal. Porém, há situações em que esses valores
per capita são inferiores aos valores mínimos nacionais por aluno/ano, dos diversos
segmentos da educação básica. Na Unidade Federada onde isso ocorre, a diferença é
assegurada com recursos da Complementação da União ao Fundeb (art. 4º da Lei nº
11.494/2007).
No estabelecimento do valor-aluno-ano, o principal parâmetro utilizado
constituiu-se das estimativas de recursos de impostos disponíveis, considerando a
vinculação e os Fundos constitucionalmente estabelecidos. Assim, a prioridade está
condicionada aos recursos orçamentários, e não necessariamente às prioridades
educacionais. A compreensão da formatação dos recursos a partir do custo aluno/ano é
importante para o entendimento do Fundef e do Fundeb no Rio Grande do Norte.
O presente capítulo analisa a composição do financiamento da educação do Rio
Grande do Norte e aplicação dos recursos dos Fundos – Fundef e Fundeb (1998 a 2010)
na valorização e remuneração docente, além de avaliar as repercussões desses Fundos no
movimento das matrículas, total de professores, turmas e estabelecimento de ensino, da
rede pública estadual.

3.1 RIO GRANDE DO NORTE: ASPECTOS ECONÔMICOS, POLÍTICOS E
CONSTITUCIONAIS

O Rio Grande do Norte é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Devido à
sua localização geográfica, é considerado a “esquina do continente” americano, ocupando
a posição da região Nordeste, tendo como limites: ao norte e ao leste, o Oceano Atlântico;
ao sul, o Estado da Paraíba; e a oeste o Estado do Ceará. Sua área territorial corresponde
a 52.810,699 km² e uma densidade demográfica de 59,99 hab/ km². É composto por 167
municípios tendo Natal como sua capital.
Nos dados dos últimos cinco Censos do IBGE, de 1970 a 2010, a população teve
um crescimento de 96,6 %, significando que a população quase dobrou em cinco décadas.

retorno econômico - e o custo-qualidade que envolve critérios objetivos e subjetivos de aferição de
desempenho, além de avaliações que abranjam a dinâmica das necessidades do sistema (VERHINE, 2005,
p. 2).
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Gráfico 1-Crescimento populacional do RN de 1970 a 2010
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Fonte: Censos do IBGE (1970, 1980, 1991, 2000 e 2010). Elaborado pela autora da Tese (2014).

A população, em 1970, era de 1.611606 habitantes; dez anos depois, essa
população passou para 1.933.126. Em 1991, essa população cresceu para
2.414.121habitantes. Em 2000, ocorre um acréscimo, indo para 2.771538 habitantes. A
população potiguar, em 2010, corresponde a 3.168.027 habitantes, equivalendo a 1,6%
da nacional e, aproximadamente, 6% da nordestina.
Quanto à situação socioeconômica, o Rio Grande do Norte se destaca a partir do
início da colonização, quando a sua economia era, basicamente, de subsistência,
concentrando-se na pesca, pecuária e agricultura. Atualmente, a economia do Estado se
baseia, principalmente, no setor de comércio e de serviços. O petróleo é também
considerado uma fonte de recurso: a extração de petróleo movimenta o porto de Guamaré,
sendo um dos maiores centros extratores de petróleo do país, e o maior produtor de
petróleo "em terra" no Brasil. Os polos salineiros, na região litorânea do extremo norte
do Estado, movimentam o porto de Areia Branca, sendo responsável por 90% da produção
nacional. Essas duas atividades contribuem para a economia do estado norte-riograndense.
A riqueza de um país, estado, ou município pode ser medida pelo seu
crescimento econômico, que é demonstrado pelo volume de riquezas apresentado pelo
Produto Interno Bruto (PIB). Nesse contexto, os recursos da educação advêm do processo
de arrecadação e transferências de impostos e contribuições sociais. O gráfico, a seguir,
apresenta os dados referentes ao crescimento do PIB do Rio Grande do Norte.
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Gráfico 2- Evolução do PIB do Rio Grande do Norte de 1996 a 2010 em valores
nominais e atualizados pelo INPC (12/2010).
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Fonte: PIB (IBGE, 1996-2010). Elaborado pela autora da Tese (2014).

Observando o gráfico 2, percebe-se que, durante o período apresentado, ocorre
um crescimento progressivo do PIB em valores nominais. No período do Fundef (1998 a
2006), o PIB cresceu em valores corrigidos pelo INPC, em média, 67,5%. No período do
Fundeb (2007 a 2010), cresceu em valores corrigidos, 19,43%. O PIB do Rio Grande do
Norte, em todo o período em estudo, cresceu em valores corrigidos, 129,95%. A opção
de correção pelo INPC decorre da necessidade de correção do crescimento real do PIB.
Observando o gráfico, percebe-se o crescimento constante em valores nominais, porém,
em valores corrigidos, observa-se uma queda nos anos de 2001 e 2003.
A riqueza do Estado é mal distribuída. Em uma avaliação divulgada pelo
Ipeadata (2011), os municípios que estão entre os 10% mais ricos concentravam, em
1996, 73,46% do Produto Interno Bruto do Estado. Em 2007, a situação continuou quase
no mesmo patamar de 2006, ou seja, a concentração dos mais ricos é responsável por
74,22% da produção de riqueza do RN.
Outros municípios, porém, melhoraram sua representatividade no PIB do
Estado. O petróleo pode ser considerado um dos grandes impulsionadores dessa evolução.
Há 14 anos, apenas Mossoró e Areia Branca, eram considerados municípios incluídos
entre os grandes produtores do Estado e estavam entre os 16 maiores PIBs municipais. A
partir de 2007, outros municípios integram esse grupo, como: Guamaré, Macau, Apodi e
Alto do Rodrigues (IPEADATA, 2011).
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O estudo do Ipea revela, também, que os 40% dos municípios mais pobres do
Estado melhoraram a sua participação. Enquanto, em 1996, esses municípios respondiam
por, apenas, 2,31% do PIB potiguar; em 2007, a porcentagem subiu para 4,69%. Dos
municípios pobres, apenas Porto do Mangue, no Vale do Açu, conseguiu melhorar. O
PIB, em 2007, alcançou R$ 86,5 milhões, e ocupa o 18º lugar no ranking estadual. O
município tinha forte atividade na carcinicultura até as enchentes de 2009.

3.1.1 Perfil político do Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte vivenciou um momento de grande repressão em 1970,
tendo em vista que o interior encontrava-se nas mãos de uma grande parcela oligárquica
que dava estabilidade política a uma nova classe política dominante que se estruturava
com o fim do populismo.
Para compreender como se formou uma nova oligarquia política estadual, é
necessário conhecer as causas que favoreceram os partidos políticos restabelecidos no
RN, bem como os fatos que levaram à permanência de alguns políticos na vida pública,
enquanto que outros desapareceram entre tantos que atuaram nos gabinetes militares de
decisão para a escolha de governadores. Um pouco da história da formação das
oligarquias Alves e Maia na história política do RN22.
22

Costa (1995) e Ferreira (1997) esclarecem que é, nesse momento, quando se inicia o período dos
governadores indicados pelo governo federal, de acordo com os atos institucionais. Cortez Pereira de
Araújo (1971-1975) foi indicado como primeiro governador biônico do Estado pelo então presidente da
República Garrastazu Médici em substituição ao governador Walfredo Gurgel, inaugurando a fase política
do RN. Durante esse período, o governo assistiu ao momento do grande “milagre econômico” 22, implantado
pela ideologia do regime ditatorial, que elevava o índice de aceitação da política econômica dos militares,
bem como a popularidade do governo do RN, à época. Porém, no final de seu mandato, sua popularidade
caiu, significativamente, devido à participação excessiva de seus familiares no governo. Cortez Pereira
governou o RN por quatro anos, sendo que, em 1975, foram cassados seus direitos políticos pelo Ato
Institucional AI-5. Com o término do governo de Cortez Pereira, iniciou-se o período da “oligarquia Maia”
na história política do RN, sendo indicado pelo governo militar Tarcísio Maia para o governo do Estado na
tentativa de construir um consenso entre os políticos da Arena local – Aliança Renovadora Nacional.
Tarcísio Maia dava início à forma de governo que se caracterizaria dentro de uma ótica política como “paz
pública”. Isso significava dizer que, a partir daquele momento, ocorreria um período de extensa
permanência da “oligarquia Maia” à frente do governo do RN. Ocorrem as reformas administrativas
desvinculadas de projetos deixados por seus antecessores políticos, mesmo que aliados, postulando-se como
um governo que [...] afastando-se do radicalismo e convivendo bem com a oposição, que foi praticamente
anulada através de um acordo de ‘Paz Pública’ com os Alves, cujo líder maior estava cassado, mas que era
dono de meios de comunicação: jornal e rádio. Para atingir seus objetivos políticos, Tarcísio Maia, com
habilidade incomum conseguiu atrair os possíveis rivais, reduzindo suas possibilidades e enfraquecendoos. E assim, conseguiu impor como seu sucessor seu primo-irmão Lavoisier Maia Sobrinho, com apoio até
do MDB (MARIZ; SUASSUNA, 2002, p. 112).
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Em 1979, Lavoisier Maia procurou dar continuidade às ideias políticas de seu
antecessor Tarcísio Maia nos encaminhamentos políticos. Essa foi a razão da grande
abertura no quadro do funcionalismo público, que, mais tarde, resultaria no aumento de
seu prestígio político frente às classes populares. Lavoisier Maia, além de tentar manter
os Maias no governo do Estado, trazia consigo uma missão maior: preparar o caminho
político e viabilizar a candidatura de seu sobrinho José Agripino Maia.
Lavoisier Maia viabilizou a construção de casas populares, fundou escolas e
construiu postos de saúde em todas as cidades do interior. Ademais, possibilitou a
chegada aos cofres da Prefeitura de Natal de grandes verbas, oferecendo, assim, condições
para que o prefeito José Agripino Maia realizasse uma administração que o conduziria à
vitória eleitoral na campanha para o Governo Estadual.
Apesar da aparente tranquilidade, o governo de Lavoisier Maia enfrentou a
abertura política e, com ela, a greve dos professores da rede estadual de ensino, bem como
uma forte resistência da oposição uma vez que se havia rompido o pacto de amizade entre
os “Alves e Maia”, como também as disputas das eleições diretas para governador em
1982, tendo seu sobrinho, José Agripino Maia, derrotado o principal líder na política
estadual Aluízio Alves para a prefeitura de Natal.
Dando continuidade à oligarquia Maia no governo do RN, José Agripino Maia
elegeu-se governador, em 1982, enfrentando uma campanha eleitoral de grande agitação
no meio político, tendo em vista a grande importância do líder populista e ex-governador
do estado Aluízio Alves, que retornava à vida pública.
Observa-se que o RN viveu um momento de ascensão contínua da “oligarquia
Maia” frente ao quadro político do Estado. As eleições de 1986 traziam como candidato
apoiado pela oligarquia Maia, João Faustino e, como candidato oposicionista, Geraldo
José de Melo, apoiado pela “oligarquia Alves”. Esse último elegeu-se governador do RN,
pondo fim à continuidade da “oligarquia Maia” no governo do Estado. Portanto, pela
primeira vez, em 12 anos seguidos, elegia-se um governador que não pertencia ao grupo
da “oligarquia Maia”.
Após o governo de Geraldo Melo, a “oligarquia Alves” retoma o poder pelas
mãos de Garibaldi Alves Filho23 que governa o RN por dois mandatos consecutivos
23

Em 1966, foi nomeado chefe da Casa Civil da prefeitura Natal na gestão de seu tio, Agnelo Alves. Com
a cassação deste pelos militares em 1969, Garibaldi Alves Filho foi eleito deputado estadual pelo MDB em
1970, 1974, 1978 e 1982, conquistando este último mandato pelo PMDB, onde ingressou com o fim do
bipartidarismo no país em 1979. Em 1985, foi eleito prefeito de Natal ao derrotar Wilma de Faria candidata
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(1995–1998 e 1999–2002). Não conseguindo, posteriormente, fazer o seu sucessor,
passando em 2002 o governo para Wilma Maria de Faria 24, que, mesmo não integrando
nenhuma das “famílias oligárquicas, Alves e Maia”, todo o seu aprendizado político
começa enquanto esposa do ex-governador Lavosier Maia e participante dos mesmos
partidos políticos conservadores. Wilma de Faria governa o RN, também, por dois
mandatos consecutivos (2003 a 2006 e 2007 a 2010), não conseguindo fazer o seu
sucessor. Assim, em 2010, é eleita a governadora Rosalba Ciarlini Rosado, para o período
de 2011 a 2014 com o apoio dos líderes, hoje, denominados democratas – Partido
Democratas (DEM) com o apoio de José Agripino Maia, senador.
Costa (1995) e Ferreira (1997), estabelecendo uma comparação entre a política
potiguar e uma jabuticabeira, conclui que, nas oligarquias, Alves e Maia, cada um é refém
um do outro na política norte-rio-grandense. Vivem como aquelas árvores imensas da
Amazônia, com dezenas de metros de altura, que precisam estar escoradas umas nas
outras para não ser derrubadas pelo vento. Esses arranjos políticos transformam a política
em disputa de poder entre um pequeno grupo de famílias, enquanto os demais da

do PDS. Cumprido o mandato de prefeito, elege-se senador em 1990 cumprindo o mandato até 1994,
quando seria eleito, já no primeiro turno governador do Rio Grande do Norte, derrotando Lavoisier Maia.
Disputa a reeleição em 1998 e vence ainda em primeiro turno, desta vez derrotando José Agripino Maia.
Deixa o governo em abril de 2002 para poder disputar novamente o cargo de senador, sendo eleito. Nas
eleições de 2006, disputa, mais uma vez, o governo do estado. É derrotado, pela primeira vez, na carreira,
no segundo turno após acirrada disputa com Wilma de Faria. Em 2007, com os desdobramentos do caso
Renangate e a renúncia do então presidente do Senado Renan Calheiros, Garibaldi Filho tornou-se o
candidato único a assumir presidência do senado. Deixou o cargo em 2 de fevereiro de 2009, sendo
substituído pelo senador José Sarney. Presidiu a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no biênio
2009/2010. Foi reeleito Senador pelo Rio Grande do Norte nas eleições de 2010, quando obteve 1.042.272
votos, cerca de 35% dos votos totais e 56% dos votos válidos. Em janeiro de 2011, assume o Ministério da
Previdência
Social
do
governo
Dilma.
Disponível
em
<http
www.
estenewscoisaspotiguares.blogspot.com.br/2009/06/nova-republica-partir-de-1985.html>. 2013.
24
Wilma Maria de Farias (professora) tornou-se a primeira mulher a governar o Rio Grande do Norte. Eleita
em 2002 e reeleita em 2006, para mais quatro anos à frente da administração estadual e sobrinha do exgovernador Juvenal Lamartine de Faria (1928/1930), neta do ex-governador Dinarte Mariz (1956/1961) e
a época esposa do ex-governador Lavoisier Maia (1979). É natural de Mossoró, cresceu na região do Seridó.
Licenciou-se em Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde concluiu especialização em
Sociologia e Mestrado em Educação. Entrou na vida pública em 1979, quando presidiu o MEIOS Movimento de Integração e Orientação Social -, desenvolvendo programas sociais. Em 1983, Wilma de
Faria assume a Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social (STBS). Nesse mesmo ano, é eleita para a
Câmara dos Deputados. Em 1988, Wilma vence a eleição para a Prefeitura de Natal. Foi, portanto, a
primeira mulher a administrar a capital do Rio Grande do Norte. Em 1994, é nomeada Assessora Especial
do governador de Pernambuco, Miguel Arraes (PSB). Voltou a ser prefeita em 1996. Em abril de 2002,
renunciou à prefeitura para disputar o Governo do Estado por uma coligação do PSB com pequenos
partidos, tendo sido eleita com 820.541 votos, correspondentes a 61,05% dos votos válidos, conseguindo
300 mil votos de maioria sobre o segundo candidato. Em 2006, foi reconduzida ao cargo com uma diferença
de quase 75 mil votos sobre seu adversário no segundo turno. Disponível em <http www. estenewscoisaspotiguares.blogspot.com.br/2009/06/nova-republica-partir-de-1985.html>. 2013.
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sociedade ficam excluídos dos bens políticos, econômicos e sociais produzidos pelo
estado.
3.1.2 Constituição do Estado do Rio Grande do Norte (1989)

A Constituição Estadual de 1989 define, em seu art. 1º, que o Estado do Rio
Grande do Norte, Unidade Federada integrante e inseparável da República Federativa do
Brasil, rege-se por essa Constituição e pelas leis que adotar, respeitados os princípios da
Constituição da República Federativa do Brasil. Constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos: I – a autonomia do Estado e seus Municípios; II – a
cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa; V – o pluralismo político (CE-RN, 1989, Art. 1º).
Pertinente aos direitos sociais, o art. 8º da atual CE considera direitos sociais: a
educação, a saúde, a habitação, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, sendo esse último,
conforme definido no art. 6º da Constituição Federal e assegurado também pelo Estado.
Cury (2011), ao tecer comentários sobre esse tema, diz que, tanto quanto um direito, a
educação é definida, em nosso ordenamento jurídico, como dever: direito do cidadão –
dever do Estado. Do direito, nascem prerrogativas próprias das pessoas em virtude de elas
passarem a gozar de algo que lhes pertence como tal. Do dever, nascem obrigações que
precisam ser respeitadas tanto da parte de quem tem a responsabilidade de efetivar o
direito como o Estado e seus representantes, quanto da parte de outros sujeitos implicados
nessas obrigações.
A vida em sociedade se torna impossível sem o direito. Se o direito implica um
titular do mesmo, há, ao mesmo tempo, um objeto do direito que deve ser protegido
inclusive por meio da lei. Hoje, praticamente, não há país no mundo que não garanta, em
seus textos legais, o direito de acesso, permanência e sucesso de seus cidadãos à educação
escolar básica. Afinal, a educação escolar é uma dimensão fundante da cidadania e tal
princípio é indispensável para a participação de todos nos espaços sociais e políticos e
para (re)inserção qualificada no mundo profissional do trabalho (CURY, 2011).
No entanto no que se refere ao direito à educação, os desafios são muitos a ser
enfrentados pelo estado do Rio Grande do Norte, em face de uma educação que atenda às
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diferentes demandas e, principalmente ao acesso, à permanência e ao sucesso do aluno
com qualidade social.
A Constituição Estadual do RN, em seu art.135 (RIO GRANDE DO NORTE,
1989), explicita que o ensino será ministrado baseado nos seguintes princípios: I –
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e
de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; V – 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.
Para tanto, se faz necessário um financiamento para a educação que contemple
os referidos princípios constitucionais.

3.2

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE:

ESTRUTURA FINANCEIRA, FONTES DE RECURSOS E OS FUNDOS

A organização de um país de sistema federativo tem, como característica, a
existência de diferentes níveis de administração pública, (União, Estado e Municípios),
os quais possuem autonomia própria, ou seja, competência para legislar sobre atividades
que lhes dizem respeito.
Na política fiscal, cada nível de governo dispõe de receita tributária própria,
utilizando os recursos conforme as necessidades dos setores considerados prioritários.
Com o esforço próprio de arrecadação e com poderes de aplicação desses recursos, a
União fica sem controle direto nas decisões, dos níveis inferiores de governo (PEREIRA,
2002). No financiamento da educação pública, apresenta as seguintes fontes de receita:
a) vinculação de impostos; b) contribuições do salário educação25, renda de loteria, sobre

25

A contribuição do Salário-educação é recolhida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), ao
qual cabe 1% da arrecadação. Essa contribuição origina-se do percentual de 2,5% que incide na folha de
pagamento das empresas (FRANÇA, 2005).
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lucro e seguridade social; c) desvinculação da receita da União26 (DRU27); e d) operações
de crédito.
Nesse contexto, os impostos arrecadados pela União são: a) IR – Imposto sobre
a Renda (incide sobre rendas e proventos das pessoas físicas e jurídicas. Do total
arrecadado, 53% cabem à União, 21,5% compõem o FPE, 22,5% o FPM, e os 3%
restantes compõem fundos de incentivo ao desenvolvimento para as regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste);b) IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (43% cabem
à União e 47% integram o FPE e FPM estaduais e municipais respectivamente);c) IOF –
Imposto sobre Operações Financeiras: operações de crédito, câmbio e seguros ou
relativos a títulos, ou valores mobiliários (a União detém o total da arrecadação);d) II –
Imposto sobre os Produtos Importados (exclusivo da União);e) I E – Imposto sobre os
Produtos Exportados (10% do montante é rateado com os Estados conforme a Lei
Complementar nº 61/89); f) ITR – Imposto Territorial Rural (incidente sobre imóveis
rurais e repartido igualmente entre a União e o município de localização do imóvel,
isentando-se os de até 30 hectares) (GURGEL, 2006).
Em face do movimento de arrecadação e transferências entre os entes federados,
os impostos transferidos aos Estados, pela União, são os seguintes: a) FPE – Fundo de
Participação Estadual (formado por recursos oriundos do imposto de renda das pessoas
físicas e jurídicas e de imposto sobre produtos industrializados arrecadados pela União).
É repassado aos Estados pelo critério de proporcionalidade direta à sua população e de
proporcionalidade inversa à sua renda, com exceção dos ex-territórios: Rondônia, Acre,
Amapá e Roraima e Tocantins, que, por ser um Estado novo, possui critérios
diferenciados com incentivos definidos em legislações específicas; 15% eram recolhidos
à conta do Fundef, transformado em Fundeb, que passa para 20% a título de contribuição

26

Desvinculação de Receitas da União (DRU) - alteração constitucional que desvinculou de qualquer
destinação prévia 20% da arrecadação de todos os impostos e contribuições da União de qualquer despesa
previamente atribuída. Ao permitir a redistribuição de recursos, a DRU substituiu ao Fundo de Estabilização
Fiscal (FEF), criado em 1994 com o nome de Fundo Social de Emergência (FSE). Disponível em:
www.senado.gov.br/noticias Acesso em 20 de maio de 2011.
27
A DRU sofre alterações legais pela Emenda Constitucional nº 59/2009. Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, o
percentual da Desvinculação das Receitas da União incidente sobre os recursos destinados à manutenção e
desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal. A nova redação dos incisos I e
VII do art. 208 da CF de 1988 prevê a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a
abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da educação básica, e dá nova redação ao §
4º do art. 211 e ao § 3º do art. 212 e ao caput do art. 214, com a inserção neste dispositivo de inciso VI.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em jun. de 2011.
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ao fundo; b) IPI-EXP – Imposto sobre Produtos Industrializados, relativo às exportações
(75% da arrecadação são transferidos aos Estados de origem); 15% eram recolhidos à
conta do Fundef, que se transforma em 20% do Fundeb a título de contribuição
(GURGEL, 2006).
Os Estados possuem a arrecadação própria oriunda dos seus impostos, tais como:
a) ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (incide sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações
se iniciem no exterior. A União faz o ressarcimento aos Estados ante a perda de
arrecadação, conforme determina a LC nº 87/96); b) ITCMD – Imposto sobre
Transmissão Causa morte e Doações de quaisquer bens ou direitos. (Incidente sobre
heranças); c) IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (cobrado
anualmente quando do licenciamento de veículos e repartidos igualmente entre o Estado
e o município de ocorrência do licenciamento); d) IRRF – Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Os recursos arrecadados pelo Estado (receitas) constituem um conjunto de
ingressos financeiros com fontes e fatos geradores próprios e permanentes, oriundos da
ação e de tributos inerentes à instituição. É por meio do aparelho arrecadador que o Estado
se organiza para captar os recursos previstos na legislação e ordená-los e para distribuição
de acordo com as prioridades políticas administrativas estabelecidas pelo Poder
Executivo e referendadas pelo Poder Legislativo.
Os recursos a serem arrecadados são estimados pelo Poder Executivo sob a
forma de orçamento anual e podem ser suplementados sempre que houver necessidade e
amparo legal. O orçamento deve retratar a política econômico-financeira do programa de
trabalho anual do governo devendo ser executado pelos órgãos da administração direta e
indireta.
A principal fonte de recursos do Estado é a arrecadação de tributos (impostos,
taxas e contribuições). A esses, deve ser acrescentado todo um conjunto de receitas
complementares: receita patrimonial, de serviços, de capital, etc. As receitas (e também
as despesas) do Estado estão organizadas em categorias econômicas formadas pelas
operações correntes e de capital. A organização e o desdobramento das receitas (e das
despesas) correntes e de capital, isto é, em categorias econômicas; têm por objetivo
ordená-las para facilitar as atividades de planejamento, administração e contabilização
dos recursos arrecadados, bem como padronizar esses procedimentos na administração
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pública, buscando formas eficientes de fiscalização e controle da aplicação dos recursos
públicos. Quanto à origem dos recursos do Estado, ou seja, as receitas podem ser do
Tesouro e de outras fontes. As receitas são, usualmente, arrecadadas pelos órgãos que
compõem a administração direta e as despesas denominadas de outras Fontes pela
administração indireta.
Gemaque (2004) esclarece que os Estados, além da receita da vinculação de
impostos próprios, contam também com as transferências constitucionais de impostos,
contribuições do Salário-educação, operações de crédito e outros. O montante da
arrecadação própria varia em função do grau de industrialização e desenvolvimento de
cada Estado, assim como as transferências de impostos, uma vez que o retorno dos
recursos se dá em função do volume arrecadado de cada ente federativo (IR, IPI, Seguro
Receita, entre outros). Considerando esse modelo de financiamento, os Estados mais
desenvolvidos, ou seja, os mais ricos, contarão sempre com um volume de recursos bem
maior.
Considerando uma maior disponibilidade de recursos, os Estados mais ricos
pressupõem que apresentam uma maior capacidade para financiar sua educação, com
melhores condições e ampliação do padrão de qualidade, como também mais
investimento na valorização do magistério. Os estados do Norte e Nordeste, ou seja, os
mais pobres, apresentam maiores dificuldades, tanto na perspectiva da arrecadação,
quanto na sua capacidade de investimento em educação. O Rio Grande do Norte se insere
no conjunto de Estados da região Nordeste, com menor capacidade de arrecadação e,
comumente, com menor investimento em educação.
Bassi e Fermino (2011) explicitam que a mesma legislação que introduziu o
Fundef em cada estado da federação também redefiniu, com mais clareza, as
competências educacionais dos estados e dos municípios, priorizando o financiamento ao
ensino fundamental. Desse modo, coube aos municípios a responsabilidade pela educação
infantil e pelo ensino fundamental; aos estados, o ensino fundamental e médio. A função
redistributiva e supletiva coube à União, por meio da assistência técnica e financeira aos
estados e aos municípios de acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 211.
Os referidos autores acrescentam ainda que:
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A prioridade ao ensino fundamental foi traduzida pela elevação do
percentual de subvinculação de 50%28 para 60% da receita vinculada
que os governos estaduais e municipais têm de obrigatoriamente aplicar
na educação. Porém, a União foi poupada desse esforço, uma vez que
sua participação financeira recuou para apenas 30% da sua receita
vinculada e apenas para a complementação dos fundos estaduais cujo
valor por aluno não alcança um valor mínimo por aluno definido
nacionalmente. Por fim, a garantia de aplicação desses recursos foi
obtida pela criação do Fundef em cada unidade da federação, o qual
passou a recolher automaticamente a maior parcela daqueles 60% da
receita vinculada de impostos para a educação de estados e municípios
(BASSI e FERMINO, 2011, p. 4).

No que se refere à subvinculação dos 50%, deve ser investido, prioritariamente,
no ensino fundamental. Sousa Júnior (2001, p. 8) avalia que o art. 212 da CF (1988)
trouxe mais problemas do que solução, afirmando que: “o governo central nunca pôde
dispor de metade dos recursos previstos para investir na eliminação do analfabetismo e
universalização do ensino fundamental”. Isso se deve, sobretudo, porque o Ministério da
Educação tem investido mais de 50% dos seus recursos no ensino superior, de modo que,
ao governo federal, poucas alternativas lhe restavam. Adotou-se, pois, a mudança no texto
constitucional (BASSI e FERMINO, 2011).
A parcela significativa dos recursos redirecionados para o ensino fundamental
provém do maior comprometimento da receita vinculada de impostos dos estados e
municípios. A primeira etapa do sistema de subvinculação obriga a destinação de 60%,
ao menos, da vinculação à manutenção do ensino fundamental. Numa segunda etapa, a
parcela dos impostos mais importante que compõe esse percentual é resgatada de forma
automática pelo Fundef e, logo, redirecionada para as redes que oferecem a modalidade
regular desse nível de ensino. A terceira e última etapa determina que, também, o mínimo
de 60% da receita proveniente do Fundef destine-se à remuneração e à capacitação dos
professores que atuem no ensino fundamental (BASSI, 2001).
Abordar o financiamento da educação no Rio Grande do Norte exige considerar
a questão das necessidades, identificando os recursos disponíveis e estratégias para suas
aplicações bem como o contexto do Fundo em nível nacional.

28

A priorização do ensino fundamental é reafirmada ainda no artigo 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), da CF de 1988 que diz: nos dez primeiros anos da promulgação da
Constituição, o poder público desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados
da sociedade e com a aplicação de, pelo menos, cinquenta por cento dos recursos a que se refere o art. 212
da Constituição, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental (BRASIL, 1988).
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A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, de 1989, consoante a
Constituição Federal de 1988, em seu art. 139, define: “o Estado e os municípios devem
aplicar anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento (25%) da receita resultante
de impostos, compreendido o proveniente de transferência, na manutenção e
desenvolvimento do ensino” (RIO GRANDE DO NORTE, p.107).
A mesma Constituição Estadual, em seu art. 98, estabelece que, ao RN, compete
as cobranças dos seguintes tributos: a) transmissão “causa mortes” e doação, de quaisquer
bens ou direitos; b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações ou prestações se iniciem no exterior; c) propriedade de veículos automotores
(RIO GRANDE DO NORTE, 1989, p. 80) Assim sendo, a composição das Receitas
decorre da arrecadação de impostos e de transferências.
A tabela 6, a seguir, apresenta a arrecadação de impostos próprios no estado do
Rio Grande do Norte (1996-2010), em dados nominais, a incidência dos vinte e cinco por
cento (25%) para a educação, conforme estabelecido, também, na LDB, Lei nº 9.394/96,
art. 68.

Tabela 6- Impostos Próprios do Estado do Rio Grande do Norte e a incidência dos vinte
e cinco por cento (25%) para a educação, no período (1996-2010) – Dados Nominais
em R$.
Incidência
ANO

Impostos Próprios

IRRF

IPVA – Cota

ITCMD –

parte do

Cota parte

Estado

do Estado

25%
ICMS

(Educ.)

1996

401.741.273,33

94.277

19.581.807

620.051

381.445.137

100.435.318

1997

482.641.361,45

63.049

22.647.895

618.095

459.312.323

120.660.340

1998

538.660.565,00

21.925

25.193.568

912.976

512.532.000

134.665.141

1999

644.025.514,01

10.445

29.861.828

1.053.299

613.100.000

161.006.378

2000

822.449.426,47

34.371.819

33.384.060

987.758

788.077.608

205.612.356

2001

946.619.287,95

38.608.113

37.391.738

1.216.375

908.011.175

236.654.821

2002

1.138.170.000,24

80.837.583

41.576.142

1.277.834

1.014.478.440

284.542.500

2003

1.328.996.106,58

97.390.831

44.977.993

1.930.342

1.184.696.940

332.249.026

2004

1.571.307.240,42

120.070.748

55.887.293

1.728.222

1.393.620.978

392.826.810

2005

1.837.188.821,43

137.678.070

69.445.180

1.581.088

1.614.254.689

459.297.205

2006

2.170.069.174,00

167.248.580

87.243.606

2.790.082

1.912.786.906

542.517.293

2007

2.303.993.857,61

190.095.465

103.087.124

4.205.921

2.006.605.348

575.998.464

138
2008

2.607.756.035,41

219.326.521

122.610.030

5.443.864

2.260.375.621

651.939.008

2009

2.791.618.345,02

227.586.491

141.382.152

6.557.173

2.383.154.554

697.904.586

2010

3.283.914.323,00

269.364.546

154.220.805

7.222.864

2.853.106.106

820.978.580

Fonte: Finbra (1996-2009); Tesouro Nacional e balanço geral do RN (2010). Elaboração da
Autora da Tese (2014).

A tabela 6 apresenta o conjunto de impostos próprios do RN, a saber: Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF); Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA); Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) e Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transportes interestadual e
intermunicipal e de comunicação (ICMS). Observa-se que a arrecadação do conjunto
desses impostos, ou seja, os Impostos Próprios foram crescentes no período estudado,
apresentando um crescimento de 717%, correspondente a uma média de 16% ao ano.
Nesse contexto, verifica-se que, consequentemente, a incidência dos 25% destinados à
educação também é crescente, cujo aumento representa 717% em todo o período,
correspondendo, em média, a 16%.
A incidência dos 25% dos impostos para a educação é originário da composição
dos 25% dos seguintes impostos: IRRF (25%), dos 50% do IPVA- Estado (25%), ITCMD
(25%), e dos 75% do ICMS – Estado (25%). Dos 25% da educação, estão inclusos os
15% do Fundef e, posteriormente, 20% do Fundeb. O Gráfico 3 (APÊNDICE A)
representa a incidência dos 25% para a educação que é crescente.
Na análise dos impostos próprios, constata-se que o ICMS se apresenta como
sendo o maior imposto em arrecadação (receita) para a educação. Do total do ICMS, 75%
são destinados para o estado e 25% são transferidos para os municípios. Do IPVA, 50%
dos recursos são para o estado, e 50% são transferidos para os municípios.
Para uma melhor representação da arrecadação dos impostos próprios, destacamse os anos de 1996 (Pré-Fundo) e 2010 (Fundeb) para uma melhor visualização das
contribuições de cada imposto e diferença da contribuição no primeiro ano da pesquisa e
no último.
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Gráfico 4- Representação das contribuições de cada imposto nos anos de 2006 (PréFundo) e 2010 (Fundeb).

1996
IRRF
0,02%

2010
IPVA
4,87%
ITCMD
0,15%

ICMS
94,95%

IRRF
8,20%

IPVA
4,70%

ITCMD
0,22%

ICMS
86,88%

Fonte: Tesouro Nacional e Balanço geral do Estado (SIOPE), 2010. Elaboração da autora da Tese (2014).

Conforme o gráfico 4, no ano de 1996, o ICMS representa a maior arrecadação,
com 94,95% do conjunto de impostos próprios, o IPVA corresponde a 4,87%, o ITCMD,
corresponde a 0,15% do total de impostos próprios, o IRRF corresponde a 0,023%. O ano
de 2010, embora revelando uma certa melhoria na participação dos outros impostos; o
ICMS, apesar de apresentar uma queda em relação a 1996, continua com uma participação
bastante significativa, 86,88%, o ITCMD com 0,22%, o IRRF com 8,20%, o IPVA
4,70%. Dois impostos apresentam uma queda em relação a 1996: o ICMS e o IPVA.
Percebe-se, pois, que o ICMS é o maior tributo de investimento em educação29.
Do conjunto de impostos próprios, somam-se as multas e juros de mora, outras
receitas patrimoniais, receita da dívida ativa que compõe o conjunto das Receitas
Próprias30 do Estado.
Nas finanças públicas nacionais, alguns tributos, pela sua natureza, pelos
interesses envolvidos, pela adequação do tributo à entidade tributante, pela pertinência a
29

Esse fato desperta para uma maior necessidade da participação da sociedade, na cobrança do
comprovante de compra, no sentido de cobrar sempre dos empresários a nota fiscal para que possa ser
revertido em recursos para a educação.
30
É a receita pública proveniente de pagamentos, por outros órgãos e instituições do Estado ou por
entidades privadas, por serviços prestados no âmbito das suas atribuições legais. Não são consideradas
receitas próprias, os recursos provenientes do Orçamento do Estado, nomeadamente das transferências
correntes e de capital, dos orçamentos de Segurança Social, de quaisquer outros órgãos e instituições do
Estado, dotados ou não de autonomia administrativa e financeira e as receitas provenientes de legados ou
donativos (PEREIRA, 2002).
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uma pessoa de direito público da política relativa à variável tributada devem, em
princípio, ter sua competência atribuída a determinado ente público. Entretanto, isso não
significa que parte de sua receita não possa ser transferida a outros níveis de governo
como, por exemplo, o Imposto de Renda (IR), o Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), dentre outros, que
devem ser partilhados entre os três níveis de governo.
Pereira (2002) explicita que, dessa partilha, surgem as transferências que se
organizam de duas formas: a) divisão da receita tributária – um determinado nível de
governo coleta um ou mais impostos e o distribui às unidades federadas; b) ajuda – um
dado nível de governo fixa o montante de recursos a ser transferido durante o ano fiscal.
Ambas as formas de distribuição de recursos se fazem em função de certas variáveis, tais
como: renda per capita, valor adicionado, densidade populacional, esforço fiscal, etc.,
todas ligadas aos objetivos da unidade doadora dos recursos.
O referido autor classifica as transferências em: a) transferência geral ou não
condicional: utilizada em qualquer espécie de função, tendo como principal objetivo,
complementar os recursos próprios das unidades governamentais, visando atenuar as
disparidades regionais, em termos de estrutura tributária vigente num sistema federativo.
Também pode ser empregada para atingir uma melhor "justiça fiscal" num sistema
federativo, quando se considera o orçamento quanto às Receitas e Despesas dos vários
níveis de governo. Para exemplificar, cita-se o ITR, o IOF do ouro, a título de
transferência geral da União aos municípios. Já os estados transferem 50% do IPVA, 25%
do ICMS e o fundo de exportação; b) transferência específica sem contrapartida de
recursos: a unidade recebedora é obrigada a aplicar os recursos no financiamento de
determinado serviço público.
Na tabela 6 anterior, constatou-se a ocorrência de um progressivo crescimento
na arrecadação dos impostos próprios.
A tabela 7, a seguir, apresenta as transferências da União para o RN que se
enquadra na forma de transferência “divisão da receita tributária” que é composta pela
cota parte do Fundo de Participação do Participação do Estado, pela cota parte do IPI
exportação e pelo Imposto de Renda Retido na Fonte e pelo IOF31/ouro.
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Conforme o Decreto 6.306/07, em seu art. 2º define a incidência do IOF/OURO: I - operações de crédito
realizadas; II - operações de câmbio (Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5º); III - operações de seguro
realizadas por seguradoras (Lei nº 5.143, de 1966, art.1º); IV - operações relativas a títulos ou valores
mobiliários (Lei nº 8.894, de 1994, art. 1º); V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento
cambial (Lei nº 7.766, de 11 de maio de 1989, art. 4º). Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br
>acesso em jun. de 2011.
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Tabela 7 – Transferências Constitucionais da União ao Estado do RN (1996-2010).
Dados Nominais em R$.
Ano

Cota-parte FPE

Cota-parte IPI

Cota-parte IRRF

Exportação

Cota-parte
IOF/Ouro

1996

364.980.467

2.544.432

20.630.898

0

1997

409.618.583

2.974.649

25.211.597

0

1998

387.805.175

2.913.985

37.017.641

0

1999

429.508.433

2.919.723

36.308.046

0

2000

508.970.935

2.699.479

48.844.681

0

2001

598.964.545

4.391.536

64.611.115

0

2002

741.268.901

4.943.679

80.837.583

0

2003

771.144.603

5.537.664

44.977.993

0

2004

850.016.835

5.000.947

120.070.748

0

2005

1.063.839.647

13.970.138

137.678.070

0

2006

1.457.361.478

14.004.623

167.248.579

0

2007

1.617.761.305

10.926.141

190.095.464

0

2008

1.602.245.222

6.138.393

223.358.309

0

2009

1.875.120.033

4.737.272

227.586.491

0

2010

2.083.096.956

5.362.046

269.364.546

0

Fonte: Finbra (1996-2009); Tesouro Nacional e balanço geral do RN (2010). Dados Nominais. Elaboração
da Autora da Tese (2014).
Notas
1 Parte que a União deve repassar aos outros entes federados. Repartição de uma soma, ou ainda, porção
ou parte fixa e determinada.
2 No período analisado, o IOF/Ouro tem valor zero.

Considerando que a principal transferência é a cota parte do Fundo de
Participação do Estado (tabela 7), ocorre um progressivo crescimento no período
estudado, de 1996 a 2010. Analisando o período correspondente ao Fundef (1998 a 2006),
esse crescimento corresponde a 276,5%. No período do Fundeb (2007 a 2010), o
crescimento é de 15%32. A cota parte do IPI exportação apresenta um crescimento de
1996 a 1999, com uma leve queda, em 2000, e posterior crescimento até 2007, a partir de
então, ocorre uma redução de 43,3%. Esse decréscimo decorre da medida do Governo
Federal de redução do IPI, para estimular as vendas de automóveis e de eletrodomésticos

A intenção não é fazer um comparativo dos dois momentos– Fundef e Fundeb –considerando que este
último está representado, apenas, por quatro anos.
32
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no momento da crise econômica de 2008, 2009 e 2010. Porém, considerando o percurso
de 1998-2006, período do Fundef, ocorre um aumento no percurso de 480%, equivalente
a uma média de 29% ao ano, de crescimento. Observa-se, ainda, que o Rio Grande do
Norte não recebe transferência a título de IOF/Ouro.
Destaca-se, ainda, como transferências constitucionais, a Lei Complementar n°
87, de 1996, também chamada de Lei Kandir, que tratou do repasse de recursos por conta
da desoneração do ICMS incidente nas exportações, e as retenções e transferências para
o Fundeb, que centraliza parcela de tributos (20%) arrecadados por todas as esferas de
Governo para aplicação naquele setor de acordo com regras preestabelecidas. O Fundeb
ainda recebe os recursos da chamada Complementação da União (o RN no período em
estudo não recebeu complementação da União), por intermédio do orçamento do
Ministério da Educação. Cabe ao Tesouro Nacional, em cumprimento aos dispositivos
constitucionais, efetuar as transferências dos recursos aos entes federados, nos prazos
legalmente estabelecidos. No caso do Fundeb, compete ao Fundo Nacional da Educação
(FNDE) − entidade do Ministério da Educação − realizar os repasses, na condição de
agente daquele fundo. Em relação aos Fundos de Participação (FPE e FPM), compete
ainda ao Tesouro Nacional divulgar aos estados e municípios as previsões de receita e os
valores liberados com as respectivas bases de cálculo.
A Tabela 8 apresenta as Receitas Tributárias, as Transferências, e o total da
Receita Tributária utilizada como base para a apuração dos 25% da receita destinada à
educação do RN.
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Tabela 8- Receitas Tributárias, as Transferências, e o total da Receita Tributária utilizada
como base para a apuração dos 25% da receita destinada à educação do RN – Dados
nominais e atualizados pelo INPC de 12/2010, (1996 – 2010). Em R$.
Receitas
Dados
Transferências
Dados
Ano Próprias - Atualizadosnão
AtualizadosTributárias
INPC
condicionadas
INPC

Total da
Receita
Tributária e
Transferências

Dados
AtualizadosINPC

1996

403.429.898

923.195.827

475.166.173

1.087.354.780

878.596.071

2.010.550.606,64

1997

482.641.361

1.061.051.655

444.658.602

977.549.343

927.299.963

2.038.600.997,57

1998

538.660.565

1.153.742.413

503.959.820

1.079.417.831

1.042.620.385

2.233.160.243,36

1999

644.025.514

1.276.227.106

551.584.470

1.093.042.180

1.195.609.984

2.369.269.286,06

2000

850.436.070

1.597.841.810

928.690.596

1.744.870.326

1.779.126.666

3.342.712.136,41

2001

978.946.647

1.683.789.995

937.003.169

1.611.647.137

1.915.949.816

3.295.437.132,23

2002 1.187.913.579 1.815.379.154

949.581.533

1.451.158.190

2.137.495.112

3.266.537.343,87

2003 1.279.923.683 1.734.719.733

987.855.386

1.338.870.633

2.267.779.069

3.073.590.366,26

2004 1.626.290.070 2.083.396.787

1.178.858.590

1.510.204.264

2.805.148.660

3.593.601.050,86

2005 1.908.624.003 2.316.989.187

1.364.111.453

1.655.973.875

3.272.735.456

3.972.963.061,42

2006 2.276.231.010 2.693.523.564

1.564.378.332

1.851.169.711

3.840.609.342

4.544.693.274,29

2007 2.388.013.095 2.696.598.595

1.683.092.845

1.900.586.647

4.071.105.940

4.597.185.241,55

2008 2.715.114.091 2.859.953.753

2.455.321.129

2.586.301.953

5.170.435.220

5.446.255.706,12

2009 2.925.954.862 2.958.787.294

2.332.203.328

2.358.373.215

5.258.158.190

5.317.160.508,87

2010 3.432.401.454 3.432.401.454

2.114.172.826

2.114.172.826

5.546.574.280

5.546.574.280,00

Fonte: Finbra (1996-2009); Tesouro Nacional e balanço geral do RN (2010). Elaboração da
Autora da Tese (2014).

Analisando os dados da Tabela 8, constata-se que o movimento das receitas
próprias da série estudada é crescente (Gráfico 5- APÊNDICE B). Esse fato, do ponto de
vista da arrecadação dos impostos no Estado, é bastante positivo, bem como do ponto de
vista dos recursos para a educação que também são crescentes. As transferências
apresentam uma queda nos anos de 1997, 2009 e 2010; nos demais, ocorre sempre um
crescimento. O total de receitas próprias e de transferências, do período em estudo, teve
um crescimento em dados nominais que corresponde a 751% e 345% respectivamente;
em dados atualizados pelo INPC de 12/2010, esse percentual de aumento corresponde a
122% e 94,4% respectivamente. Apresentando na soma dos dois, (total) um crescimento
em dados nominais de 531% e, em dados atualizados, esse percentual diminui
significativamente passando para 176%. Mesmo com a correção da inflação, apresenta
em todos os dados um bom crescimento nos impostos próprios e transferências. Nos anos
de 1996 e 2000, as transferências são maiores que a arrecadação própria.
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Os problemas fiscais característicos de um sistema federativo dependem do grau
de equilíbrio entre a divisão de funções e a divisão de receitas. No Estado contemporâneo,
firmou-se opinião geral entre os teóricos das finanças públicas, quanto a três funções
específicas para o governo, relacionadas intimamente, com a finalidade precípua de
justificar a intervenção do Estado no sistema socioeconômico. Trata-se de instrumentos
para: 1) assegurar ajustamento na alocação eficiente de recursos para possibilitar o bemestar social; 2) assegurar ajustamentos na distribuição equitativa da renda e da riqueza
nacional, para atenuar as desigualdades sociais e; 3) garantir a estabilidade econômica,
para a promoção do crescimento econômico autossustentado (PEREIRA, 2002).
Considerando que os recursos para a educação são decorrentes do movimento de
arrecadação própria e transferências constitucionais por parte da União para estados e
municípios, considera-se pertinente destacar o papel do estado do Rio Grande do Norte
nesse processo, já que a União tem reduzido sua participação em face das despesas com
MDE. Os recursos que compõem a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino são
oriundos desse processo de arrecadação e transferências.

3.2.1 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE): receitas dos Fundos
(Fundef e Fundeb), no período de 1996 a 2010.

Em relação ao tipo de gasto considerado como Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino (MDE), o da § 2º Constituição de 1988, em combinação com o art. 213,
determina que poderão ser contabilizados os gastos nos sistemas públicos de ensino
(federal, estadual e municipal), bem como aqueles efetuados com escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, desde que fique comprovado que elas não têm o lucro
como objetivo, que apliquem seus excedentes financeiros em educação e o assegurem, no
caso de encerramento de suas atividades, a destinação de seu patrimônio a outra escola
comunitária e filantrópica.
A preocupação com a definição das despesas com MDE, que tem origem na
LDB, Lei nº 4.024/61 e continuidade na Lei nº 7.348, de 1985, inspira os arts. 70 e 71,
que, embora contenham avanços, continuam apresentando problemas e contradições com
outros artigos. O avanço está no detalhamento (se bem que ainda insuficiente) do que os
governantes podem considerar despesas a que se vincula o percentual mínimo. Alguns
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programas, tais como: merenda escolar, assistência médico-odontológica, farmacêutica e
psicológica e outras formas de assistência social nas escolas, não podem mais ser
inseridas nas despesas com MDE, ainda que as autoridades continuem sendo obrigadas a
proporcioná-los. Também “obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar
direta ou indiretamente a rede escolar”, não podem ser consideradas despesas em MDE
(DAVIES, 2007).
A LDB, Lei nº 9.394/96, definiu o que são despesas que podem ser consideradas
de MDE, conforme os incisos I a VII, Art. 70. Porém, segundo Davies (2007), deixa
lacunas que permite irregularidades que as autoridades costumam explorar. O inciso III,
por exemplo, o uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; permite que
todas as despesas dos hospitais-escola das universidades sejam incluídas no percentual
mínimo de MDE, quando é sabido que uma parte significativa dessas despesas se destina
ao atendimento médico à população em geral, sem nenhuma vinculação direta e imediata
com o ensino. O inciso V: realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento
dos sistemas de ensino é deficiente porque não impõe um limite aos gastos com as
atividades-meio, que, por controlar o uso dos recursos, costuma tentar se apropriar de
parcelas vultosas do orçamento da educação, deixando minguados recursos para quem é
realmente produtivo – atividades-fim. O inciso VI, por sua vez, ao permitir que a
concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas seja considerada
como MDE, contradiz de modo flagrante o caput do art. 69, que estabelece o percentual
mínimo, apenas, para o ensino público, excluindo, portanto, as escolas privadas do
percentual destinado à MDE.
Melchior (1997, p, 79) comenta a existência de um caso de municípios que
asfaltam as ruas, em torno das escolas e lançam as despesas nos recursos destinados à
educação, ou então, prefeituras que colocam água encanada nos bairros das escolas e
lançam as despesas como obra de infraestrutura escolar. Destaca-se que essas
irregularidades constatadas decorrem da falta de uma legislação mais precisa sobre a
matéria, cometidas, também, pela União e por muitos Estados da federação.
O art. 71 da citada LDB, em seus incisos de I a VI, define as despesas que não
são consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino.
O fato de se garantir, em lei, a vinculação de recursos para a educação não
significa o cumprimento pelos governos da norma legal. A vinculação de recursos à
educação sempre envolve decisões políticas, quanto a sua manutenção. Em governos
eleitos democraticamente, a vinculação permanece, sendo retirada em governos militares,

146

como aconteceu no ano de 1967. A esse respeito, França (2004) considera que a
vinculação se constitui em uma garantia de aplicação de recursos numa função que deve
ser pública.
Bassi (2011) explica que a vinculação dos recursos para a educação vem sendo
acompanhada de dispositivos, também previstos constitucionalmente, que orientam a
aplicação de parcela importante dos recursos financeiros por um determinado período de
tempo (art. 60, ADCT, CF/88). Na primeira formulação, o Poder Público deveria ter
aplicado ou subvinculado durante 10 anos, portanto, de 1989 até 1998, 50% dos recursos
da vinculação na universalização do ensino fundamental e na erradicação do
analfabetismo. Porém, apesar da importância da vinculação para o financiamento da
educação e para a expansão que vinha ocorrendo na educação pública, esses objetivos
não estavam sendo atendidos em sua plenitude, particularmente devido à omissão da
União, que não cumpriu sua parte na aplicação dos seus recursos vinculados.
Com a Emenda Constitucional nº 14/1996, foram promovidas as primeiras
alterações na trajetória de aplicação dos recursos da vinculação que vigoraram entre 1998
e 2006. A referida EC estabeleceu um dispositivo que fez com que os Estados e os
Municípios tivessem de destinar, pelo menos, 60% da vinculação exclusivamente ao
ensino fundamental. O Fundef foi constituído com a função contábil de reter grande parte
da receita daqueles 60% da vinculação e redistribuí-las, proporcionalmente, de acordo
com as matrículas no ensino fundamental em cada rede. Desse modo, tornou-se uma fonte
importante de receita, ainda que decorrente da própria vinculação. Com esse mecanismo,
o Governo Estadual e os Municípios poderiam, por meio da expansão das matrículas de
ensino fundamental, recuperar a receita retida e até buscar fonte adicional de recursos.
Desde então, cada matrícula passou a corresponder a um valor por aluno/ano, havendo,
assim, um grande incremento da municipalização do ensino fundamental.
A tabela 9 demonstra o quadro mais significativo no total dos dados referentes à
receita do Estado, considerando que apresenta os 25% do total das receitas e
transferências para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e desses os 60% para
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e os outros 40% para os demais
níveis de ensino.
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Tabela 9– Total de recursos para a Manutenção e Desenvolvimento da Educação e
distribuição entre o ensino fundamental e demais níveis de ensino. Dados nominais e
atualizados pelo INPC de 12/2010, (1996 – 2010). Em R$.

Ano

Total de recursos
a serem
aplicadas em
MDE com 25%

Dados
AtualizadosINPC

1996

197.571.487,25

452.116.150,59

Recursos para
Recursos para
o Ensino
os demais
Dados
Dados
Fundamental
Níveis de
AtualizadosAtualizados(60% do
Ensino (40%
INPC
INPC
MDE) com
do MDE) com
25%
25%.
118.542.892,35 271.269.690,36 79.028.594,90 180.846.460,24

1997

201.458.983,25

442.892.807,73

120.875.389,95 265.735.684,64

80.583.593,30

177.157.123,09

1998

226.953.626,75

486.105.800,00

136.172.176,05 291.663.480,00

90.781.450,70

194.442.320,00

1999

239.878.280,00

475.352.538,71

143.926.968,00 285.211.523,22

95.951.312,00

190.141.015,48

2000

305.977.960,25

574.886.690,62

183.586.776,15 344.932.014,37 122.391.184,10 229.954.676,25

2001

362.825.448,00

624.060.423,65

217.695.268,80 374.436.254,19 145.130.179,20 249.624.169,46

2002

364.260.897,50

556.666.454,07

218.556.538,50 333.999.872,44 145.704.359,00 222.666.581,63

2003

432.882.249,00

586.698.558,27

259.729.349,40 352.019.134,96 173.152.899,60 234.679.423,31

2004

523.847.930,50

671.087.597,02

314.308.758,30 402.652.558,21 209.539.172,20 268.435.038,81

2005

633.451.066,50

768.982.926,44

380.070.639,90 461.389.755,86 253.380.426,60 307.593.170,58

2006

805.856.921,50

953.591.528,08

483.514.152,90 572.154.916,85 322.342.768,60 381.436.611,23

2007
2008
2009

1.269.346.935,00 1.433.375.373,18 761.608.161,00 860.025.223,91 507.738.774,00 573.350.149,27
915.318.689,00

964.147.005,19

549.191.213,40 578.488.203,11 366.127.475,60 385.658.802,08

1.002.521.248,50 1.013.770.639,68 601.512.749,10 608.262.383,81 401.008.499,40 405.508.255,87

2010 1.328.612.233,00 1.328.612.233,00 797.167.339,80 797.167.339,80 531.444.873,20 531.444.873,20
Fonte: Tesouro Nacional e Balanço geral do Estado (SIOPE), 2010. Elaboração da Autora da Tese (2014).

Os recursos a serem aplicados em educação, resultantes da subvinculação dos
25% dos impostos em 1996, é R$ 197.571.487,25, e passa para 201.485.983,25 em 1997,
um aumento percentual de 2% em dados nominais, atualizados passa para -2%. De 1998
a 2006, a MDE cresce 255%, no período referente ao Fundef em dados nominais, e
corrigidos o crescimento cai para 96,2 %. De 2007 a 2010, período referente ao Fundeb,
a MDE apresenta um crescimento de aproximadamente 4,7%; em dados atualizados,
esses mesmos dados passam a ser negativo, correspondendo a -7,3%. Em uma análise
geral, incluindo todo o período estudado, ocorre um aumento percentual em valores
nominais de 572,5% em dados corrigidos, esse aumento cai para 194%.
Os recursos da MDE, em todo o período teve um aumento significativo
apresentando uma variação entre os dois Fundos. No período do Fundef, ocorre um
movimento crescente e nos três primeiros anos do Fundeb apresenta um decréscimo nas
receitas de MDE. Os demais recursos estão vinculados aos 25% dos recursos da educação
apresentando o mesmo movimento de crescimento e declínio.
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Em estudo realizado por Gurgel (2006), ficou constatado que, no Rio Grande do
Norte, o governo estadual contribuiu mais do que resgatou, nos primeiros anos de
vigência da Fundef. A diferença entre as contribuições e cotas representou cerca de
R$116,4 milhões no período; enquanto as matrículas na rede estadual reduziam-se, as
matrículas das redes municipais aumentavam, confirmando, assim, a tendência do fundo
em municipalizar o ensino fundamental, conforme os dados dos indicadores educacionais
analisados posteriormente.

3.2.2 Fundef (1998-2006) e Fundeb (2007-2010): aplicação dos recursos destinados à
valorização do magistério – remuneração

O papel equalizador existente na política de financiamento da educação,
destacando a valorização dos profissionais da educação mediante a melhoria salarial
decorrente da subvinculação de parte dos recursos (60%) dos Fundos à remuneração dos
profissionais do magistério é considerado como positivo. Segundo estudos de Gatti,
Barretto e André (2011), a maior parte do orçamento da educação, nos vários níveis
administrativos responsáveis pela educação escolar, recai sobre pessoal, particularmente
sobre o montante do salário dos docentes. Nas discussões sobre os ajustes e as adequações
salariais, é sempre levantada a limitação orçamentária para atendimento às reivindicações
da classe.
A Lei nº 9.424/96 define que o mínimo de 60% seja destinado, anualmente, à
remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental
público (regular, especial, indígena, supletivo, inclusive alfabetização de adultos),
compreendendo os professores e os profissionais que exercem atividades de suporte
pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção,
supervisão e orientação educacional, em efetivo exercício em uma ou mais escolas da
respectiva rede de ensino.
De acordo com o art. 22 da Lei nº 11.494/2007, são considerados profissionais
do magistério aqueles que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte
pedagógico direto ao exercício da docência, incluídas as de direção ou administração
escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação
pedagógica. Para que possam ser remunerados com recursos do Fundeb, esses
profissionais deverão atuar na educação básica pública, no respectivo âmbito de atuação
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prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos § § 2º e 3º do art. 211 da
Constituição.
Conforme determinações da Lei nº 11.494/07 normatizando o Fundeb, em seu
art. 22 garante a remuneração dos profissionais docentes, a partir da aplicação, no
“mínimo, de 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do Fundo, destinados ao
pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em
efetivo exercício na rede pública” (BRASIL, 2007, p. 9).
É importante destacar que a cobertura dessas despesas poderá ocorrer, tanto em
relação aos profissionais integrantes do Regime Jurídico Único do Estado ou Município,
quanto aos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, além daqueles que se
encontram, formal e legalmente, contratados em caráter temporário, na forma da
legislação vigente. No grupo dos profissionais do magistério estão incluídos todos os
profissionais da educação básica pública, sem distinção entre professor de jovens e
adultos, da educação especial, da educação indígena ou quilombola e professor do ensino
regular. Todos os profissionais do magistério que estejam em efetivo exercício na
educação básica pública podem ser remunerados com recursos da parcela dos 60% do
Fundeb, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Estados e
Municípios, conforme estabelecido nos § § 2º e 3º do art. 211 da Constituição.
A tabela 10 apresenta os dados referentes aos recursos do Fundef e Fundeb e
aplicação dos 60% na remuneração dos profissionais do magistério da rede pública
estadual do RN.

150

Tabela 10-Aplicação mínima dos 60% do Fundef – 1998 a 2006 e Fundeb – 2007 a
2010 na remuneração dos profissionais do magistério da rede estadual do RN. Dados
atualizados pelo INPC- Dezembro/2010 (em R$).

Valor
atualizado

Aplicação
na
valorização
do
magistério
(60%)

Valor
atualizado

Aplicação
em MDE
40%

Valor
atualizado

Ano

Recursos do
Fundef e
Fundeb

1998

59.378.832

131.969.822

35.627.299

79.181.893

23.751.533

52.787.929

83,29%

1999

62.817.700

131.726.713

37.690.620

79.036.028

25.127.080

52.690.685

90,33%

2000

72.184.107

141.462.046

43.310.464

84.877.227

28.873.643

56.584.819

94,38%

150.020.810

49.293.506

90.012.486

32.862.338

60.008.325

94,27%

2001

82.155.844

Percentual
Aplicado em
Remuneração

2002

96.486.540

160.785.730

57.891.924

96.471.438

38.594.616

64.314.292

90,49%

2003

94.134.067

133.487.529

56.480.440

80.092.517

37.653.627

53.395.012

93,61%

2004

98.713.426

132.114.012

59.228.056

79.268.408

39.485.371

52.845.606

93,49%

2005

211.793.792

269.973.801

127.076.275

161.984.280

84.717.517

107.989.521

95,67%

2006

124.826.299

154.685.099

74.895.780

92.811.060

49.930.520

61.874.040

98,89%

2007

772.017.000

911.853.674

463.210.200

547.112.205

308.806.800

364.741.470

89,04%

1.120.851.001

609.481.719

672.510.601

406.321.146

448.340.400

85,47%

2008 1.015.802.865
2009

472.127.027

498.774.490

283.276.216

299.264.694

188.850.811

199.509.796

85,82%

2010

539.985.815

539.985.815

415.249.091

415.249.091

124.736.723

124.736.723

80,35%

Fonte: Balanços gerais do RN (1996-2010).

Os recursos do Fundef (1998/2006) apresentam um crescimento nominal de
116% dos valores correntes, que corresponde a um aumento de 9% ao ano. Conforme
dados da matrícula a serem analisados, posteriormente, na rede estadual apresenta um
decréscimo no período.
Quanto aos dados referentes aos quatro primeiros anos do Fundeb, no primeiro
ano (2007), ocorre um aumento em relação ao último ano do Fundef (2006), que
corresponde a 31%. Do ano de 2007 para o ano (2010) com a crise de 2009 e queda do
ICMS, como visto, anteriormente, há uma redução nos recursos equivalente a,
aproximadamente, 30%.
Considerando todo o período de 1988 a 2010, os recursos do Fundef/Fundef
oscilam em um movimento de crescimento que varia em torno de 20% ao ano, mas
analisando o total, acontece um aumento de aproximadamente 809%, em dados nominais.
É lógico que, conforme oscilação dos recursos do Fundef/Fundeb, os recursos destinados
à valorização do magistério, também, passam por esse mesmo movimento.
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Os dados da Tabela 10 apresentam um crescimento gradativo dos recursos do
Fundef e do Fundeb em dados atualizados pelo INPC. No período do Fundef (1998 a
2006), o crescimento é de 17,2%. O crescimento no período do Fundeb (2007 a 2010) é
de -40,8%. Analisando todo o período, de 1998 a 2010, o crescimento é de 309%.
Observa-se que, em relação à aplicabilidade dos recursos correspondentes aos 60%
(valorização do magistério33) no período do Fundef, o governo aplica 83,29% a 98,89%,
basicamente todo o recurso é utilizado para pagamento da remuneração e, nos cinco
primeiros anos, para a formação de professores leigos. Nos quatro primeiros anos do
Fundeb (2007, 2008, 2009 e 2010), conforme a Tabela 10, esse percentual de
investimento não mudou, o governo continuou gastando, praticamente, todo o recurso do
Fundo em pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, sendo, 89,04%,
85,47% e 85,82% respectivamente.
Importa esclarecer, ainda, que o investimento dos Fundos em remuneração não
vem correspondendo aos anseios de uma remuneração condigna, algo está equivocado:
a) a política de Fundos não tem dado conta das necessidades de remuneração dos
profissionais do magistério; b) “Talvez” seja necessário enxugar os cargos comissionados
para que possa ampliar os recursos para um maior grupo de servidores, desconcentrando
os recursos que se encontram distribuídos para um pequeno grupo.
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.
As matrículas, diretamente ligadas ao volume de recursos dos Fundos, estão
relacionadas à discussão da valorização do magistério. Observa-se, portanto, os efeitos
dos Fundos nas matrículas e funções docentes.

33

Durante os primeiros 5 anos de vigência da Lei n.º 9.424/96, ou seja, entre 1997 e 2001, foi permitida a
utilização de parte dos recursos dessa parcela de 60% do Fundef na habilitação de professores leigos, sendo
essa utilização definida pelo próprio governo (estadual ou municipal) de acordo com suas necessidades.
Apesar de expirado esse prazo, os governos estaduais e municipais podem continuar investindo na formação
dos professores, de modo a torná-los habilitados ao exercício regular da docência, sendo que agora
utilizando os recursos da parcela de 40% do Fundef, destinada às ações de manutenção e desenvolvimento
do ensino (BRASIL, 1997).
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3.3 FUNDEF E FUNDEB E OS INDICADORES EDUCACIONAIS – MATRÍCULAS
E FUNÇÕES DOCENTES (1996-2010)

Avaliam-se os efeitos da política de financiamento baseada em Fundos
contábeis, vigentes no período de 1996 a 2010, sendo que o primeiro período corresponde
ao Fundef, de 1998 a 2006. Nesse período, é verificado o crescimento da matrícula no
ensino fundamental, em contraposição aos demais níveis e modalidades de ensino, tendo
em vista a política focalizada para o ensino fundamental. No segundo período, que
corresponde ao Fundeb (1997 a 2010) procura-se verificar se houve um crescimento,
principalmente, nos níveis e modalidades que não compunham o Fundef, como: educação
infantil, ensino médio e educação de jovens e adultos. Considera que o “Fundef provocou
um desestímulo de investimentos, por parte dos poderes públicos, na educação infantil,
na educação de jovens e adultos e mesmo no ensino médio” (PINTO, 2002, p. 116).
Os principais indicadores34 de acesso à educação básica induzem a refletir acerca
da movimentação da matrícula e funções docentes, na rede estadual da educação básica
do Estado do Rio Grande do Norte. Nesse primeiro momento, constatam-se as
repercussões em relação aos números das matrículas em ambos os períodos
(Fundef/Fundeb). Posteriormente, as análises são das funções docentes.

3.3.1 Matrícula da rede estadual do RN

A tabela 11 apresenta os dados da matrícula da rede estadual do Rio Grande do
Norte, no período de 1996 a 2010.

34

Serão utilizados os dados educacionais levantados em decorrência da nossa participação no projeto
Observatório da Educação (Edital nº. 001/2008 CAPES/INEP/SECAD) obtidos junto aos órgãos de
controle e disseminação estatística ligados ao Ministério da Educação (MEC), especificamente para o RN.
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Tabela 11: Matrículas da rede estadual do RN, no período de 1996 a 2010.
Ano

Ed.
Infantil

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

19.148
7.829
8.090
6.674
1.851
2.014
1.649
803
1.343
1.706
1.918
769
553
470
296

Ensino
Fundamen
tal
266.750
283.249
288.855
287.524
278.904
258.114
237.788
220.661
209.471
191.099
182.558
170.910
162.531
151.817
142.409

Ensino
Médio
56.192
62.010
71.861
85.095
99.039
107.256
118.656
131.956
141.534
141.056
141.793
133.481
128.301
129.294
123.078

EJA
(Funda
mental)
33.620
35.471
44.764
49.680
49.842
28.965
30.446
53.911
57.321
56.676
51.397
38.469
39.071
31.485
29.403

EJA
Médio
3.953
3.891
4.762
5.667
4.143
5.605
6.734
2.850
3.585
8.127
6.766
8.383
10.731
10.748
10.910

Classes
de
Alfab.
5.099
6.459
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ed.
Especi
al
516
1.800
1.043
838
677
161
48
23
74
20
28
2.323
1.845
1.751
2.793

Total
385.278
400.709
419.375
435.478
434.456
402.115
395.321
410.204
413.328
398.684
384.460
354.335
343.032
325.565
308.889

Fonte: INEP/MEC: Microdados do Censo Escolar (1996-2010).

Nos anos de 1996 e 1997, que antecedem a implantação do Fundef, os dados
demonstram uma movimentação da matrícula em quase todos os níveis e modalidades de
ensino. Dois dados, porém, chamaram a atenção: primeiro, uma queda de 59% na
matrícula da educação infantil, de um ano para o outro, e, segundo, o crescimento das
matrículas da educação especial35, demonstrando que a queda na matrícula da educação
infantil se dá antes mesmo da implementação do Fundef.
A Educação Infantil apresenta uma oscilação de crescimento e queda, entre 1998
a 2006. Ou seja, a implementação do Fundef, na rede pública estadual do RN, não
apresenta um crescimento significativo da matrícula do Ensino Fundamental em relação
aos demais níveis e modalidades de ensino. Ao contrário, analisando os dados de 1998 e
1999, há um decréscimo na matrícula. Em 2000, volta a crescer, porém, de 2001 até o
final do Fundef, em 2006, ocorre outro decréscimo da matrícula, ano a ano. No período
do Fundeb, de 2007 a 2010, o ensino fundamental continua em declínio.
Ainda, na Tabela 11, considerando a subvinculação dos recursos apenas ao
ensino fundamental, no período de 1998 a 2006 como constante na regulamentação do
Fundef, não aumentou por si os desequilíbrios de atendimento entre as diferentes etapas,

35

Na Educação Especial, consideram-se sempre, apenas, as informações referentes às escolas
especializadas e às escolas de ensino regular com salas de recursos.
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pois a evolução da matrícula no período demonstrou crescimento no ensino médio, e
educação de jovens e adultos.
Observa-se que, em 1998 − primeiro ano do Fundef − havia um total de alunos,
no Ensino Fundamental que corresponde a 288.855 (duzentos e oitenta e oito mil e
oitocentos e cinquenta e cinco alunos). No último ano do Fundef, em 2006, esse total de
matrículas cai para 182.558 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito
alunos), uma queda no período, que corresponde a, aproximadamente, 37% das
matrículas.
O Gráfico 06 (APÊNDICE C) apresenta a movimentação da matrícula por etapas
e modalidades de ensino, no período de 1996 a 2010. O ensino fundamental se comporta
de forma descendente, constando a redução nas matrículas. Ao contrário, o Ensino Médio
faz um movimento ascendente, apresentando o crescimento das matrículas. A EJA
apresenta um movimento que oscila entre queda e crescimento. Os demais níveis e
modalidades apresentam diminuição drástica das matrículas.
Alguns estudos sobre o Fundef apontam que a redução das matrículas, nas redes
estaduais, é decorrente do processo de municipalização. Segundo Bassi (2001)

pesar do efeito mais evidente na indução à municipalização do
ensino fundamental, as implicações do Fundef não se restringiram a
esse processo. Houve repercussões em outras etapas e modalidades da
educação básica. Na modalidade pré-escolar da educação infantil, por
exemplo, ocorreu redução do número de matrículas públicas
exatamente no ano de início do Fundef. (BASSI, 2001, p. 51-2).
[A]

É possível afirmar que a prioridade e a focalização do financiamento no ensino
fundamental desestimularam os dirigentes educacionais no atendimento às outras
modalidades de ensino da Educação Básica e, como consequência, como uma negação
dos direitos educacionais consagrados na Constituição Federal de 1988 (art. 208).
No Gráfico 07 constam os dados da matrícula no ensino fundamental por
dependência administrativa, no período de 1996 a 2010.
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Gráfico 07 - Matrícula no Ensino Fundamental por dependência administrativa no
RN(1996-2010)

Fonte: INEP/MEC: Microdados do Censo Escolar (1996-2010).

No Gráfico 07, constata-se que, entre 1998 a 2007, há uma visível queda no
movimento da matrícula na rede estadual e uma crescente circulação na esfera municipal,
apresentando possível migração dos alunos da rede estadual para a rede municipal de
ensino no estado devido à política de Fundos − Fundef − vigente nos respectivos anos em
análise, podendo citar a ocorrência da municipalização induzida.
O Gráfico 08 mostra a matrícula do ensino fundamental (1º ao 9º) da rede
estadual do RN.
Gráfico 08- Matrículas do ensino fundamental (1º ao 9º ano) – rede estadual.
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Fonte: INEP/MEC – Microdados do Censo Escolar (1996-2010).

FUNDEB
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A rede estadual de ensino do RN mostra uma queda crescente na matrícula no
ensino fundamental (1º ao 9º ano); em 1997, apresentava uma matrícula de 266.750
alunos, e, em 2010, decresceu para 142.409. Uma queda nas matrículas de 46,6%.
A partir desse gráfico, constata-se uma crescente diminuição no número de
matrículas no ensino fundamental no período entre 1996 a 2010. Analisando os primeiros
anos de implementação do Fundef (1998) e do Fundeb (2007), quanto à queda no número
de matrículas entre o 1º e 5º ano¹ do ensino fundamental, esta é relativa a 53,17% das
matrículas entre os respectivos anos de implementação da política de fundos em questão.
Em 1998, o número de matrículas é equivalente a 155.034 reduzindo, em 2007, para
72.600.
O Gráfico 09, a seguir, demonstra a diferença quantitativa entre o ano atual e o
ano anterior sucessivamente, no período (1996-2010).

Gráfico 09– Variação no número de Matrículas do ensino fundamental - 1º ao 5º ano da rede estadual do RN.

Fonte: INEP/MEC - Censo Escolar (1996-2010)

No Gráfico 09, percebe-se uma movimentação negativa entre o primeiro ano de
vigência do Fundef (1998) e o primeiro do Fundeb (2007), equivalendo a 82.434
matrículas registradas, isto é, em 1998, havia 155.034 matrículas decaindo, em 2007, para
72.600. No entanto, essa queda inicia-se, ainda, no período de Pré-fundos, e acentua-se
no ano de 2000, conforme o gráfico 07, quando se pode considerar o processo de
transferência dos alunos na esfera estadual para o município. O gráfico evidencia,
também, uma elevação (embora ainda com “saldo” negativo), entre 2001 a 2003. Em
2003, a redução foi de, apenas, 2.192 matrículas, enquanto que, em 2001, foi de 12.965
registros, ficando evidente que houve uma recuperação dessas matrículas no estado. Em
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2003, eram 94.905 matrículas e, em 2004, pautava 92.713 matrículas. Essa queda
manteve-se relativamente equilibrada a partir de 2007 com a entrada do Fundeb até 2009.
Observou-se, também, que a queda não se mostra relativa, apenas, aos anos
iniciais; ela é percebida, também, nos anos finais do ensino fundamental. Isso caracteriza,
mais uma vez, o processo de municipalização no estado do Rio Grande do Norte em todo
o ensino fundamental, diante das prerrogativas legais que intensificam a aplicação do
Fundef, primordialmente, nesse nível de ensino durante sua vigência e equalizando
melhor certo equilíbrio na queda a partir do período de vigência do Fundeb (2007-2010),
conforme gráfico 10.
Gráfico 10– Variação no número de matrículas do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) –
rede estadual do RN.

Fonte: INEP/MEC - Censo Escolar (1996-2010).

No gráfico 10, constata-se que o movimento de queda no número de matrículas
do ensino fundamental de 6º ao 9º ano se iniciou no terceiro ano de vigência do Fundef,
relativo a 1.943 registros, sustentando-se até o Fundeb (2007). Entre o primeiro ano de
implementação do Fundef (1998) e o primeiro do Fundeb (2007), a queda é de 35.511
matrículas, o que equivale a aproximadamente 27% das matrículas.
No mesmo período de análise (1996 a 2010) conforme gráfico 11, os dados de
ensino médio, nesse período, revelaram um acréscimo no número de matrículas na rede
estadual do RN durante o período de vigência do Fundef (1998-2006). Porém, esse
crescimento mantém-se regular durante os anos (2004 e 2005) e decresce a partir da
implementação do Fundeb (2007-2010).
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Gráfico 11 – Movimento da Matrícula no Ensino Médio – RN – (1996 a
2010).

Fonte: INEP/MEC: Microdados do Censo Escolar (1996-2010).

Com base no Gráfico 11, nota-se que, durante os anos de vigência do Fundef,
houve um aumento na movimentação do número de matrículas no ensino médio, ficando
mais evidente quando se analisa a linha de movimentação em dados quantitativos de
matrícula no Gráfico 12. Ou seja, as matrículas estão registradas em 71.861 no primeiro
ano do Fundef (1998), chegando a 141.793 no último ano (2006); houve, portanto, um
acréscimo de 69.932 alunos registrados. A partir da substituição pelo Fundeb, em (2007),
há uma queda de 8.312 matrículas no ensino, e, ao longo do Fundeb, ela se mantém
regular chegando a 123.078 (2010) matrículas, o que corresponde a uma redução de
10.403 alunos entre 2007-2010.
Gráfico 12– Variação das matrículas no Ensino Médio – rede estadual do RN (19962010).
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Fonte: INEP/MEC: Microdados do Censo Escolar (1996-2010).

A queda no ensino médio é consideravelmente menor se comparado ao ocorrido
nos anos do ensino fundamental como analisado anteriormente. Assim, para compreender
a causa da redução do número de matrículas, é preciso fazer uma breve análise do ensino
médio em outras dependências administrativas no Quadro 9.
Quadro 9 - Matrículas no ensino médio das redes federal, municipal e particular no
RN.
Ano
Federal
Estadual
1.996
141.056
2005
1.996
167.971
2006
2.241
133.481
2007
3.158
131.477
2008
4.058
129.597
2009
Fonte: INEP/MEC ― Censo Escolar (2005-2009)

Particular
19.424
19.910
19.129
20.071
19.966

Constata-se, no Quadro 9, que, nos dois últimos anos de vigência do Fundef, o
movimento de matrículas era crescente. Com relação à rede privada, o período mais
considerável de análise foi o ano de 2008. Na análise, a rede federal possui 1.996
matrículas em 2005 e permanece estável em 2006. A partir de 2007, esse número
apresenta uma elevação das matrículas, configurando um acréscimo de 1.817 matrículas
entre 2007-2009.
No Gráfico 13, é apresentado o movimento de variação do número de matrículas
entre o ensino fundamental maior e o ensino médio.
Gráfico 13– Variação no número de matrículas do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e
Ensino Médio – RN.
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Fonte: INEP/MEC – Censo Escolar (1996-2010).

A matrícula no Ensino Fundamental (6º ao 9º) ano começa a sofrer uma queda a
partir de 2000, devido ao emprego do Fundef pelos municípios, prioritariamente, nesse
nível de ensino conforme demonstrado no Gráfico 12, com dados de aumento da
matrícula da rede municipal em nível estado de 51.322 para 115.513. A partir desse fluxo
de estudantes que saem do 9º ano para o Ensino Médio, notou-se a diminuição gradativa
da matrícula nesse último nível, ou seja, a rede estadual possuía do 6º ao 9º ano, em 2005,
107.557 alunos, passando para 84.586 em 2010; o mesmo fenômeno no Ensino Médio,
141.056 alunos em 2005 e 123.078 em 2010 representando uma queda significativa no
fluxo de escolarização dos estudantes que concluem a terminalidade no ensino
fundamental.
Conforme dados da SEEC/RN, o Rio Grande do Norte, em 2011, apresenta a
seguinte taxa de abandono, 19,3% dos alunos matriculados no ensino médio, público e
privado, abandonaram a sala de aula antes do término dos estudos. Com relação ao índice
de reprovação, o RN é o quinto Estado com a melhor pontuação, 8%. O ranking é liderado
pelo Amazonas (6%), seguido do Ceará (6,7%), Santa Catarina (7,5%) e Paraíba
(7,7%). O Censo Escolar traz, ainda, a taxa de aprovação: Santa Catarina, com 84,5%,
Amazonas com 83,6% e Ceará com 81,8% são os Estados mais bem posicionados. O Rio
Grande do Norte, nesse quesito, tem taxa de 72,7%. O Gráfico a seguir apresenta a
movimentação total das matrículas da rede estadual do RN no período de 1996 a 2010.

Gráfico 14 - Movimentação da matrícula da rede estadual do RN (1996 a 2010).
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Fonte: INEP/MEC: Microdados do Censo Escolar (1996-2010).

A curva do gráfico das matrículas da rede estadual do RN revela uma tendência
clara de declínio, porém com oscilações. Nos anos de 1996 a 1999, apresenta um
crescimento, a partir de 2000 a 2004, o movimento oscila entre um leve crescimento e
declínio. Nos anos posteriores, final de Fundef e início de Fundeb em constante queda.
Isso significa que os Fundos não proporcionaram, na rede estadual, um aumento nas
matrículas; ao contrário, houve uma queda de 19,8% em todo o período, o que significa,
em dados, uma média de 76,389 matrículas a menos na rede estadual.

3.3.2 Funções docentes da rede estadual de ensino do RN-1996-2010

A quantidade de professor diminui durante no período analisado; somente, no
ano de 2010, a rede estadual teve um pequeno aumento representando em número 97
profissionais a mais no seu quadro, conforme Gráfico 15 (APÊNDICE D). O gráfico
apresenta a movimentação de funções docentes para os anos inicias do ensino
fundamental na rede estadual (RN) e municipal (Natal).
O Quadro 10 apresenta as funções docentes do ensino fundamental por
dependência administrativa nos anos de 1996, 2000, 2006, 2007 e 2010 (números
absolutos e base 100) – Rede Estadual do RN.
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Quadro 10 - Funções docentes do ensino fundamental por dependência administrativa
nos anos de 1996, 2000, 2006, 2007 e 2010 (números absolutos e base 100) – Rede
Estadual do RN
Períodos
Etapa2

Dependência
administrativa

Valores

Estadual
Ensino
Fundamental
(anos iniciais)

Base 100
Municipal
Base 100

PréFundos

FUNDEF

FUNDEB4

19963

1998

2006

2007

2010

5.842

5.586

3.225

2.797

2.313

100

96

55

48

40

8.094

9.404

9.672

7.551

7.185

100

116

119

93

89

4.442

5.253

4.713

4.255

4.351

100

118

106

96

98

2.511

3.867

5.688

6.329

7.000

100

154

227

252

279

Estadual
Ensino
Fundamental
(anos finais)

Base 100

Municipal
Base 100

Fonte: Microdados do Censo Escolar/INEP dos anos 1996, 2000, 2006, 2007 e 2010.

O quadro 10 contém informações acerca do número de registros de funções
docentes no estado do RN, destacando as dependências administrativas, estadual e
municipal, levando em consideração o ano do Pré-fundos (1996), o primeiro e último ano
de efetivação do Fundef (1998; 2006), e, ainda, o ano de implementação do Fundeb (2007
e 2010).
O decréscimo das funções docentes no estado (RN) e nos municípios,
especificamente, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pode ser percebido no gráfico
15 (APÊNDICE D). Em 1996, na rede estadual, havia 5.842 funções docentes registradas,
passando para 2.313 em 2010, ocorrendo uma queda equivalente a 60,4%. Quanto à esfera
municipal, o decréscimo equivale a 11,23% no número total de funções docentes no
período de 1996 e 2010, visto que ocorreram 8.094 registros em 1996 e 7.185 em 2010.
Os dados revelam que não houve investimento na contratação para a entrada de
profissionais do magistério tanto no estado quanto no município. Para os anos finais do
ensino fundamental, a análise é um pouco diferente.
Há um movimento diferente quanto aos registros das funções docentes do estado
e dos municípios em relação ao gráfico anterior. Em 1996, existiam 4.442 profissionais
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do magistério decaindo para 4.351 em 2010, o decréscimo equivale a, apenas, 2,04% do
valor total. No entanto, na esfera municipal, o aumento dos registros das funções docentes
ultrapassa os 100% dentre o período estudado, dado que tínhamos 2.511 (1996) passando
para 7.000 (2010). Pode-se relacionar essa movimentação à municipalização do ensino,
uma vez que o número de matrículas na rede municipal também eleva, havendo
necessidade de mais profissionais do magistério para subsidiar essa situação. Esses dados
constam no Gráfico 16 (APÊNDICE E).
A queda no número de matrículas na rede estadual é percebida nos anos iniciais
e nos anos finais do ensino fundamental, o que caracteriza um processo de
municipalização do ensino no estado do Rio Grande do Norte, em todo o ensino
fundamental. As prerrogativas legais que intensificam a aplicação do Fundef,
primordialmente, nesse nível de ensino durante sua vigência e equalizando melhor certo
equilíbrio na queda a partir do período de vigência do Fundeb (2007–2010). Essa
movimentação está associada aos dispositivos financeiros dos Fundos a partir da sua
implementação. A diferença fundamental do Fundeb em relação ao Fundef é que o atual
Fundo ampliou a área de abrangência para além do ensino fundamental e passou a
contemplar todas as etapas e modalidades de ensino que compõem a educação básica.
A descentralização do ensino via municipalização é tida como a melhor
alternativa para alcançar os objetivos da universalização do ensino e da escola de
qualidade para todos, não descartando a necessidade de centralização de diretrizes
nacionais, tendo em vista a unidade nacional do ensino, o princípio federativo – a
Constituição Federal de 1988 e a LDB, Lei nº 9.394/96. Essas legislações definiram o
papel do município como ente federativo autônomo na questão da formulação e da gestão
da política educacional, oportunizando-lhe a criação de seu próprio sistema de ensino.
Com base nas colocações feitas a respeito do processo de municipalização do
ensino, atribui-se a elevação dos registros de funções docentes apresentadas no
município, à necessidade de extensão do número de profissionais nessa rede de ensino.
Subsistindo na análise das funções docentes e com relação às matrículas, discutese sua dimensão, pois, em nível do ensino médio, parte-se dos dados fornecidos pelo Inep,
conforme o quadro 11, a seguir.

Quadro 11 - Funções docentes do ensino médio por dependência administrativa nos anos
de 1996, 1998, 2006, 2007 e 2010 (números absolutos e base 100) da rede estadual do
RN
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Períodos
Etapa²

Dependência
administrativa

Valores

PréFundos

FUNDEF

FUNDEB

1996

1998

2006

2007

2010

2.651

3.433

4.762

4.120

4.704

100

129

180

155

177

353

352

158

210

498

100

100

45

59

141

544

402

250

254

1

100

74

46

47

0

1.126

1.652

1.964

1.330

1.561

100

147

174

118

139

4.674

5.839

7.134

5.914

6.764

100

125

153

127

145

Estadual
Base 100

Federal
Base 100
Ensino
médio

Municipal
Base 100

Privada
Base 100

Total
Base 100

Fonte: Microdados do Censo Escolar/INEP (1996, 2000, 2006, 2007 e 2010).

Esse quadro serve como base de dados para as análises da movimentação de
funções docentes em esfera estadual, municipal, federal e privada, destacando,
especificamente, o período Pré-Fundo, anos iniciais e final do Fundef (1998 e 2006),
primeiro e último ano de implementação do Fundeb (2007 e 2010).
Confrontando os dados da rede estadual e municipal, disponibilizados no quadro
acima, percebe-se que o fluxo de funções docentes no estado eleva para o ensino médio
enquanto que, na rede municipal, esse fluxo decai. Considerando que o Fundef contempla,
apenas, o ensino fundamental público, para o Fundeb, inclui-se, também, o ensino médio
e a educação infantil, ficando a cargo do estado a responsabilidade pelo ensino médio.
Consequentemente, a quantidade de funções docentes elevará, pois, conforme análise
anterior da movimentação nas matrículas, esse fluxo de funções docentes corresponde à
necessidade de suprir a elevação das matrículas na esfera estadual e municipal de ensino.
Proporcionalmente, a evolução dos registros das funções docentes na rede estadual, as
matrículas no ensino médio (estadual), no período estudado, também aumentam,
conforme o gráfico 17 (APÊNDICE F).

165

Nota-se que ocorre uma elevação no número de matrículas, considerando o
período entre 1996 e 2010, este aumento corresponde a 119,03% dos registros. À medida
que as funções docentes também elevam em 77,44%, ou seja, apresenta 2.651
profissionais em 1996 e 4.704 em 2010, percebe-se que quando há um decréscimo nos
dados de funções docentes, há também nas matrículas, apresentando variações
proporcionais. O Ensino Médio possuía cerca de 293 escolas em 2010, com 123.078
alunos matriculados. Dessas, 77 escolas são exclusivas com 43.605 alunos matriculados
e está organizado em Ensino Médio Regular e em diversas modalidades como Normal
(13 escolas) e EJA, com maiores expressividades no contexto do estado. O Gráfico 18
encontra-se no (APÊNDICE G).
Algumas aproximações referentes ao capítulo - para a efetivação da política de
valorização do magistério, no contexto de análise das políticas educacionais, é necessário
o seu financiamento. O estudo da estrutura e composição das receitas do Estado do RN,
permite algumas aproximações. As receitas decorrentes da arrecadação dos impostos
próprios são maiores que as transferências para o Estado, porém recebe menos que o
arrecadado. Os dados demonstram que, no período em estudo, tanto os impostos próprios,
transferências

e

recursos

vinculados

à

educação

(25%)

são

crescentes,

consequentemente, os recursos destinados à formatação dos Fundos – Fundef e Fundeb –
também foram crescentes.
Dos impostos próprios, o ICMS representa maior participação no conjunto da
arrecadação do Estado, influenciando de forma direta na incidência dos recursos
destinados à educação (25%). No que se refere às cotas, o FPE, representa a maior
transferência para o Estado. No período do Fundef, ou seja, de 1998 a 2006, houve um
crescimento de 375% em valores nominais. O Fundeb, nos quatro primeiros anos (2007
a 2010), mostra um crescimento de 15%. Quanto aos recursos destinados à educação,
apresenta um aumento em valores nominais na ordem de 9%.
Avaliando os efeitos da política de Fundos – Fundef e Fundeb nos indicadores
educacionais, percebe-se que, no período do Fundef (1998 a 2006) ocorreu uma redução
das matrículas do ensino fundamental, correspondente a 37%. Em todo o período, o
decréscimo na matrículas correspondem a 19,8%. Com relação às funções docentes,
também ocorre uma redução na rede estadual e um acréscimo na rede municipal.
Os efeitos produzidos pelos Fundos aos indicadores educacionais (matrículas e
funções docentes) da rede estadual de ensino, não foram o esperado, considerando que
ocorreu uma redução tanto nas matrículas da rede estadual de ensino, como nas funções
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docentes. Produziu um efeito inesperado pela política de Fundos, uma possível
municipalização. Uma avaliação ex-ante poderia prever a probabilidade de alcançar os
resultados esperados de um programa ou intervenção, ou a previsão de seus efeitos
inesperados.
O movimento dos indicadores educacionais, matrícula e as funções docentes têm
uma relação direta, primeiro com o financiamento da educação, por meio da política de
Fundos, considerando que os recursos de cada estado, município e Distrito Federal, pois
dependem do movimento da matrícula; segundo com a carreira e remuneração docente,
tendo em vista que os 60% aplicados do montante estão vinculados a esse movimento.
A política de valorização docente é decorrente da implantação dessa política de
Fundos: Fundef e Fundeb, Piso Salarial Nacional, Diretrizes Nacionais para os Novos
Planos de Cargos, Carreira e Remuneração. A presente legislação determinou a criação
de planos de cargos e carreiras estaduais e municipais para o magistério da educação
básica e um Piso Salarial Nacional.
O capítulo seguinte analisará as diretrizes políticas para carreira e remuneração
do magistério da rede estadual de ensino, do Rio Grande do Norte, a partir das definições
nacionais. Com afirmam o Pressman e o Wildavsky (1998), o valor de uma política não
se mede pelas expectativas geradas, pelo que foi conquistado ou posto na agenda ou até
mesmo definido como parte do processo decisório, mas pela real e concreta possibilidade
de ser implementada. A implementação significa precisamente levar a cabo, lograr,
realizar, produzir, completar uma ação. Acrescentam, ainda, que o mundo está cheio de
propostas políticas que abortam. Portanto, a pergunta é pertinente: a partir das diretrizes
nacionais, o que o RN conseguiu imprimir enquanto definição política para a valorização
do magistério?
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Capítulo IV
A Noite Estrelada é uma pintura de Gogh feita em 1889

Não pare na metade do caminho, mas leve adiante sua ideia até concluí-la; as centelhas produzidas
pelo choque de sua cabeça contra o muro mostrarão que você chegou ao limite".
Lukács (2013)
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4 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO RN:
DIRETRIZES PARA A CARREIRA E A REMUNERAÇÃO EM TEMPOS DE
FUNDOS

Este capítulo visa analisar as diretrizes políticas para a valorização do magistério
da educação básica, da rede pública estadual de ensino do Rio Grande do Norte,
considerando as duas dimensões, da carreira e da remuneração decorrentes da política de
Fundos, os quais o Fundef e o Fundeb são, respectivamente, políticas com metas
focalizadas.
A instituição da política de Fundos no Brasil resulta da determinação
constitucional, de forma mais específica do uso de recursos públicos destinados à
educação. Essa vinculação é praticamente consenso entre os estudiosos do tema de que
sem a qual, a educação correria o risco de ter seus recursos reduzidos. As definições
voltam para a especificação de aporte de recursos para determinadas etapas da educação.
O financiamento para a educação básica envolve a remuneração, a carreira, a
formação e as condições de trabalho, que se constituem em um conjunto de
componentes, que possibilitam o trabalho e, consequentemente, a valorização do
magistério, associada à problemática da qualidade do ensino, especificamente, do ensino
público. Porém, a garantia dessa valorização está intimamente relacionada à
implementação de políticas públicas para a educação, que contemplem essas demandas
sociais.
As condições de trabalho, a carreira e os salários que os professores de escolas
de educação básica recebem não são atraentes tampouco compensadores, e sua
formação está longe de atender às necessidades ou exigências de suas funções,
considerando o papel dos professores e sua importância na promoção da educação de
qualidade requerida pela realidade atual. É necessário que o Estado não, apenas, garanta
a formação adequada dos profissionais, mas também ofereça outras condições de
trabalho adequadas, valorizando - os no sentido de mantê-los, em sala de aula (GATTI,
BARRETTO e ANDRÉ, 2011).
Para os autores, a carreira e a remuneração dos professores constituem um tema
que merece atenção, na medida em que, além de se tratar de um trabalho que exige alto
grau de especialização e subjetividade, não há garantia absoluta de seus resultados.
Ademais, as formas de contratação e de distribuição da jornada diária de trabalho fazem
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com que essa profissão seja mais tensa do que outras áreas ou campos similares ou
diferentes.
O art. 208 da Constituição Estadual de 1989 aponta as diretrizes para que o
Estado e os Municípios organizem, em regime de colaboração com a União, seus sistemas
de ensino visando à garantia do ensino fundamental obrigatório e gratuito, progressiva
obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Reza, ainda, que as políticas de valorização
do magistério local, dependem, também, do modelo federativo, orientado pelo art. 211 da
Constituição Federal de 1988, que propõe como modelo federativo: a divisão de
competências descentralizando a execução dos serviços, e atribuindo responsabilidades
aos municípios e adoção de elementos matizadores da descentralização. Nesse contexto,
a União desempenha um papel fundamental, produzindo diretrizes e normas nacionais,
somando-se à sua função redistributiva e supletiva, garantindo a equalização das
oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência
técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios.
O mesmo art. 211 complementa a terceira característica com a concepção de
regime de colaboração, cujo objetivo seria a articulação dos entes federativos nas várias
ações educacionais de sua competência. Desenha-se, dessa forma, o federalismo
cooperativo proposto para a área educacional, reforçado pelas definições da LDB, Lei nº
9.394/96.
O encaminhamento das políticas locais conduz ao entendimento do processo
de valorização dos profissionais do magistério, com base no que prevê o inciso V, do
art. 206, da Constituição Federal, de 1988, que altera a legislação referente ao
financiamento da educação, com a Emenda Constitucional nº 14/96 que originou o
Fundef.
Paralelamente, a LDB, Lei nº 9.394/96, define, em seu art. 67, que 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 do desempenho; V - período reservado a estudos,
planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de
trabalho. O art. 70 da mesma LDB define as despesas de manutenção e desenvolvimento
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do ensino, dentre elas, I - a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais
profissional da educação” (BRASIL, 1996).
Com base nas definições nacionais, as decisões políticas no Rio Grande do
Norte, relativas às diretrizes para a valorização dos profissionais do magistério, e ao
modo como essas decisões são definidas são determinantes no processo de valorização
do magistério da educação básica, estando relacionada ao financiamento da educação
básica.

4.1 POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO
RN: DETERMINAÇÕES LEGAIS

A construção de políticas públicas enquanto processo contínuo, que se inicia
com a colocação de um determinado tema na agenda de discussões do país, passa pela
formulação das normas que instituem a nova política pública e por sua implementação
propriamente dita, e se completa com a avaliação de sua eficiência.
A reestruturação do Estado e definição do seu papel no provimento das políticas
públicas, a avaliação de políticas e programas governamentais assumiram grande
relevância para as funções de planejamento e gestão governamental. De acordo com
Cunha (2006), a avaliação pode subsidiar o planejamento e formulação das intervenções
governamentais, o acompanhamento de sua implementação, suas reformulações e ajustes.
Analisar as legislações e diretrizes da valorização dos profissionais do
magistério da rede pública estadual do Rio Grande do Norte, decorrentes da política de
Fundos – permite avaliar os efeitos desses Fundos, nesse primeiro momento, na definição
das políticas, e posteriormente, no capítulo seguinte, os efeitos na carreira e na
remuneração. Figueiredo e Figueiredo (1986) explicam que a avaliação de políticas
públicas significa atribuir valor a uma política.
Para analisar os efeitos dos Fundos na definição da política de valorização dos
profissionais do magistério, se faz necessário analisar a política “ex ante (antes) para
efeito de comparação” (BARREIRA; CARVALHO, 2001, p. 23) tomando como
referência as definições da carreira e da remuneração.
Os princípios da educação mencionados na Constituição Estadual do RN, de
1989, no capítulo anterior, garantem, legalmente, entre outras questões, a valorização
dos profissionais do ensino, indicando a necessidade de outras regulamentações legais,
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como a aprovação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. Conforme Ferreira
(2010), a participação do Sinte/RN, tem sido decisiva na conquista dessas políticas,
tanto no que se refere à formulação, como na implementação das políticas. A definição
das diretrizes políticas deve se pautar pela participação, tendo em vista o processo de
construção de uma sociedade democrática.
A referida Constituição do Estado de 1989, em seu art. 142, estabelece os planos
estadual e municipal de educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder
Público que conduzam à: I – erradicação do analfabetismo; II – universalização do
atendimento escolar; III – melhoria da qualidade do ensino; IV – formação para o
trabalho; V – promoção humanística, científica e tecnológica do Estado; VI –
profissionalização educacional em todos os níveis pelo ensino de um ofício.
Considerando o exposto na Constituição do RN, em conformidade com o
estabelecido nas determinações legais nacionais, o Estado e os municípios devem definir
as suas diretrizes para a educação, por meio da elaboração dos seus planos estaduais e
municipais. Porém, apesar do estabelecido, o Estado do RN está oficialmente sem Plano
Estadual desde 2003. Para o referido estudo, analisou-se o Plano referente ao período de
1994-2003 e também a versão preliminar de (2006) discutida nas bases, e mais
recentemente, o Relatório da Conferência Estadual de Educação (COEED) – documento
referendado pela sociedade civil e representações educacionais por meio das
Conferências municipais e intermunicipais de educação realizadas em 2009 em todo o
RN. Dentre as diretrizes políticas de valorização do magistério, destaca-se,
principalmente, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração.

4.1.1 Plano Estadual de Educação do RN: (1994-2003)

As diretrizes políticas, em âmbito federal, condicionam Estados, Municípios e o
Distrito Federal a repensar, também, as suas orientações legais e encaminhamento da
educação pública, em âmbito local.
Após a aprovação do Plano Nacional de Educação, no período de 2001 a 2010
(BRASIL, 2001), o Rio Grande do Norte deveria ter elaborado e aprovado o Plano
Estadual de Educação. Porém, tal acontecimento não ocorreu. A Secretaria de Estado, da
Educação e da Cultura, não encaminhou à Assembleia Legislativa o documento para
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apreciação e aprovação, continuando, até hoje, na sua versão preliminar36. Oficialmente,
as diretrizes para a educação estadual continuam sendo respaldadas pelo Plano Estadual
de Educação Básica (RIO GRANDE DO NORTE, 1994).
No item referente à valorização dos profissionais da educação, constata-se a
necessidade de implementação de uma política de valorização para o magistério, como
condição básica de efetivação da melhoria dos padrões de qualidade da educação
requerida pela sociedade. Acrescenta, ainda, no Plano Estadual de Educação Básica (RIO
GRANDE DO NORTE, 1994, p.18), que devem ser adotadas medidas quanto a planos
de carreira, “capazes de promover a efetiva profissionalização do magistério”, definindo
os padrões de remuneração e qualificação, estabelecendo também a reestruturação dos
processos de formação inicial e continuada, abrangendo a revisão dos currículos dos
cursos médios e superiores de magistério e de programas de capacitação dos profissionais
da educação.
Para concretização dessa política, são apresentados quatro objetivos: 1) definir e
implementar padrões de qualidade na carreira do magistério; 2) incentivar programas
sistemáticos de formação e de treinamentos de docentes, prioritariamente para as séries
iniciais do ensino fundamental com abrangência ao ensino de jovens e adultos; 3) reforçar
a formação dos professores nas disciplinas das séries finais do ensino fundamental; 4)
formar e treinar pessoal para atuar em programas de oferta de serviços sociais integrados
(RIO GRANDE DO NORTE, 1994).
O referido Plano apresenta nas metas, de forma frágil, a intencionalidade de
implementar o Plano de Carreira, a saber: estabelecimento de um plano de carreira,
cargos, salários e revisão de Estatuto do Magistério em articulação com as entidades da
área de educação; garantia de concurso público para ingresso no magistério; “garantia do
cumprimento do preceito constitucional de que nenhum trabalhador perceberá
remuneração inferior ao salário mínimo vigente no país [...]” (RIO GRANDE DO
NORTE, 1994, p. 18).
A proposição de valorização, no que tange à remuneração, de acordo com esse
documento restringiu-se à garantia constitucional de que nenhum trabalhador deveria
receber remuneração inferior ao salário mínimo. E a proposição de uma política de
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O referido fato decorre primeiro, pela falta de prioridade e vontade política, por parte dos governantes da
época. E em segundo, pela instabilidade de ocupação a pasta da Secretaria de Estado, da Educação e da
Cultura, sendo ocupada no período por mais de dez secretários de educação, consubstanciando-se em um
processo constante de descontinuidade das políticas educacionais (FERREIRA, 2010).
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valorização do magistério, como seria possível, apenas com essa indicação? No entanto,
apesar da indicação do estabelecimento de um Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
e revisão do Estatuto do Magistério, isso somente ocorreu em 2006.
O Plano Estadual de Educação do RN, de 2006 (RIO GRANDE DO NORTE,
2006 – versão preliminar) objetiva estabelecer as diretrizes globais e estratégias, no
âmbito da educação básica e suas modalidades de ensino, da educação profissional e de
educação superior. A proposição desse Plano seria a sistematização da política
educacional da Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte
para o período de 2006 a 2011 e tem como princípio norteador, uma educação de
qualidade, e o direito de todos, que deveriam nortear as ações educacionais. Suas
diretrizes político-pedagógicas foram resultantes dos debates nacionais em educação,
como: universalização do ensino fundamental, erradicação do analfabetismo, progressiva
extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, qualificação e valorização do
magistério e democratização da gestão educacional. Algumas diretrizes complementares,
também, foram agregadas no intuito de ampliar a abrangência das áreas prioritárias da
SEEC/RN, tais como: qualidade do processo de ensino e aprendizagem, integração escola
comunidade, construção da cidadania, trabalho e cultura.
No desenvolvimento do princípio da valorização profissional do magistério, a
citada proposta de Plano Estadual (RIO GRANDE DO NORTE, 2006) destaca que a
Década da Educação (1997-2007), instituída pela LDB, almeja, em seu término, estar
com todos os professores qualificados em nível superior, período referente à política de
fundos. De acordo com o documento (RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 22), “o
esforço pela qualificação há que ser encarado com seriedade e firmeza, pois ele é
precondição para a educação de qualidade pretendida”. “Não se pode, contudo, falar em
qualificação do magistério sem se levar em conta a necessidade urgente de se valorizar e
resgatar a dignidade desses profissionais da educação através de um reconhecimento
salarial justo” (RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 22).
O Plano apresenta, ainda, a qualificação e a valorização dos professores, como
dois eixos básicos, centrais e indissociáveis, que precisam ser equacionados. Em primeiro
lugar, deve-se ter em mente que não haverá qualidade na educação se não houver uma
boa formação e que de nada adiantará essa boa formação se não houver continuidade de
estudos e de treinamento em serviço. Em segundo lugar, são indispensáveis condições
adequadas de trabalho ao professor, tais como: ambientes estimulantes, como amplos
recursos didáticos e tecnológicos, laboratórios, bibliotecas, videotecas, acesso à Internet.
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E em terceiro lugar, será necessária a construção de um Plano de Carreira que assegure
ao professor as condições adequadas para que ele, por si próprio, prossiga a busca
contínua dos meios para aprimorar o seu ofício. Esse documento (RIO GRANDE DO
NORTE, 2006, p. 23) destaca, ainda, que:
[...] salário digno, formação inicial e continuada de qualidade,
condições de trabalho adequadas e gestão democrática em todos os
níveis, são caminhos para se resgatar a autoestima do professor, pois
significam reconhecimento profissional concreto e reverterão,
certamente, em melhor qualidade da educação pública que se quer para
todos.

Em relação ao plano anterior, a proposição desse documento preliminar (RIO
GRANDE DO NORTE, 2006) avança no que concerne à valorização do magistério.
Primeiro, porque constitui um princípio norteador de uma educação de qualidade; e
segundo, porque é uma área prioritária das políticas educacionais do Estado do Rio
Grande do Norte. A proposição de Plano avança, porém recua por não apresentar
nenhuma meta relacionada à implementação dessa política. Contudo, o mais grave, no
que se refere à referida proposição de Plano Estadual é a sua não aprovação, continuando,
apenas, como proposições bem intencionadas, denominado de versão preliminar, que não
avançou.
Em estudo efetivado por Ferreira (2010), mais alguns depoimentos relativos às
entrevistas com integrantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande
do Norte, destaca a importância da participação do movimento na definição das políticas
educacionais e a ausência de um Plano Estadual de Educação, a saber:
O sindicato tem tido uma participação grande quando se trata de
concepção de política de educação. Temos feito duras críticas, aos
programas e projetos desvinculados de uma proposta, de um plano
estadual de educação. Aliás, o RN não tem um plano estadual de
educação e isso mostra o compromisso do governo com a educação
pública [...]. Nós temos trazido este cenário para dialogar com a
sociedade, tanto é que o nosso sindicato em seus movimentos grevistas
tem recebido um apoio muito grande porque ele hoje incorpora a luta
em defesa e promoção da escola pública social e emancipatória. Isso
significa dizer que nós não queremos apenas salários, nós queremos
uma escola que os alunos se sintam sujeitos de sua história e que eles
possam estar recriando a estrutura social, porque nós temos uma
estrutura capitalista e sobre a égide dessa estrutura capitalista, se não
fossem as lutas sociais, a educação seria cada vez mais mercantilista
(ENTREVISTADA 1, 2010, apud FERREIRA, 2010, p. 149 – E137).
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Entrevistado 1 (FERREIRA, 2010).
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O posicionamento da representante do movimento sindical da educação do RN
é esclarecedor, quanto à falta de prioridade do governo, em relação ao estabelecimento
de uma política de Estado, que contemple a definição de objetivos, metas e estratégias
para o alcance de uma educação de qualidade, por meio de um Plano Estadual de
Educação, haja vista, que, até, então (2013) continua, apenas, com um Plano vencido –
analisado anteriormente, uma versão preliminar de (2006) e atualmente, o relatório da
Conferência Estadual de Educação – COEED (2010), como contribuição da participação
da sociedade civil do RN e a Conferência Nacional de Educação (Conae) para elaboração
do Plano Nacional de Educação (2011-2020).
Monlevade (2000) afirma que, dentre outras considerações, a valorização do
professor vem de três fontes, além de outros fatores: formação intelectual e ética do
professor para os desafios do seu trabalho [...]; e constituição de uma identidade
profissional, dada não só pelo saber científico como pela luta e organização sindical; e
decisão política do Estado de tirar os entraves que impedem o pagamento de salários
dignos, calculado para jornada integral e dedicação exclusiva do professor na escola
(MONLEVADE, 2000, p. 272). Essas questões fazem parte de lutas históricas dos
professores e ainda carecem de maiores iniciativas do governo para o setor, assim como
de investimentos de pesquisas pela comunidade acadêmica. Portanto, a participação dos
profissionais do magistério é um dos desafios colocados no RN para a conquista das
políticas públicas de valorização do magistério.

4.2 A CARREIRA E A REMUNERAÇÃO: REGIME JURÍDICO ÚNICO E O
ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DE 1º E 2º GRAUS – LEIS COMPLEMENTARES Nº
122/94 E Nº 049/86.

O significado de carreira é originário do latim medieval a partir da palavra
carraria que significa “estrada rústica para carros”. Tomando por base esse sentido inicial
de “estrada”, simbolicamente passou, a partir do século XIX, a ser utilizada tal qual é
conhecida hoje, ou seja, a trajetória da vida profissional, um ofício, uma profissão que
apresenta etapas, uma progressão.
O conceito de carreira ainda se encontra em evolução. De acordo com Chanlat
(1995), as carreiras profissionais, nas últimas décadas, em decorrência das mudanças
sociais, vêm também se caracterizando pela instabilidade, descontinuidade e

176

horizontalidade, em contraposição ao modelo de anos anteriores, quando eram marcadas
por relativa estabilidade e progressão linear vertical, com existência de certa estabilidade
num emprego e tipo de atividade.
Discutir a carreira docente na perspectiva de sua atratividade, no contexto das
demais carreiras exige considerar as mudanças em processo no mundo do trabalho, nas
tecnologias e nos contextos político, econômico, cultural e social. Desde a década de
1980, a sociedade vem passando por transformações que alteraram as formas e as relações
de trabalho nos diversos campos profissionais. Vive-se uma conjuntura histórica
permeada por um cenário de relações sociais e de trabalho complexo e contraditório, que
tem introduzido uma nova compreensão de carreira e de desenvolvimento profissional.
A carreira envolve uma série de estágios e a ocorrência de transições que
refletem necessidades, motivos e aspirações individuais, e expectativas, imposições da
organização e da sociedade capitalista. Da perspectiva do indivíduo, engloba o
entendimento e a avaliação de sua experiência profissional, enquanto que, da perspectiva
da organização, engloba políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços
ocupacionais, níveis organizacionais, compensações e movimento de pessoas. Estas
perspectivas são conciliadas pela carreira dentro de um contexto de constante ajuste,
desenvolvimento e mudança.
De acordo com Carvalho et al. (2001), a perspectiva de desenvolvimento na
carreira tem-se caracterizado como um dos fatores que mais influenciam o movimento
dos profissionais nas diversas profissões. Porém, é necessário considerar que alguns
aspectos que envolvem uma profissão e sua valorização não são universais no seu
significado. Para Popkewitz (1995), profissão é uma palavra de construção social que
remete às questões socioeconômicas e culturais de um país em um dado momento, o que
afeta as opções profissionais. As mudanças no mercado de trabalho e a sua relação com
a formação profissional exigida, e as representações sociais das profissões, associadas a
status e salário, são fatores que, certamente, influenciam a atratividade para a escolha
entre as diferentes áreas de trabalho.
No contexto de flexibilização, o trabalho do professor está cada vez mais
complexo e tem exigido responsabilidades cada vez maiores e pouco recompensadas, no
que se refere à atratividade da carreira docente. As demandas contemporâneas
estabelecem uma nova dinâmica no cotidiano das instituições de ensino que se reflete
diretamente sobre o trabalho dos professores e sua profissionalidade. Autores como
Fanfani (2007a), Dussel (2006) e Tedesco (2006) discutem como as mudanças em
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diversos setores da sociedade têm contribuído significativamente para a crise da
identidade dos trabalhadores da educação e a consequente atratividade da profissão. A
valorização docente não só está distante da realidade da carreira docente, mas também se
descola das políticas e ações que poderiam promovê-la.
Gatti e Barretto (2009) afirmam que as ênfases valorativas da profissão de
professor variam muito conforme a região do país, porém os discursos genéricos
existentes sobre o valor do professor não redundaram em todos os estados e em todos os
municípios em estatutos de carreira, e em salários, que reflitissem a importância retórica
a esse profissional atribuída. As expectativas são altas, mas não se traduzem em ações
concretas. Ações concretas de valorização docente significam formular e implementar
políticas que garantam a formação, a carreira, a remuneração e as condições de trabalho.
De acordo com Barreira e Carvalho (2001), a remuneração e/ou salário era o
principal aspecto observado por candidatos a empregos anteriormente. Atualmente, a
possibilidade de evoluir na carreira tornou-se mais significativa e frequente. Ou seja, é
mais importante a garantia da evolução e estabilidade na carreira, do que mesmo uma
remuneração apenas imediata.
No que se refere à remuneração, se faz necessário explicitar que, tanto na
legislação (Consolidação da Lei do Trabalho (CLT)), quanto no senso comum e estudos
realizados existem concepções e definições bastante confusas acerca da remuneração e
do salário. Em alguns casos de empresas específicas ou entidades do setor público, existe
uma cultura de denominar salário e remuneração parcelas distintas do que o trabalhador
recebe como contrapartida pelo trabalho prestado. Muitas vezes, considera-se saláriobase algo distinto de salário, que, por sua vez, é algo distinto de remuneração (DIEESE,
2000).
De acordo com o art. 76 da CLT, salário mínimo é, a contraprestação mínima
devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive rural, sem
distinção de sexo, cor, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em determinada
época e região do país, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário,
higiene e transportes.
Conforme o DIEESE (2000), a remuneração pode ser decomposta em três
parcelas – uma referente à remuneração fixa direta; outra, à remuneração fixa indireta e
uma terceira referente à remuneração variável – cada uma com suas especificidades. A
remuneração fixa direta compreende o que é recebido mensalmente pelo trabalhador
incluindo os encargos sociais, os quais podem incluir mais de 100% do salário; a
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remuneração fixa indireta é a parcela vinculada a gastos específicos, podendo ser
denominada de “benefícios salariais”. A remuneração variável está baseada no alcance
de metas do trabalhador, ou seja, no seu nível de desempenho, podendo existir ou não.
Ressalta-se que cada tipo de parcela de remuneração tem sua historicidade, ou
seja, surge num determinado momento (período histórico), ganha importância, estagna e
pode perder importância e até desaparecer. Nesse caso, sobressai o papel dos movimentos
sindicais nas conquistas e derrotas de itens da remuneração, como, por exemplo, o direito
ao 13° salário por Lei de 1962 e o direito às férias remuneradas em um terço a mais a
partir da Constituição Federal de 1988, fortalecendo o aspecto histórico dos itens da
remuneração do trabalho.
Os itens da remuneração, ao serem determinados, possuem interferência de
vários instrumentos legais, bem como da Justiça do Trabalho, da gestão de pessoal das
empresas, da negociação coletiva. Entre os instrumentos legais, estão: o salário mínimo,
13° salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e aviso prévio. A justiça
do trabalho também interfere na determinação das parcelas da remuneração, podendo
fixar reajustes salariais e os valores dos adicionais de hora extra. Quanto à gestão de
pessoal das empresas, a partir da posição relativa da empresa nos mercados de seu
produto, os gestores da empresa constroem uma política em relação ao seu corpo de
funcionários que inclui a de remuneração.
Quanto à remuneração fixa direta, a negociação coletiva tem determinados
impactos em relação aos itens da remuneração direta. Tal impacto advém da negociação
sobre reajuste e aumento de salários. Considera-se reajuste salarial o valor percentual
capaz de repor o poder aquisitivo dos salários corroído pela inflação num período e
aumento salarial, o valor que ultrapassa o valor necessário para repor as perdas do mesmo
período, sendo concedido a título de ganhos de produtividade.
Com base nessas concepções, definem-se os regimes jurídicos únicos, estatutos
e planos de carreira.
A carreira e a remuneração dos profissionais do magistério da rede pública
estadual do Rio Grande do Norte foram definidas, anteriormente, pelo Regime Jurídico
Único de 1994 e o Estatuto do Magistério de 1º e 2º Graus de 1986. O Regime Jurídico
Único, ainda, em vigor, juntamente com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
definem a carreira do magistério em todos os seus aspectos. A análise do Estatuto do
Magistério de 1986 se dá pela sua validade até 2006, quando é revogado e substituído
pelo Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Estadual
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referente à Educação Básica e à Educação Profissional – Lei Complementar nº 322, de
11 de janeiro de 2006.
4.2.1 Regime Jurídico Único: Lei Complementar nº 122 38/1994

A Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994, dispõe sobre o Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos e Civis do Estado do RN e das Autarquias e
Fundações públicas estaduais. Institui o respectivo Estatuto e dá outras providências,
conforme o art. 28 da Constituição de 1988. De acordo com a referida lei, em seu art. 2º,
estabelece algumas categorias39, que compõem o serviço público, a saber: servidor, cargo
público, classe, categoria funcional, grupo, dentre outros.
A análise desse documento decorre da sua importância, não apenas para o
magistério público, mas também para todos os servidores públicos. Destacam-se os
pontos que, de alguma forma, têm relação com a carreira e a remuneração docente, visto
que, apesar da aprovação do PCCR, a referida lei continua vigorando.
O art. 22 da Lei nº Complementar (RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 9),
define a Promoção, como a “elevação do servidor na carreira, pela passagem à classe
superior imediata da respectiva categoria funcional, obedecendo ao interstício de 02
(anos) na classe”. E ainda, “§1º. A promoção realiza-se pelos critérios de antiguidade de
classe e merecimento, alternadamente, a começar pelo primeiro, reservando-se ao
segundo, porém, dois terços da classe final” (Idem, 2006, p. 9). “§ 2º. As demais
condições para a aplicação do disposto neste artigo são estabelecidas no plano de cargos
e no respectivo regulamento.”
No que se refere à remuneração, o art. 39 (cap. I) define que “a remuneração do
servidor público compõe-se de vencimento e vantagens pecuniárias”. A remuneração é
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As análises de documentos anteriores a 1986 decorrem em virtude de algumas continuarem em vigor
até hoje.
Art. 2º: I - Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público; II – cargo público é o conjunto de
atribuições e responsabilidades, sob denominação própria, prevista s na estrutura organizacional e a serem
exercidas por um servidor; III- classe é o agrupamento de cargos da mesma natureza e do mesmo grau de
responsabilidade, com igual padrão de vencimento; IV- categoria funcional é o conjunto de classes da
mesma profissão ou atividade, diversificada entre si pelas atribuições e responsabilidades, segundo sua
complexidade e grau hierárquico; V – grupo é o conjunto de cargos isolados e categorias funcionais
correlatos ou afins segundo a natureza da atividade ou grau de conhecimento exigido para o exercício de
suas funções; VI – quadro é o conjunto de todos os cargos de um poder ou órgão equivalente (quadro geral)
ou de um órgão de direção superior (quadro específico) (RIO GRANDE DO NORTE, 2006).
39
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“devida pelo efetivo exercício do cargo ou função, ressalvadas as situações que não o
suspendem ou interrompem, nos termos da lei”. A remuneração do cargo é efetiva e
irredutível. A revisão geral da remuneração dos servidores faz-se sempre na mesma data
e sem distinção. O art. 43 dispõe que a lei assegurará isonomia de remuneração para
cargos efetivos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou órgão
equivalente, bem como entre os respectivos servidores ressalvadas as vantagens de caráter
individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho.
Ainda, conforme o Regime Jurídico Único dessa Lei Complementar nº 122/94
(RIO GRANDE DO NORTE, 2006), o vencimento é o valor certo, fixado em lei, como
retribuição pelo exercício de cargo público. Na composição da remuneração, além do
vencimento, podem ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: I – indenizações; II
gratificações; III – adicionais.
É importante considerar que as indenizações não se incorporam ao vencimento
ou aos proventos para qualquer efeito. As gratificações e os adicionais de caráter
permanente incorporam-se ao vencimento e ao provento, nos casos e condições previstos
em lei. As indenizações são constituídas de ajuda de custo40, diárias41 e transporte42.
As gratificações e adicionais, conforme o art. 67 (RIO GRANDE DO NORTE,
2006, p. 22), explicitam que, “além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei,
são atribuídas aos servidores todas as gratificações e adicionais, de caráter geral e
específicos, concedidos legalmente até a implantação desse novo regime jurídico”. São
consideradas de caráter geral as seguintes gratificações43 e adicionais44: I – Gratificações:
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A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço,
passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. A ajuda de custo é
calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a
importância correspondente a 03 (três) meses (RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 21).
41
O servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do
território estadual ou nacional, ou para o exterior, faz jus a passagem e diárias, para cobrir as despesas de
pousada, alimentação e locomoção urbana. A diária é concedida por dia de afastamento, sendo devida pela
metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede (RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 21).
42
Concede-se indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio
de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme
se dispuser em regulamento (RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 22).
43
Tipos de gratificação: a) a gratificação de representação, quando paga pelo exercício de cargo efetivo é
devida em caráter permanente, integrando a remuneração para fins de cálculos dos proventos de
aposentadoria e disponibilidade; b) a gratificação de função é devida, em caráter transitório pelo exercício
de função de direção, chefia ou assessoramento, em valor fixo estabelecido em lei; c) a gratificação natalina,
devida a ocupante de cargo efetivo ou em comissão, corresponde 1/12 (um doze avos) da remuneração a
que fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. A gratificação natalina não pode
servir de base de cálculo para nenhuma outra vantagem (RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 23-25).
44
Os adicionais são: a) o adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por cento) por
quinquênio de serviço público efetivo, até o limite de 07 (sete) quinquênios, incidindo sobre o vencimento
a que se refere o artigo 53, acrescido, se for o caso, da representação prevista no artigo 68, observado o
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a) de representação; b) de função; c) pela participação em órgão de deliberação coletiva;
d) natalina; e) outras que venham a ser criadas por lei. II – Adicionais: a) por tempo de
serviço; b) pelo exercício de atividade penosa, insalubre ou perigosa; c) por serviços
extraordinários; d) férias; e) outras que venham a ser criadas por lei. E ainda, são
consideradas de caráter específico, as gratificações concedidas em função do desempenho
de servidores em determinadas áreas e do desenvolvimento de suas atividades.
O conjunto de vantagens pecuniárias compõe a remuneração dos servidores do
Estado do Rio Grande do Norte, conceito dado pelo Regime Jurídico Único dos servidores
do Estado do RN. Embora salário, vencimento e remuneração sejam termos utilizados
com frequência no quotidiano de grande parte da população, as imprecisões geradas por
interpretações errôneas de seus significados originam conflitos no âmbito do Direito
Trabalhista e do Direito Público, tendo em vista que as respectivas responsabilidades
profissionais e a base de cálculo relacionada diferem conforme a natureza de cada um.
O conceito elementar de salário, para o ordenamento jurídico brasileiro,
corresponde a uma contraprestação ou retribuição por uma etapa de trabalho, paga
diretamente pelo empregador. Por consequência, apenas aquilo que foi pago pelo
empregador ou que configure retribuição é considerado salário. Logo, salário é expressão
utilizada para empregados, regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), e se
trata, apenas, de retribuição paga ou fornecida em dinheiro ou utilidades,
respectivamente.
As definições e direitos apresentados pelo Regime Jurídico Único para os
servidores do estado do RN são importantes para todas as categorias e definidoras para a
carreira e remuneração docente, pois antecedem a qualquer modelo de Estatuto ou Plano
de Cargos, Carreira e Remuneração. A seguir, analisa-se o Estatuto do Magistério anterior
à implementação dos Fundos- Fundef e Fundeb.

disposto no artigo 117, § 3º, b) o adicional por exercício de atividade penosa é devido, à razão de 20%
(vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, ao servidor em exercício em postos de fronteiras,
afastados dos centros urbanos, ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, na forma
estabelecida em regulamento; c) o adicional por serviço extraordinário é remunerado com acréscimo de
50% (cinquenta por cento) da hora normal de trabalho. Somente é permitido serviço extraordinário para
atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 (duas)horas por jornada;
d) adicional noturno - o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas
de um dia e as 05 (cinco) horas do dia seguinte, tem o valor hora acrescido de 25% (vinte e cinco por
cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, e) adicional
de férias- é devido ao servidor, ao entrar em gozo de férias, adicional de 1/3 (um terço) da remuneração do
período correspondente, que lhe é pago independentemente de solicitação (RIO GRANDE DO NORTE,
2006, p. 25-28).
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4.2.2 Estatuto do Magistério de 1º e 2º Graus: Lei Complementar nº 049/1986

O Estatuto do Magistério de 1º e 2º Graus, conforme a Lei Complementar nº
049/86, permite refletir um pouco sobre os antecedentes da carreira e da remuneração do
magistério na rede pública estadual anteriores à política de Fundos: o Fundef e o Fundeb.
A análise decorre da sua vigência até a publicação do novo PCCR em 2006. Conforme o
art. 1º, o presente Estatuto, com base na Lei de Ensino nº 5.692, de 11 de agosto de 1971,
dispõe sobre a organização do Magistério público de 1º e 2º Graus, estruturando-lhe a
carreira e estabelecendo normas especiais sobre os seus direitos e vantagens, regime
jurídico, funções e formação profissional.
De acordo com o referido Estatuto, art. 10, a carreira do magistério compreende
um agrupamento de cargos de Professor e Especialistas de Educação, distribuídos por
classes de categorias funcionais, conforme o grau de habilitação, cabendo a seus
ocupantes submeter-se a processo contínuo de aperfeiçoamento e atualização. São as
seguintes classes que constituem a carreira de Professor com as respectivas habilitações
específicas, conforme o art. 17 (RIO GRANDE DO NORTE, 1986).
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Quadro 12 - Estrutura da carreira do professor permanente da rede estadual, de ensino
do RN – Lei C. nº 049/86
Cargo

Professor

Classes

Habilitação

P-1

Habilitação específica de 2º Grau, correspondente a três anos de estudo.

P-2

Habilitação específica de grau superior, graduação correspondente a
Licenciatura Plena, ou Diploma de Curso Superior de Ensino Religioso,
com duração mínima de 04 anos.
Habilitação específica de grau superior, de graduação correspondente a
Licenciatura Plena, com título de Pós Graduação ao nível de mestrado.
Habilitação específica de grau superior, de graduação correspondente à
Licenciatura Plena, com título de Pós Graduação ao nível de Doutorado.

P-3
P-4

Fonte: Estatuto do Magistério, Lei Complementar, nº 049/86 (RIO GRANDE DO NORTE, 1986).

Quanto à carreira dentro do cargo e categoria dar-se-á por meio da promoção,
conforme os arts. 43 a 47 da Lei Complementar, nº 049/86 (RIO GRANDE DO NORTE,
1986), a saber: a promoção se processará em sentido vertical e horizontal. Em sentido
vertical, é a elevação de classe de categoria funcional, para outra imediatamente superior,
em virtude da aquisição de habilitação específica, observada a existência de vaga na
classe pretendida. Conforme § 1º art. 44 da referida lei (Rio Grande do Norte, 1986, p.
13), “havendo mais de um candidato a promoção para uma mesma vaga, será levado em
consideração: I- maior tempo na função do Magistério; II- maior tempo de qualificação;
III- maior tempo de classe”. E ainda. A promoção vertical depende de requerimento do
interessado, devidamente instruído com o comprovante da sua habilitação. A estrutura da
carreira do professor permanente é composta por quatro classes – P1, P2, P3 e P4.
Conforme o art. 45, o professor aprovado em concurso público, mesmo
possuidor de curso específico da licenciatura curta, plena, ou pós-graduação em nível de
mestrado ou doutorado, ingressará na carreira do magistério em sua classe inicial sendo
que, cumprido o estágio probatório, terá sua promoção vertical assegurada para a classe
imediatamente superior, nos termos dessa lei. No § 1º, explicita que, após a primeira
promoção vertical, é necessário que o professor e o especialista de Educação tenham, pelo
menos, dois anos de exercício funcional na classe atual para fazer jus à nova promoção
até alcançar a classe correspondente a sua habilitação. O § 2º complementa que o
professor que se encontra na classe inicial da carreira do magistério e venha adquirir nova
habilitação, vencido o estágio probatório, terá sua promoção vertical assegurada para a
classe imediatamente superior, obedecendo ao que estabelece o parágrafo anterior.
A Promoção Horizontal é a passagem de uma referência para a seguinte, dentro
de uma ordenação estabelecida de A a J, processando-se uma vez por ano, no primeiro
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semestre. A promoção em sentido horizontal dar-se-á alternadamente, por merecimento
e antiguidade. Em relação ao merecimento, consideram-se os seguintes fatores: I)
extensão ou aperfeiçoamento do nível de formação, obtido em curso de aperfeiçoamento,
especialização ou atualização; II) exercício de atividade em locais inóspitos ou de difícil
acesso; III) assiduidade; IV) publicação de livros ou trabalhos considerados de interesse
para a educação e a cultura; V) participação – que pode ser: a) como membro efetivo ou
colaborador, em órgãos de caráter educacional ou cultural, oficiais ou reconhecidos, que
tenham por finalidade o estudo e a divulgação de assuntos relacionados com o exercício
da função; b) em conclaves internacional, nacional, estadual ou outros desde que
relacionados com a disciplina ou especificidade.
Conforme o referido Estatuto, o efetivo exercício na classe da categoria
funcional se organiza por referências e períodos de interstícios, caracterizando a
quantidade de anos que cada servidor (professor) deve permanecer em cada referência.

Quadro 13 - Referência da carreira do Magistério da rede estadual do RN
Referências

Anos

A

Todo o estágio probatório

B

De 4 a 6 anos

C

De 6 a 8 anos

D

De 8 a 10 anos

E

De 10 a 12 anos

F

De 12 a 14 anos

G

De 14 a 16 anos

H

De 16 a 18 anos

I

De 18 a 20 anos

J

De 20 ou mais anos

Fonte: Estatuto do Magistério, Lei Complementar, nº 049/86 (RIO GRANDE DO NORTE,
1986).

Conforme as informações do quadro 13, que trata das classes das categorias
funcionais de Professor, deve haver uma diferença salarial progressiva, resultante de 5%
(cinco por cento), incidente sobre o vencimento base do cargo. Cada uma das classes de
Professor compreende dez níveis, de A a J, possibilitando aos ocupantes dos respectivos
cargos horizontais, resultantes das exigências de que tratam os arts. 43 a 45 explicados
anteriormente.
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Ao Professor, integrante da Parte Permanente do Quadro do Magistério, é
assegurada a carga horária semanal de 30 (trinta) horas. O vencimento do servidor do
magistério é calculado à razão de 05 (cinco) semanas/mês. O pessoal do magistério pode
utilizar 1/6 (um sexto) da carga horária semanal para o exercício de horas /atividades.
Conforme o art. 61 do Estatuto do Magistério, Lei Complementar nº 049/86
(RIO GRANDE DO NORTE, 1986), o Professor faz jus, além das vantagens previstas no
Estatuto dos Funcionários civis do Rio Grande do Norte, às vantagens pecuniárias, a
saber: I – gratificação de localidade especial, correspondente a 20% do vencimento base;
II – gratificação por encargo em cursos especiais legalmente instituídos; III – gratificação
pelo trabalho direto com excepcionais, correspondente a 40% do vencimento base; IV –
percentual de aperfeiçoamento, especialização e atualizações profissionais.
A gratificação de que trata o inciso IV do art. 61 é concedida aos portadores de
cursos de aperfeiçoamento, especialização ou atualização, nos percentuais de 5%, 10% e
15%, incidentes sobre o vencimento base do cargo e correspondentes à duração dos
cursos, que devem somar um total igual ou superior a 180, 360 e 720 horas
respectivamente. Conforme o § 1º, as 360 e 720 horas podem ser alcançadas em um único
curso, ou pela soma de dois ou mais, obedecendo ao limite de 180 horas para cada um. E
ainda, § 2º são válidos os cursos, para fins de concessão da gratificação: a) promovidos
pela Secretaria da Educação e da Cultura; b) realizado no País ou no exterior e aos quais
o educador tenha sido autorizado a frequentar; c) reconhecido pela Secretaria da
Educação e da Cultura para deferimento do benefício (RIO GRANDE DO NORTE,
1986).
De acordo com o art. 94 da Lei Complementar, nº 048/86 (RIO GRANDE DO
NORTE, 1986), na criação dos cargos (enquadramento) do magistério deve ser observada
a distribuição correspondente a 21% (vinte e um por cento) para o nível A, 16% (dezesseis
por cento) para o nível B, 13% (treze por cento) para o nível C, 11% (onze por cento)
para o nível D, 9% (nove por cento) para o nível E, 8% (oito por cento) para o nível F,
7% (sete por cento) para o nível G, 6% (seis por cento) para o nível H, 5% (cinco por
cento) para o nível I, e 4% (quatro por cento) para o nível J.
A organização da carreira é alterada conforme a aprovação da Lei Complementar
nº 322/06, que define o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da rede estadual do Rio
Grande do Norte.
A legislação pertinente à carreira docente, até aqui estudada, decorre do Regime
Jurídico Único, legislação que norteia todos os servidores públicos do Rio Grande do
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Norte e o estatuto do Magistério. Existe uma diferença entre Plano de Carreira e Estatuto
do Magistério. O Plano de Carreira corresponde às normas que definem e regulam as
condições, o processo de movimentação, a progressão funcional e a evolução da
remuneração dos servidores em cada categoria. Já o Estatuto do Magistério contém as
normas que regulam a relação funcional dos servidores, como, por exemplo, exercício,
vantagens, deveres, responsabilidades, de forma mais abrangente ou geral. A seguir o
PCCR aprovado em 2006, o qual substitui o referido Estatuto do Magistério.

4.3 A CARREIRA E A REMUNERAÇÃO EM TEMPOS DE FUNDEF E FUNDEB:
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA REDE PÚBLICA
ESTADUAL DO RN – LEI COMPLEMENTAR Nº 322/06 E PSPN.

Reconhece-se a necessidade premente de atualizar o Estatuto do Magistério,
ajustando-o à legislação, bem como adequá-lo às peculiaridades de uma sociedade
dinâmica que requer atualizações constantes e maior dinamicidade. O Sindicato teve
participação importante na Comissão para elaboração do PCCR, ouvindo, analisando e
discutindo as exigências propostas e apresentando novas alternativas.
A Lei nº 9.424/96 determinou mecanismos para implementação da política
denominada de valorização do magistério, a ser desenvolvida em todo o território
brasileiro. A partir do ano de 2006, o debate sobre o financiamento da educação básica
ganhou novos contornos com a substituição do Fundef pelo Fundeb. No que se refere à
valorização docente, considera-se que a implementação do Fundef no Rio Grande do
Norte possibilitou, cada vez mais, a luta pela aprovação do Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração para os professores da rede pública estadual do RN. Entretanto, a sua
aprovação, ocorre somente em 2006, último ano do Fundef. Portanto, o período do
Fundeb, que se inicia em 2007, no Rio Grande do Norte, começa com o desafio de
implementação do PCCR. A perspectiva que se vislumbra com o novo Fundo – Fundeb
– vinculado à educação básica é, de algum modo, de avanço, sobretudo sendo
implementada a proposta de Piso Salarial Profissional Nacional (FERREIRA, 2010).
Os Planos de Carreira da educação básica apontam algumas análises
preliminares sobre a relação entre piso salarial e jornada, hora-atividade e qualidade do
ensino, realizado por Pinto (2007). Dentre algumas questões, destaca-se a existência de
importantes diferenciações em planos de carreira construídos nos diferentes estados e
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municípios, além da diversidade de realização da política pública no país. O autor
explicita a necessidade de aprofundamento de estudos que captem as condições reais de
trabalho e de remuneração dos professores de forma a subsidiar definições nacionais mais
precisas, tendo em vista os seus impactos nas condições de trabalho do professor e na
qualidade do ensino público.
Considerando a Constituição Federal (1988), e, ainda, a Constituição Estadual
do Rio Grande do Norte (RIO GRANDE DO NORTE, 1989) e com base na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 2001), a Lei
Complementar nº 322/06 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a) dispõe sobre o Estatuto e
o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Estadual, referente à
Educação Básica e à Educação Profissional. Pode-se afirmar que um dos instrumentos de
efetivação da valorização docente é o Plano de Carreira.
O art. 2º, inciso I (RIO GRANDE DO NORTE, 2006), define o conceito de
Magistério Público Estadual como: o conjunto de servidores públicos efetivos,
legalmente investidos no cargo público de Professor e no cargo público de Especialista
de Educação, que exercem funções de magistério nas Unidades Escolares vinculados à
Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura (SEEC), bem como nas entidades privadas
sem fins lucrativos, conveniadas com a SEEC que ofereçam educação especial.
A referida lei define, também, alguns conceitos, a saber: II – funções do
magistério: as funções de docência e de suporte pedagógico desempenhadas,
respectivamente, pelos Professores e Especialistas de Educação; III – funções de suporte
pedagógico: as atribuições de administração, planejamento, inspeção e direção escolar,
supervisão pedagógica, orientação e pesquisa educacional; IV – funções de docência: as
atividades de ensino exercidas pelos professores em sala de aula e outros ambientes de
aprendizagem; V – hora-docência ou módulo-aula: o tempo reservado à regência de aula,
com a participação efetiva do aluno e do professor, realizada em sala de aula ou em outros
locais adequados ao processo de ensino-aprendizagem; VI – hora-atividade: o tempo
reservado ao Professor para estudos, planejamento, avaliação, reunião, articulação com a
comunidade escolar e outras atividades de caráter pedagógico; VII – jornada de trabalho:
o número de horas que compõem o horário de trabalho semanal dos Professores e
Especialistas da Educação.
Essas definições são importantes para a organização da carreira do magistério e
estão garantidas legalmente. Elas compõem parte das condições de valorização do
Magistério. O PCCR definiu os princípios básicos do Magistério Público Estadual, no
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(art. 4º e incisos de III a VI) que garantem a valorização do magistério, tais como: III –
valorização dos Professores e Especialistas de Educação, o que inclui a garantia de uma
remuneração digna; IV – profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação ao
magistério, habilitação profissional e condições adequadas de trabalho; V – estímulo ao
aperfeiçoamento profissional e à atualização dos conhecimentos; VI – evolução funcional
baseada na avaliação do desempenho e na aquisição de titulação (RIO GRANDE DO
NORTE, 2006, p.11).
A proposição desses princípios refere-se à valorização dos professores e
especialistas em educação, com a garantia de uma remuneração digna, mas não esclarece
quais os mecanismos utilizados para dignificar essa remuneração, ou seja, é bastante
complexa a mensuração da dignidade. Porém, essa definição pressupõe uma remuneração
e carreira que possibilitem as condições de vida com qualidade para as pessoas no
exercício do magistério.
No referido PCCR, é definida a estrutura da carreira dos profissionais
estatutários com cargos de provimento efetivo de professores e especialistas de educação,
referentes à educação básica e à educação profissional. Desse modo, a carreira do
professor permanente está organizada em seis Níveis 45 e dez Classes46.
O quadro 14 apresenta a organização da carreira do professor – parte
permanente, ou seja, professores efetivos do quadro de servidores da rede pública estadual
do RN, conforme a progressão e promoção.

45

Nível é a posição na estrutura da carreira correspondente à formação e/ou titulação do cargo de professor
e especialista da educação.
46
Corresponde à progressão, também conhecida de Promoção Horizontal, ou mudança de letras.
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Quadro 14 - Professor – Parte Permanente: Lei Complementar, nº 322/06
Categoria
Funcional

Níveis

Classe
s

Habilitação
Nível Médio na modalidade Normal
Licenciatura Curta e Licenciatura Curta + 1 ano de estudos
N-II
adicionais.
Licenciatura Plena ou outra Graduação correspondente às áreas
N-III
de conhecimento específicas do currículo, com formação
pedagógica.
Professor
AaJ
Licenciatura Plena ou outra Graduação correspondente às áreas
N-IV
de conhecimento específicas do currículo, com formação
pedagógica e título de Especialista.
N-V
Licenciatura Plena ou outra Graduação correspondente às áreas
de conhecimento específicas do currículo, com formação
pedagógica e título de Mestre.
N-VI
Licenciatura Plena ou outra Graduação correspondente às áreas
de conhecimento específicas do currículo, com formação
pedagógica e título de Doutor.
Fonte: Lei Complementar, nº 322/06 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a). Elaborado pela autora da
Tese (2014).
N-I

A estrutura da carreira do professor é delineada a partir da formação em nível
médio, magistério até a pós-graduação, doutorado. Estudos realizados por Sousa (2008)
identificam que, na maior parte dos planos de cargos, carreira e remuneração, aprovados
no Brasil, há dois patamares de progressão na carreira: um, vertical, que prevê a evolução
por titulação, supondo o estímulo à formação dos profissionais, e, outro, horizontal, que
prevê a avaliação de desempenho e outros incentivos de qualificação, tal como inscritos
nos dispositivos da Resolução CEB/CNE 03/1997.
O quadro 15 representa a carreira de Especialista de Educação, dividido em cinco
níveis e dez classes. Cada nível integrante da carreira de Especialista será dividido em
dez classes de vencimento, representadas pelas letras de A a J.

Quadro 15- Especialista de Educação - Parte Permanente: Lei Complementar, nº
322/06
Categoria
Funcional

Níveis
I*

Classes

Habilitações

Licenciatura Curta e Licenciatura Curta + 1 ano de estudos
adicionais
II
Licenciatura Plena com habilitação em Pedagogia
Especialista
AaJ
III
Licenciatura Plena em Pedagogia e título de Especialização
de Educação
IV
Licenciatura Plena em Pedagogia e título de Pós-Graduação em
nível de Mestrado
V
Licenciatura Plena em Pedagogia e título de Pós-Graduação em
nível de Doutorado
Fonte: Lei Complementar, nº 322/06. *Nível especial em educação.
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No magistério da rede pública estadual do Rio Grande do Norte, existem
também, os professores e especialistas do quadro suplementar, cujos cargos estão
representados nos quadros 16 e 17. Os titulares dos cargos públicos de Professor
pertencentes às Classes P7-C, P8-C, P8-E, P9-E, P9-C, P10-C, P10-E, P11-E, P11-C,
P12-E, P13-E, cujas habilitações constam nos referidos quadros, terão assegurado o
direito à promoção, desde que tenham concluído ou venham a concluir curso específico
de licenciatura plena, bem como pós-graduação em nível de especialização, mestrado,
doutorado, ou permanecerão nas respectivas Classes, em extinção, e continuarão
integrando a Parte Suplementar do Quadro Funcional do Magistério Público Estadual.
Quadro 16- Professor – Parte Suplementar: Lei Complementar, nº 322/06
Categoria Funcional

Classes
P7-C
P8-C

Habilitações
Nível Superior inespecífico ou portador de registro
“S” ou “D”, no MEC
Matrícula em Curso Superior

P9-C

Nível de 2º grau inespecífico

P10-C

Nível de 1º grau inespecífico

PROFESSOR

P11-C
Não titulado
Fonte: Lei Complementar do Legislativo Estadual nº 322/06.

Quadro 17- Professor – Parte Suplementar- P8-E, P9-E, P10-E, P11-E, P12-E, P13-E
CATEGORIA
FUNCIONAL

CLASSES

HABILITAÇÕES

P8-E

Nível de 2º grau com duração de 3 a 4 anos e
especialização para o Ensino Normal
P9-E
Portador de registro de “S” ou “D”, no MEC
ou título de formação pedagógica do 2º grau e
nível Superior inespecífico.
PROFESSOR
P10-E
Nível de 2º grau específico, com duração
correspondente a 3 ou 4 anos de estudos
P11-E
Remanescentes estável da Tabela Numérica
de Mensalistas
P12-E
Nível de 1º grau específico
P13-E
Não titulado
Fonte: Lei Complementar do Legislativo Estadual nº 322/06.

Conforme reza a Lei nº 322/06 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a), os titulares
dos cargos públicos de Especialistas de Educação, pertencentes às Classes IE-1, IE-2,
AE-1, AE-2, SP-1, SP-2 terão assegurado o direito à promoção, desde que tenham
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concluído ou venham a concluir curso específico de licenciatura plena, bem como pósgraduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado, ou permanecerão nas
respectivas Classes, em extinção, ou continuarão integrando a Parte Suplementar do
Quadro Funcional do Magistério Público, conforme o Quadro 18 abaixo:
Quadro 18- Especialista de Educação – Parte Suplementar: Lei Complementar nº 322/06.
CATEGORIA FUNCIONAL

CLASSES
IE-1
IE-2
AE-1
ESPECIALISTA DE
EDUCAÇÃO
AE-2
SP-1
SP-2
Fonte: Lei Complementar nº 322/06.

HABILITAÇÕES
Licenciatura Plena inespecífica
Licenciatura inespecífica de curta duração
Licenciatura Plena inespecífica
Licenciatura inespecífica
Licenciatura inespecífica de curta duração
Licenciatura inespecífica de curta duração

A garantia da carreira para os profissionais do quadro suplementar do magistério
é bastante relevante no que se refere a um grupo, anterior, sem nenhuma possibilidade de
avanço na carreira, por falta do amparo legal. Isso foi conquistado por meio da luta e da
participação efetiva dos profissionais da educação para garantia de um Plano de cargo
que minimizasse o processo de desvalorização do magistério.
Com relação ao ingresso dos professores e especialistas de educação na rede
estadual, a Lei nº 322/06 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006) dependerá de aprovação
prévia em concurso público de provas e títulos, assumindo um regime de trabalho parcial
de 30 horas, integral de 40 horas ou com dedicação exclusiva a atividade docente. O
ingresso nos cargos do Magistério Público Estadual far-se-á na Classe inicial do Nível
correspondente à sua habilitação na área do respectivo concurso. É assegurado às pessoas
portadoras de necessidades educacionais especiais o direito de inscrição em concurso
público, em igualdade de condições com os demais candidatos.
Referente ao estágio probatório, a referida lei, no seu art. 24, define que o
desempenho do professor e especialista de Educação será avaliado por uma Comissão
instituída para esse fim, com base nos seguintes requisitos: disciplina, assiduidade,
eficiência, pontualidade, ética, relacionamento interpessoal e aptidão para o exercício do
respectivo cargo. Quanto à avaliação de desempenho dos professores, durante o estágio
probatório, deve obedecer aos seguintes critérios: a) aprendizagem dos alunos e gestão
do trabalho pedagógico; b) participação na elaboração, execução e avaliação da proposta
pedagógica da escola; c) colaboração em atividades de articulação da escola com as
famílias dos alunos e comunidade.
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O estágio probatório corresponde ao período de três anos de efetivo exercício
das funções de magistério, por parte do professor ou especialista de educação.
A jornada de trabalho do professor, no exercício da docência, compreende uma
parte de horas-docência, e outra parte de horas-atividade. Dessa forma, a jornada de
quarenta e trinta horas semanais, inclui, respectivamente, trinta e duas horas de docência
e oito horas-atividade, e vinte e quatro horas de docência e seis horas-atividade. Ademais,
o regime de dedicação exclusiva, correspondente a quarenta horas, implica a obrigação
de cumprir quarenta horas semanais de trabalho em dois turnos completos, o impedimento
do exercício formal de qualquer outra atividade remunerada pública ou privada.
O PCCR da rede estadual do RN, apesar de apresentar como critério para o
ingresso na carreira, o concurso público, a própria legislação abre precedente para
contratação sem concurso público, contrariando a própria legislação. Isso ocorre a partir
da determinação no art. 28 da Lei nº 322/06 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a),
podendo ser concedida ao professor ou especialista de educação uma jornada de trabalho
de quarenta horas semanais, por tempo determinado, a gratificação de dedicação
exclusiva para o desempenho de projetos especiais no âmbito das escolas da rede pública
estadual de ensino, desde que aprovado pela Secretaria de Estado da Educação e da
Cultura e funções de assessoramento e apoio técnico em órgãos vinculados à SEEC,
ficando, pois, a contratação a critério do secretário de educação.
4.3.1 Carreira do magistério – PCCR: progressão e promoção

A carreira do professor decorre da evolução funcional, mediante a progressão e
a promoção. A progressão é a elevação da Classe de Vencimento do Cargo público
ocupado pelo Professor ou Especialista da Educação, por meio da avaliação de
desempenho dos servidores. Promoção é a elevação do servidor público para cargo de um
nível superior, dentro da respectiva Carreira, em decorrência da aquisição de titulação,
conforme a Lei Complementar nº 322/06 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a, p.22). E
ainda, conforme a lei, “[a] progressão decorrerá da avaliação do desempenho do Professor
e Especialista da Educação, com base nas normas elaboradas pela Comissão de Gestão
do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Estadual”.
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Analisar a avaliação de desempenho do professor é colocá-la no contexto das
políticas e do processo de avaliação que vem sendo pensada, conforme a reestruturação
do Estado e da reforma da educação.
Fernandes (2010) considera a avaliação um domínio científico e uma prática
social cada vez mais indispensável para caracterizar, compreender, divulgar e aprimorar
os inúmeros problemas que afetam as sociedades contemporâneas, como a qualidade da
educação e do ensino e a distribuição de recursos. Para o referido autor, é importante
compreender que a avaliação é, em muito boa medida e em muitas situações concretas,
uma construção social complexa, que envolve pessoas, e funciona em determinados
contextos, com as suas práticas e políticas próprias. Envolve, ainda, a natureza do que
está sendo avaliado que, por sua vez, também tem as suas finalidades, lógicas e políticas
próprias. Por isso, qualquer que seja a perspectiva teórica ou filosófica, dificilmente as
avaliações contemporâneas poderão contornar as questões sociais, políticas e éticas assim
como as questões relativas à sua utilização, à participação dos intervenientes e aos
potenciais utilizadores.
Na rede estadual – campo empírico da pesquisa – o processo da progressão
horizontal corresponde ao deslocamento na carreira do Cargo público ocupado pelo
Professor ou Especialista da Educação proveniente de avaliação de desempenho, sendo
caracterizada pela elevação da Classe de Vencimento, garantida na Lei Complementar nº
322/06. Dessa forma, o elemento decisivo para a progressão passa a ser a avaliação de
desempenho. De acordo com a Lei Complementar nº 322/06, essa avaliação deve ser
estabelecida com base em normas elaboradas pela Comissão de Gestão do Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Estadual, contendo as seguintes
atribuições: I - elaborar o Regulamento das Promoções e Progressões; II - normatizar a
avaliação de desempenho e a análise dos títulos dos Professores e Especialistas de
Educação, para fins de evolução funcional; III - proceder à análise dos títulos dos
Professores e Especialistas de Educação, para fins de evolução funcional; IV - proceder,
no período do estágio probatório, à avaliação dos integrantes do Quadro Funcional do
Magistério Público Estadual; V - orientar a implantação e execução do Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração instituído pela Lei Complementar nº 322/06 (RIO GRANDE DO
NORTE, 2006).
A Comissão de Gestão será integrada por nove membros: o Secretário de Estado
da Educação, da Cultura e dos Desportos ou o seu representante legal; dois representantes
da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos; um representante da
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Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças; um representante da Secretaria de
Estado da Administração e dos Recursos Humanos e quatro representantes do Sindicato
dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte – Sinte-RN. Essa
comissão deverá fixar, no Regulamento de Promoções, os componentes integrantes de
cada critério, aos quais serão atribuídos pontos ou menções. Para isso, serão analisados
os requisitos que os professores e especialistas de educação deverão atingir: “I desempenho das funções de magistério; II - produção intelectual; III - qualificação
profissional; e IV - rendimento obtido pelos alunos da Unidade de Ensino onde o
Professor ou Especialista de Educação for lotado” (RIO GRANDE DO NORTE, 2006,
p.23).
Considerando os requisitos estabelecidos, os propósitos que se pretende
alcançar, através de uma avaliação do desempenho dos professores, determinam, em
grande medida, a forma como se planifica e desenvolve o processo de coleta de
informação e como se organiza e divulga o próprio relatório ou registro final. Ou seja, o
fim a que se destina a avaliação tem, necessariamente, de ser considerado quando se
escolhem os procedimentos de recolha de dados, o tipo de interação que o avaliador vai
estabelecer com os avaliados ou, em geral, o design do sistema que se pretende
concretizar.
Alguns dos requisitos apontados, no PCCR, estão em consonância com os
propósitos apresentados por Fernandes (2010). Segundo ele, há inúmeros propósitos
genéricos que podem ser associados a uma avaliação, nomeadamente a uma avaliação de
professores, tais como: a) otimizar o desempenho dos professores; b) prestar contas
publicamente; c) aperfeiçoar práticas e procedimentos das escolas; d) saber lidar com
problemas de ensino e de aprendizagem, contribuindo para a identificação de soluções
possíveis; e) aproveitar as experiências vividas por quem está envolvido numa
determinada prática social.
Para que os propósitos de uma avaliação possam ser alcançados, utilizam-se, em
geral, avaliações sistemáticas ou formais quase sempre enquadradas em um modelo
teórico. São, também, utilizadas avaliações informais e combinações de abordagens mais
e menos formais. A compreensão da natureza desses tipos de avaliação e das relações que
existem entre si é relevante e deverá ser objeto de estudo e de reflexão, principalmente,
quando se efetivar avaliação de desempenho na rede estadual do RN.
Portanto, o PCCR da rede estadual do RN, substitui o critério de tempo de
serviço para progressão, pela avaliação de desempenho do professor e do especialista de
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educação. E como proposição legal, o processo de avaliação dos pontos será realizado
mediante a apreciação, pela Comissão de Gestão, dos Relatórios preenchidos pelos
Professores e Especialistas de Educação. Tudo isso em consonância com o sistema de
pontuações ou menções definidas.
Dessa forma, ao final de cada ano, a Comissão deve enviar ao Secretário de
Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos o resultado final da avaliação de
desempenho dos Professores e Especialistas de Educação, para fins de efetivação das
respectivas progressões. De acordo com Ferreira (2010), a Lei Complementar nº 322 –
aprovada em 2006 – sugere a formação dessa Comissão de Gestão, que ainda não foi
formada.
Portanto, as novas concepções de carreira docente de acordo com as diretrizes
da reforma do estado e da educação estão presentes nos novos PCCR. Conforme
Morduchowicz (2003), são também resultados, mesmo que parciais, das reivindicações
dos movimentos dos educadores na luta pela carreira e pela valorização da remuneração
dos profissionais da educação. O referido autor, em estudos sobre a carreira docente,
constatou que, em países da América Latina, a antiguidade ainda é um dos principais
incentivos de progressão dentro da carreira docente.
A progressão e a promoção são os dois movimentos que permitem a ascensão na
carreira e são fundamentais na composição da remuneração docente.
4.3.2 Remuneração do magistério – PCCR

De acordo com a Lei Complementar nº 322/06, a remuneração mensal
corresponde, para os Professores e Especialistas de Educação da rede estadual de ensino,
ao vencimento básico da Classe da Carreira em que se encontrem acrescido das vantagens
pecuniárias (I – gratificação pelo desempenho do cargo público em regime de dedicação
exclusiva que corresponde a 30% do vencimento básico; II – adicional por tempo de
serviço equivalendo a cinco por cento do vencimento básico). O salário-base é fixado
com diferença de cinco por cento entre as respectivas Classes de Vencimento.
O tema da remuneração docente tem sido tratado na literatura a partir de diversos
olhares. Nas análises sobre a qualidade da escola, problematizam-se as condições de
trabalho e salário ao tratar da centralidade dos docentes no processo educativo. O debate
tem passado também por abordagens mais amplas acerca do padrão de financiamento da
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educação no Brasil em que o impacto dos salários é fundamental nas projeções de
investimento, e, de forma mais específica, nas análises sobre a composição da carreira e
a evolução dos salários (CAMARGO, et al, 2010).
Considerando o estudo acerca da valorização do magistério, e analisando as
dimensões da carreira e da remuneração, conforme o Plano de Cargo, Carreira e
Remuneração do Magistério Estadual da Educação Básica, Lei nº 322/06 - art. 47 (RIO
GRANDE DO NORTE, 2006), a remuneração corresponde, para os Professores e
Especialistas de Educação, ao vencimento básico da Classe da Carreira em que se
encontre, acrescido das vantagens pecuniárias. O art. 48 define como vencimento básico
dos cargos públicos efetivos de professores e especialistas de educação os valores
constantes no Quadro 19. Os vencimentos básicos serão fixados com diferença de cinco
por cento entre as respectivas Classes de Vencimento (parágrafo único). O art. 49 reza
que, além do vencimento básico, poderão ser atribuídas aos professores e especialista de
educação as vantagens: I – gratificação pelo desempenho do cargo público em regime
dedicação exclusiva; II – adicional por tempo de serviço.
Com base nas definições dos Níveis e Classes, apresenta-se o vencimento do
Magistério Público Estadual do Rio Grande do Norte para os professores do quadro
permanente com uma carga-horária de 30 horas. Essa definição do vencimento dos
professores do quadro permanente e dos demais, constante nos quadros abaixo, foi
aprovada conforme a Lei nº 322 em 2006 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006).
O quadro 19 apresenta a proposição de implementação do PCCR, aprovada para
o ano de 2006. A definição do vencimento do professor é decorrente dos dois movimentos
da carreira: a) a promoção através dos Níveis de I, II, III, IV, V e VI, de acordo com
formação (titulação) correspondentes a Nível Médio, Licenciatura Curta, Licenciatura
Plena, Especialização, Mestrado e Doutorado, respectivamente; e b) a progressão através
das classes de A a J em todos os níveis. Assim, conforme a Lei nº 322/06 (RIO GRANDE
DO NORTE, 2006a), a carreira docente trilha dois caminhos: um decorrente do
movimento vertical, através dos níveis (I a IV); e outro decorrente do movimento
horizontal, através das classes (A a J).
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Quadro 19 - Vencimento do Professor – Permanente – 30 horas (2006, em R$).
Categoria Classes
Funcional Níveis

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

620,00

651,00

683,55

717,73

753,62

791,30

830,87.

872,41

916,03

961,83

713,00

748,65

786,08

825,38

866,65

909,98

955,48

1.003,25

1053,41

1.106,08

868,00

911,40

956,97

1.004,82

1.055,06

1.107,81

1.163,20

1.221,36

1.282,43

1.346,55

930,00

976,50

1.025,33

1.076,60

1.130,43

1.186,95

1.246,30

1.308,62

1.374,05

1.442,75

1054,00

1.106,70

1.162,04

1.220,14

1.281,15

1.345,21

1.412,47

1.483,09

1.557,24

1.635,10

1.426,00

1.497,30

1.572,17

1.650,78

1.733.32

1.819,99

1.910,99

2.006,54

2.106,87

2.212,21

I

II

III
Professor
IV

V

VI

Fonte: Lei Complementar, nº 322/06. Valores Nominais. Elaboração da autora da Tese (2014)
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A diferença percentual do vencimento entre as classes corresponde a 5% (cinco
por cento), totalizando 45% (quarenta e cinco por cento) ao final da última classe (J). No
que se refere aos Níveis, dar-se-á da seguinte forma: o percentual entre os Níveis I e II é
de 15 % (quinze por cento); o percentual entre os Níveis I e III corresponde a 40 %
(quarenta por cento); o percentual entre os Níveis I e IV corresponde a 50 % (cinquenta
por cento); o percentual entre os Níveis I e V é de 70 % (setenta por cento) e o percentual
entre os Níveis I e VI corresponde a 130 % (cento e trinta por cento) (RIO GRANDE DO
NORTE, 2006).
Analisando a carreira pela via da progressão e o vencimento (quadro 19) do
professor de nível médio - I (classe A) – magistério, a partir da implementação do PCCR,
corresponde a R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) para o nível médio em início de carreira
e final de carreira (classe J) de R$ 961,27 (novecentos e sessenta e um e vinte e sete
centavos), correspondendo a uma dispersão salarial equivalente a 35,59% (trinta e cinco,
cinquenta e nove por cento). No nível II, correspondente à licenciatura curta (classe A) é
de R$ 713,00 (setecentos e treze reais) e de R$ 1.106,08 (mil cento e seis e oito centavos)
para a (classe J). Uma dispersão salarial de 35,3% (trinta e cinco, três por cento). No nível
III, correspondente à Licenciatura Plena, em início de carreira (classe A), o vencimento
do professor corresponde a R$ 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais) e o final de
carreira (classe J) é de R$ 1.346,55 (mil trezentos e quarenta e seis e cinquenta e cinco
reais). Uma dispersão salarial de 35,53% (trinta e cinco, cinquenta e três por cento). O
vencimento da classe (A) do nível IV, de especialização é de R$ 930,00 (novecentos e
trinta reais) e da (classe J) é de R$ 1.442,75. A dispersão corresponde a 35,53% (trinta e
cinco, vírgula, cinquenta e três por cento). No nível V (classe A), correspondente ao
mestrado, o vencimento do professor é de R$ 1.054,00 (mil e cinquenta e quatro reais) e
de R$1.635,10 (mil seiscentos e trinta e cinco e dez centavos) para a (classe J). Uma
dispersão de 55,13% (cinquenta e cinco, treze por cento). No nível VI, correspondente ao
doutorado (classe A), o vencimento do professor é de R$ 1.426,00 (mil quatrocentos e
vinte e seis reais) e R$ 2.212,21(dois mil, duzentos e doze e vinte e um centavos). A
dispersão entre o maior e o menor vencimento do professor em nível de doutorado é de
35,53% (trinta e cinco, cinquenta e três por cento). A partir da análise, percebeu-se que a
dispersão salarial, nos diferentes níveis, varia entre 35% e 55% (trinta e cinco e cinquenta
e cinco por cento), no que se refere ao vencimento do professor. A dispersão entre o
menor e o maior vencimento do professor na estrutura da carreira do professor, com 30
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horas, ou seja, entre o vencimento inicial do PNI (magistério) e o do vencimento final PNVI (doutorado) é de 257%. A própria organização da estrutura da carreira não
proporciona a carreira de forma satisfatória, após, no mínimo, vinte e cinco anos e título
de doutor o seu vencimento passa de R$ 620,00 para R$ 2.212,21. Como estudado no
início dessa pesquisa, outras profissões atingem esse valor sem a necessidade da titulação
de doutorado, apenas com a graduação.
A tabela 12 apresenta o vencimento do professor em Nível Médio (A a J), antes
do PCCR, a partir do PCCR, com os demonstrativos percentuais de reajuste para cada
classe e o número de professor enquadrado em cada classe, conforme a definição da
estrutura da carreira.

Tabela 12- Vencimento do professor em Nível Médio- antes e depois do PCCR (2006,
em R$) – 30h

A

NÍVEL IMAGISTÉRIO
VENCIMENTO
Antes do PCCR
533,28

B
C
D
E
F
G
H
I
J

536,79
540,48
544,48
548,43
552,70
557,18
561,89
572,78
591,27

Classes

A partir do PCCR

Acresc. %

Quantidade
de Professor

620,00

16,26

2.587

651,00
683,55
717,73
763,61
791,29
830,86
872,40
916,02
961,82

21,28
26,47
31,82
37,41
43,17
49,12
55,26
59,93
62,67

2.300
894
1.014
1.100
2.226
992
817
526
737

Fonte: Lei Complementar do Legislativo Estadual nº 322/06. Elaborado pela autora da Tese (2014).

Conforme os dados da tabela 12, os professores em Nível Médio tiveram um
acréscimo com a implantação do PCCR que variou entre 16,26% a 62,67%. O vencimento
anterior variava entre R$ 533,28 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos)
a R$ 591, 27 (quinhentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos). Após a
implantação do PCCR, variou entre R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) e 961,82
(novecentos e sessenta e um real e oitenta e dois centavos).
A tabela 13 representa os vencimentos do professor em nível de Licenciatura
que corresponde ao Nível III.
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Tabela 13 - Vencimento do professor em Nível Superior- Licenciatura - Antes e depois
do PCCR – 2006 (em R$) - 30h.

A

NÍVEL IIILICENCIATURA
VENCIMENTO
Antes do PCCR
663,24

B

686,25

911,40

32,81

981

C

710,41

956,97

34,71

727

D

735,79

1.004,82

36,56

712

E

762,42

1.055,06

38,38

817

F

790,40

1.107,81

40,16

1.003

G

819,77

1.163,20

41,89

849

H

850,60

1.221,36

43,59

635

I

882,98

1.282,43

45,24

526

J

916,98

1.346,55

46,85

890

Classes

A partir do PCCR

Acresc. %

Quantidade
de Professor

868,00

30,87

2.106

Fonte: Lei Complementar nº 322/06. Elaborado pela autora da Tese (2014).

Conforme os dados da Tabela 13, o professor com Licenciatura Plena com a
implementação do PCCR obteve um aumento que variou entre 30,87 (trinta, oitenta e sete
por cento) na classe A, a 46,85% (quarenta e seis, oitenta e cinco por cento), na classe J.
Há uma variação do total de professores enquadrados nesse Nível, conforme as classes
em que se encontrem. Porém, foram enquadrados 9.247 professores com vencimentos
que variou entre 868,00 (oitocentos e sessenta e oito) na classe A e 1.346,55 (um mil
trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
O quadro 20 apresenta o vencimento do professor com 30 horas após a
implementação do PCCR. A variação entre o maior e menor vencimento corresponde a
356,80% (trezentos e cinquenta e seis, e oitenta por cento), da classe a Nível Médio para
a Classe J Nível de Doutorado.
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Quadro 20 - Professor – Parte Permanente- 30 horas – Vencimento – PCCR (2006, em R$).
Categoria
Funcional

Classe
Níveis

A

B

C

D

E

F

826,00

867,30

910,67

956,20

1.004,01

1.054,21

1.156,40 1.214,22 1.274,93

1.338,68

1.405,61

1.239,00 1.300,95 1.366,00

1.434,30

1.404,20 1.474,41 1.548,13

1.899,80 1.994,79 2.094,53

G

H

I

J

1.106,92 1.162,27

1.220,38

1.281,40

1.475,89

1.549,68 1.627,16

1.708,52

1.793,95

1.506,02

1.581,32

1.660,39 1.743,41

1.830,58

1.922,11

1.625,54

1.706,82

1.792,16

1.881,77 1.975,86

2.074,65

2.1178,38

2.199,26

2.309,22

2.424,68

2.545,91 2.673,21

2.806,87

2.947,21

I

Professor

III

IV

V

VI
Fonte: Lei Complementar nº 322/06. Valores Nominais. Elaborado pela autora da Tese (2014).
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Os valores do vencimento básico dos cargos de Professor de 30 e 40 horas,
constantes dos quadros apresentados passaram a vigorar, em 2006, sofrendo alterações,
somente em 2009, após o movimento grevista pela implementação do PSPN. Para o Sinte/
RN, 2009, o item da remuneração concentra o maior avanço do Plano, considerando que
foram incorporadas às gratificações GME, R$ 148,00 e abono R$ 55,00 e Regência de
Classe. Essa incorporação qualifica a remuneração, evitando perdas por ocasião das
licenças, aposentadorias e readaptações. A remuneração garante, também, a paridade
entre ativos e aposentados, além da integralidade para os futuros aposentados. Com a
paridade, ficou assegurado um acréscimo na remuneração de 108,98% para mais de 3.200
aposentados que se encontravam na letra J do Nível I. Ademais, garantiu um acréscimo
de 70,89% para mais de 1.800 aposentados que se encontravam na letra J – Nível III. A
incorporação da GME (Gratificação por Mérito Educacional), para os ativos, possibilitou
um acréscimo de 16,26% a 62,67% para os professores que integram o Nível I. Para os
professores integrantes do Nível III, esse acréscimo variou de 30,87% a 46,85%. O
quinquênio que incidia sobre os R$ 128,57 passou a incidir sobre o valor de R$ 620,00,
garantindo, assim, mais um ganho para os educadores. Os educadores em Nível Superior
que recebiam R$ 235,20 passaram a receber 868,00, tendo o mesmo ganho em relação
aos quinquênios.

4.4 FUNDEF (1998-2006) E O FUNDEB (2007-2010): VENCIMENTO EM NÍVEL
MÉDIO E GRADUAÇÃO – AS TABELAS SALARIAIS

Além do Regime Jurídico Único, do Estatuto do Magistério de 1º e 2º graus e do
PCCR, analisaram-se, também, as tabelas salariais decorrentes do processo de
negociação, entre o sindicato e o governo na série histórica estudada, observando, nesse
primeiro momento, o vencimento, considerando que a remuneração será analisada no
capítulo posterior, por meio dos resumos das folhas de pagamentos da rede estadual e
também de uma amostra de contracheques dos professores. A presente análise permite
verificar as proposições salariais para os docentes considerando o período anterior aos
fundos, o período do Fundef e do Fundeb. A análise das tabelas salariais, considerando a
série histórica, permite fazer algumas inferências a partir dos valores do vencimento
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(parte da remuneração) referentes ao professor com magistério (nível médio) e ao
professor com licenciatura, considerando as tabelas 14 e 1547.

47

A opção de manter, também, os valores nominais, após a atualização, dar-se-á pela preservação do dado
original coletado nas tabelas salariais.
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Tabela 14 - Vencimento do professor da rede estadual com Magistério no período 1996-2010 de acordo com as tabelas salariais, corrigidos pelo
INPC -10/2010 (em R$).
MAGISTÉRIO (valores nominais e valores atualizados para 10/2010-INPC)

Período

Vencimento Inicial (A)

Pré Fundos

Fundef

Fundeb

%

CH

Vencimento Final de Carreira (J)

%

Nominal

%

%

Corrigido

%

%

Nominal

Corrigido

1996

30

40,39

96,67

62,66

149,97

1997

30

40,39

92,61

62,66

143,67

1998

30

40,39

89,77

62,66

139,26

1999

30

40,39

84,70

62,66

131,40

2000

30

40,39

79,15

62,66

122,80

2001

30

180,00

328,69

224,80

410,50

2002

30

200,00

333,28

1435,00

695,04

1.664,14

30

200,00

2004

30

200,00

267,67

279,19

373,66

2005

30

330,28

421,01

388,21

494,85

2006

30

620,00

768,31

961,83

1.191,90

2007

30

620,00

732,30

961,83

1.136,05

2008

30

620,00

684,12

961,83

1.061,30

2009

30

712,56

2010

30

768,57

23,96

752,78
768,57

4,95

279,19

465,24
1435,00

2003

1.802,87

283,61

279,19
775,36

1.105,41
1.105,41

14,93

%

%

755,88

637,09

395,91

1.167,80
1.105,41

Fonte: Dados das Tabelas Salariais de 2010, disponível em: http://www.sintern.org.br/ e corrigido pelo INPC- Elaboração da autora da Tese (2014).

-2,7
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Conforme as tabelas salariais, no período de 1996 a 2010, o crescimento do
vencimento (parte da remuneração) do professor com magistério foi de 1.802,87%, em
início de carreira, e de 1.664,14% em final de carreira, em valores nominais. Em valores
atualizados, mudam completamente os seus valores de crescimento, passando para
695,04% e 637,09% respectivamente. Os dados atualizados apresentam o processo
corrosivo da inflação. No período Fundef, o crescimento foi de 1.435,03% no magistério,
tanto em início como no final de carreira. Em dados atualizados, o crescimento cai de
forma assustadora, ou seja, 775,36% e 755,88% respectivamente. No Fundeb, no período
de 2007 a 2010, o magistério, em início e final de carreira, obteve um percentual de
aumento de 23,96% e 14,93% respectivamente. Em dados atualizados, esses valores
passam para 4,95 e -2,7. Portanto, o Fundeb não proporcionou, nos quatro primeiros anos,
melhorias significativas nas propostas salariais negociadas; em dados reais, ocorre um
decréscimo nos valores do vencimento do professor com magistério, em final de carreira.
Nesse sentido, pode-se afirmar que a política de Fundos reflete no vencimento
dos professores da rede estadual do RN, porém, observa-se que o vencimento ainda é
bastante baixo, pois representa menos que a metade do salário mínimo da época
Observa-se que o aumento significativo, no período em estudo, é decorrente,
principalmente, da incorporação dos abonos e gratificações para complementação
salarial. Em 1996 e 1997 – período anterior ao Fundef – a complementação da
remuneração fixa dos professores ocorria por meio da regência de classe e abono. O valor
do abono correspondia a R$ 110,65 (cento e dez reais e sessenta e cinco centavos), valor
superior ao vencimento. A partir de 1998, é acrescida mais uma complementação de
148,00 (cento e quarenta e oito reais), referente ao Fundef, não alterando o vencimento
dos professores. Em 2001, o abono é incorporado ao vencimento, passando de R$ 40.39
(quarenta reais e trinta e nove centavos) para R$ 180,00 (cento e oitenta reais) equivalente
a um aumento percentual de 345,65%. Em 2006, com a discussão do PCCR, são
incorporadas a gratificação da regência de classe e a complementação do Fundef. A tabela
16 apresenta o vencimento inicial e final da Licenciatura Plena.
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Tabela 15 - Vencimento do professor da rede estadual com licenciatura plena no período 1996-2010 (em R$).
LICENCIATURA PLENA (valores nominais e valores atualizados para 10/2010-INPC)
Vencimento Inicial (A)
Perío
do

%

CH

%

Nominais
Pré –
Fundos

Fundef

Fundeb

Vencimento Final Carreira (J)
%

%

Corrigidos

%

Nominais

%
Corrigidos

1996

30

96,00

229,76

148,93

356,44

1997

30

96,00

220,11

148,93

341,47

1998

30

96,00

213,36

148,93

331,00

1999

30

96,00

201,31

148,93

312,30

2000

30

96,00

188,13

148,93

291,86

2001

30

230,42

188,13
804,17

1.039,14

287,76

488,49 404,14

334,18

525,46
804,15

1.038,71

2002

30

293,14

2003

30

293,14

415,69

2004

30

293,14

392,33

454,69

608,54

2005

30

460,18

586,59

713,83

909,92

2006

30

868,00

1.075,63

1.346,55

1.668,65

2007

30

868,00

1.025,22

1.346,55

1.590,45

2008

30

868,00

2009

30

997,58

1.053,88

1.547,58

1.634,93

2010

30

997,58

997,58

1.547,58

1.547,58

14,93

957,76

454,69
454,69

-2,69

1.346,55

%

757,70

404,12

644,78

14,93

1.485,80

-2,69

Fonte: Fonte: Dados das Tabelas Salariais de 2010, disponível em: <http://www.sintern.org.br/>, corrigidos pelo INPC- Elaboração da autora da Tese (2014).

334,17
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O professor com licenciatura e carga horária de 30 horas, em início de carreira
(A), em 1996, recebia um vencimento de R$ 96,00. Em 2010, passou a receber R$ 997,58.
Nesse período, teve um aumento percentual de 1.039,14%. O professor, em final de
carreira (J), em 1996, recebia um vencimento de 148,93; em 2010, esse vencimento passa
para 1.547,00 acumulando um aumento percentual de 1.038,71%. Em 1998 – ano de
implementação do Fundef – não ocorre modificação do vencimento, visto que o
acréscimo decorre de uma complementação de R$148,00. Em 2006 – ano de aprovação
do PCCR – decorre da incorporação dos abonos e gratificações, dentre as gratificações, a
regência de classe e complementação do Fundef. Com o Fundeb em 2007, não ocorre
diferença no vencimento, somente, em 2009, com a implementação do PSPN, o
vencimento passa de R$ 868,00 para R$ 997,00 em início de carreira, e de R$ 1.346,55
para R$ 1.547,58 em final de carreira.
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Tabela 16 -Vencimento do professor com ensino médio (magistério) e licenciatura
plena da rede estadual do RN e a comparação com o salário-mínimo nacional (19962010) – Jornada 40 horas- Valores Nominais em R$.

Quantidade
SaláriosMínimos

Vencimento
Inicial

Quantidade
SaláriosMínimos

SalárioMínimo

Fundeb

Vencimento
Inicial

Fundef

CH

PréFundos

LICENCIATURA PLENA

Período

MAGISTÉRIO

1996

40

53,85

0,48

128,00

1,14

112,00

1997

40

53,85

0,45

128,00

1,07

120,00

1998

40

53,85

0,41

128,00

0,98

130,00

1999

40

53,85

0,40

128,00

0,94

136,00

2000

40

53,85

0,36

128,00

0,85

151,00

2001

40

240,00

1,33

307,23

1,71

180,00

2002

40

266,67

1,33

390,85

1,95

200,00

2003

40

266,67

1,11

390,85

1,63

240,00

2004

40

266,67

1,03

390,85

1,50

260,00

2005

40

440,37

1,47

613,57

2,05

300,00

2006

40

826,67

2,36

1.157,33

3,31

350,00

2007

40

826,67

2,18

1.157,33

3,05

380,00

2008

40

826,67

1,99

1.157,33

2,79

415,00

2009

40

950,08

2,04

1.330,11

2,86

465,00

2010

40

950,08

1,86

1.330,11

2,61

510,00

Fonte: Tabelas Salariais de 2010, disponível em: <http://www.sintern.org.br/>. Valor referência do saláriomínimo/anual. Elaborada pela autora da Tese (2014).

Analisando o vencimento dos professores da rede estadual em nível de
magistério e licenciatura em comparação com o salário mínimo na série histórica,
constata-se que, de 1996 a 2010, o professor recebe um vencimento que varia entre 0,48
e 2,36 do salário mínimo no magistério e 1,14 e 2,86 na licenciatura. Assim, o estudo
conclui que, considerando as ressalvas anteriores, há um crescimento significativo do
vencimento dos professores da rede estadual. No período de implementação do Fundef
em 1998, ocorre uma tímida diminuição do valor do vencimento em relação ao salário
mínimo, pois, em 1997, era de 0,45, passando para 0,41 e 0,36 em 2000.

209

Ainda, no período do Fundef, verifica-se um aumento no vencimento dos
professores em relação ao salário mínimo, e vale salientar que é referente à incorporação
das gratificações e abonos e não de aumento promovido pelo Fundef. Ademais, observase que a implementação do Fundeb, no ano de 2007, tendo em vista o ano anterior, sofreu
uma rápida queda em relação ao salário mínimo. Em 2009 – ano de implementação do
PSPN – ocorre um crescimento na variação do salário mínimo que corresponde a 1,98 em
2008, e 2,04 em 2009. No ano de 2010, ocorre uma redução para 1,86. Porém, o salário
mínimo teve um aumento real acima do INPC.
A análise evidencia que o PCCR proporcionou uma razoável melhoria nos
vencimentos dos professores, em ambos os níveis apresentados. Observa-se que, com o
PSPN, apesar da sua importância, principalmente, enquanto proposição de uma política
de valorização docente, surtiu um pequeno efeito na melhoria da remuneração em termos
percentuais, seja com o nível médio ou com licenciatura no PCCR/RN. Na
implementação do PCCR/RN, o percentual de aumento do vencimento dos professores
PNI (Magistério) variou entre 16,26 % para a classe A, e 62,67% na classe J, considerando, como parâmetro, os vencimentos aplicados anteriores ao PCCR (tabela 2).
Observa-se, entretanto, um elemento importante para o diferencial entre o início e o final
da carreira: a necessidade da efetivação da progressão, seja por tempo de serviço, anterior
ao plano, seja pela avaliação de desempenho, pós-plano. Considerando a implementação
do PSPN, a variação de aumento percentual da classe inicial (A) foi de apenas 14,9%; e
da classe final (J), de 14,88%. Analisando o aumento da remuneração dos professores
com Licenciatura (PNIII), na tabela 16 variou de 30,87% na classe inicial (A) e de 46,85%
na classe final (J) com a implementação do PCCR. Com a implementação do PSPN, não
houve variação elevada de aumento no percentual da classe A e J, visto que ambas
obtiveram um acréscimo de, apenas, 14,9%.
A implementação das políticas públicas é pródiga de interesses e relações sociais
de poder. E uma dessas relações é considerada fundamental: aquela estabelecida entre
Estado e políticas sociais, ou melhor, entre a concepção de Estado e a (s) política (s) que
é implementada em uma determinada sociedade, em determinado período histórico.
Nesse sentido, conforme Gentili e Suárez (2004), considerando os espaços
sociais atravessados por relações de poder e de força nos quais os agentes, em função de
sua posição relativa, lutam e negociam com outros grupos para definir os limites do
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campo48, é possível pensar no embate entre governo e sindicato numa perspectiva
dinâmica e complexa. Assim, o conflito pode ser entendido como um processo
constitutivo em que os atores envolvidos lutam para impor ou conseguir um consenso
social e político sobre aquilo que estão disputando.
A concretização das políticas públicas é tarefa complexa, visto que demanda a
intervenção racional do Estado, em um conjunto de ações que envolvem, além da escolha
de prioridades, a implementação de medidas legislativas, administrativas e financeiras,
decorrentes da nova configuração do capital assumida nas últimas décadas. O processo
de elaboração dessa política pública, em especial, a educacional tem levado em conta os
ditames constitucionais, os compromissos assumidos internacional e nacionalmente e as
condições de implementação nos estados e municípios.
Segundo Monlevade (2008), a valorização do magistério público não deveria ser
uma questão de mercado, por duas razões: a) primeiro, porque a educação escolar de
qualidade é um direito de todos e dever do Estado, do que deriva também o direito da
população de contar com professores bem remunerados e, consequentemente,
valorizados; b) segundo, porque, dos 52 milhões de alunos oficialmente matriculados na
educação básica, 48 milhões frequentam escolas da rede pública - municipal, estadual e
federal - o que impede um regime de concorrência entre elas e a rede privada.
A aprovação e a implementação do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do
magistério público da rede estadual do RN foram decorrentes da luta política dos
Trabalhadores em Educação, por onze anos, em um cenário de disputa por uma proposta
de Plano de Carreira e Cargos único para todos os trabalhadores em educação. Porém, a
governadora Wilma de Faria descumpriu o compromisso apresentando uma proposta de
PCCR para os docentes. A proposta teve a contribuição do Sindicato dos Trabalhadores
em Educação do Rio Grande do Norte, através de emendas aditivas e supressivas.
Na estrutura da carreira, no art. 5º, (RIO GRANDE DO NORTE, 2005), o
governo propõe que a carreira seja estruturada em quatro níveis e dez classes. O sindicato
propõe que seja estruturada em seis níveis e dez classes, sendo aprovada a proposta do

Bourdieu (2009, p.84) refere-se aos “campos” como “universos sociais relativamente autônomos”. E
nesses campos de forças que se desenvolvem os conflitos específicos entre os agentes envolvidos. A
educação, a burocracia, o intelectual, o religioso, o científico, o artístico, etc. são campos específicos; ou
seja, estruturados conforme esses conflitos característicos nos quais enfrentam diversas visões que lutam
para se impor (GENTILI; SUÁREZ, 2004, p. 29).
48
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sindicato. A pressão do movimento fez com que o governo compreendesse a importância
de considerar especialistas, mestres e doutores como Níveis da Carreira.
Outra conquista foi a inclusão dos professores com formação em magistério no
Nível I, como também a criação do Nível II para os educadores com Licenciatura Curta.
Diferentemente do que o sindicato almejava, o governo recua da ideia de Cargo Único
(com função de docência e de suporte pedagógico) e cria um cargo de especialista em
educação dividido em cinco Níveis (I - V) e dez Classes (A - J) com os mesmos direitos
e vantagens percebidos pelos integrantes do Cargo de Professor.
Concernente à jornada de trabalho, o governo manteve a mesma jornada semanal
de trabalho, já praticada, caracterizada de parcial de 30h, parcial de 40 horas, e integral.
Para a jornada de 30 horas, reduziu-se uma hora/aula (de 25h para 24horas em sala de
aula) e 6 horas/atividade. Porém, o mais grave na definição da jornada foi o fato de o
governo haver criado, sem definição de critérios, o expediente de dedicação exclusiva. É
válido destacar que essa dedicação exclusiva, proposta e aprovada pelo Governo, não
exige concurso, tampouco garante estabilidade, deixando, a critério do gestor, a
implantação ou extinção dessa prática.
A Lei Complementar nº 322/06 – que regulamenta o PCCR do magistério
público estadual do Rio Grande do Norte – contemplou 2.587 (dois mil, quinhentos e
oitenta e sete) professores com formação em Nível Médio integrantes da estrutura de
carreira do Nível I – Classe A, apresentando um percentual de 16,26% de acréscimo
salarial, passando seus vencimentos de R$ 533,28 (quinhentos e trinta e três reais e vinte
e oito centavos) para R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) após a implantação do PCCR.
Levando-se em consideração os 2.106 (dois mil cento e seis) professores do Nível III –
Classe A com Licenciatura, o percentual de acréscimo salarial foi de 30,87%, passando
de R$ 663,24 (seiscentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) para R$ 868,00
(oitocentos e sessenta e oito reais). O vencimento do professor em Nível Médio, em final
de carreira, corresponde a R$ 961,83 (novecentos e sessenta e um reais e oitenta e três
centavos).
A avaliação de desempenho tem ocupado lugar de destaque nas políticas
educacionais, principalmente, no construto dos Planos de Cargos, Carreira e
Remuneração, haja vista a preocupação com a eficácia dos sistemas, considerando a
política de avaliação neoliberal. Nesse sentido, é revestida de um discurso de que a
avaliação de desempenho dos professores promoverá a melhoria da formação e do
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desenvolvimento profissional, a melhoria do ensino, a progressão na carreira e o aumento
de salário. Porém, a política de avaliação docente deve vir acompanhada dos demais
elementos da valorização, tais como: condições de trabalho, formação continuada e
remuneração. O PCCR da rede estadual do RN define a progressão da carreira por meio
da avaliação de desempenho baseado nestes critérios: desempenho da função, produção
intelectual, qualificação e rendimento dos alunos.
A investigação sobre a valorização de professores da rede estadual de ensino do
Estado do Rio Grande do Norte apresenta alguns resultados relacionados com a melhoria
da remuneração: a garantia da carreira para os profissionais do quadro suplementar do
magistério; a promoção vertical dos professores especialistas; e a correção anual do
vencimento base conforme previsto no Parágrafo Único do art. 33 da Lei Complementar
n° 322/06. No entanto, apesar da implementação do PCCR, constata-se que a
remuneração dos professores não é satisfatória porquanto o direito garantido, nessa lei,
não se efetiva na prática. Assim, a valorização dos professores tem perspectiva de
melhorias com a implantação da Lei n° 11.738/08 que regulamenta o Piso Salarial
Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica.
Nesse sentido, a participação do sindicato no processo de implementação do Piso
Salarial Profissional Nacional, na rede pública estadual do RN, configura-se como
legítimo e decisivo na conquista dos direitos. Porém é inegável que a sua participação não
seja ainda consistente, no sentido de conquistar reivindicações que, realmente,
proporcione a valorização do magistério. A relação de poder estabelecida entre o governo
estadual e o movimento sindical é perceptível, mediante as ações desenvolvidas, como
audiência pública, reuniões com o governo e greves ao longo do processo de
encaminhamento e definição das políticas de implementação.
Constatam-se avanços no vencimento dos professores, com a implantação do
PCCR, conforme o escalonamento salarial feito em março de 2006. A sua implementação,
porém, decorre de um embate político entre o Sinte/RN e o Governo Estadual do Rio
Grande do Norte.
A Lei nº 11.738/08 (BRASIL, 2008b) estabelece, em seu art. 3º, o Piso Salarial
Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica no
valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), a vigorar a partir de 1º de janeiro de
2008, com integralização gradual de forma progressiva e proporcional, tornando-o
integral a partir de 1º de janeiro de 2010. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao
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julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4167-3/600 (BRASIL, 2008e)
proferiu sentença concedendo medida cautelar que anula a eficácia da vigência do piso
salarial em questão, a partir de 1º de janeiro de 2008, passando essa vigência para 1º de
janeiro de 2009; e observado o gradualismo da integralização, o integral será a partir de
1º de janeiro de 2011. Portanto, é o prazo resultante dessa sentença proferida pelo STF
que deve ser observado, até decisão definitiva da mesma Corte.
É pertinente explicar que, apesar de o governo do Rio Grande do Norte não fazer
parte do grupo de governadores que assinou a ADI (BRASIL, 2008e), no momento da
implementação do Piso, as determinações da mesma serviram como suporte ideal para a
sua implantação, tanto no que se refere à jornada, e, principalmente, à concepção de Piso
transformada em Teto Salarial, ou seja, somando as vantagens pecuniárias pessoais. O
resultado aponta que o professor com magistério na rede estadual do RN, em 1996,
recebia um vencimento base de R$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos)
passando, em 2010, para R$ 712,56 (setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).
No período houve um aumento nos valores nominais correspondente a 1.664,20%. Esses
dados evidenciam que houve um crescimento significativo, considerando toda a série
histórica e analisando a política de Fundos – Fundef, Fundeb e PSPN.
Considerando o percentual apresentado nos vencimentos a partir das tabelas
salariais, pode-se afirmar que o magistério teve uma valorização no vencimento
(composição da remuneração) bastante significativa, porém se faz necessário considerar
a política de desvalorização decorrente dos abonos e gratificações para complementação
da remuneração fixa, que, à medida que foi sendo incorporada, apresenta um impacto na
remuneração. Em 1996 e 1997 − período anterior ao Fundef − a complementação da
remuneração fixa dos professores se dava por meio da regência de classe e abono. O valor
do abono correspondia a R$ 110,65, valor esse superior ao vencimento. A partir de 1998,
é acrescida mais uma complementação de 148,00, referente ao Fundef, não alterando o
vencimento dos professores. Em 2001, o abono é incorporado ao vencimento, passando
de R$ 40.39 para R$ 180,00, equivalente a um aumento percentual de 345,65%. Em 2006,
com a aprovação do PCCR, é incorporada a gratificação da regência de classe e
complementação do Fundef.
Considerando o vencimento dos professores e feitas as devidas observações,
pode-se afirmar que a política de Fundos − Fundef e Fundeb − proporcionou efeitos
significativos nos vencimentos (parte da composição da remuneração), ainda que tenham
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sido alterados em função das incorporações e não de reajustes reais dos salários dos
professores da rede estadual nos níveis do magistério e licenciatura.
No capítulo seguinte analisa-se a folha de pagamento sobre a movimentação dos
professores, conforme a titulação e composição, bem como os dados da remuneração com
base nos contracheques dos professores da rede estadual.
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Capítulo V
Vincent Van Gogh –Comedores de batatas, abril de 1885

“Tenho certeza de que estou me esforçando muito para mudar muitas coisas em mim mesmo. [...]
principalmente as tristes condições da minha situação financeira”.
Vincent Van Gogh
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5 FUNDEF E FUNDEB: EFEITOS NA CARREIRA E NA REMUNERAÇÃO DOS
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DO RN (1996 –
2010) – A PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS

A avaliação das políticas de modo geral tem sido definida como instrumento
imprescindível para o conhecimento da viabilidade de programas e projetos, para o
redirecionamento de seus objetivos, quando necessário, ou mesmo para formulação de
suas propostas e atividades. A avaliação se revela como um importante mecanismo de
gestão, na coleta de informações para subsidiar a tomada de decisão dos gestores,
formuladores e implementadores de programas. Possibilita, pois, conhecer o que está
acontecendo e atuar sobre os fatos de forma a realizar ajustes necessários, economizandose, dessa forma, tempo e recursos, o que eleva a credibilidade das ações políticas.
Apesar de ser indiscutível a necessidade de avaliação, no âmbito do setor público
brasileiro, essa prática ainda é muito incipiente, especialmente quando focaliza a
avaliação de desempenho e de resultados de uma instituição pública ou de um programa
governamental, no qual a política pública se materializa.
Cohen e Franco (1993, p. 16) esclarecem, com muita propriedade, a importância
da avaliação em programas governamentais: “a avaliação de projetos sociais tem um
papel central neste processo de racionalização e é um elemento básico de planejamento.
Não é possível que estes sejam eficazes se não forem avaliados os resultados de sua
aplicação”.
Estudiosos sobre o trabalho docente como Tardif (2002), Melo (2008)
Lourencetti, (2008), apontam para a complexidade atual do papel do educador escolar,
que implica não apenas o domínio dos conhecimentos disciplinares e metodológicos de
ensino, mas também compreensões sobre o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social
dos discentes. E, ainda a capacidade de lidar com as diferenças em todos os seus aspectos:
diferentes estágios de desenvolvimento cognitivo, vínculos familiares, religiosos,
condições econômicas, enfim, uma infinidade de saberes, necessários a essa profissão.
Outros estudiosos como Gatti, Barretto e André (2011) destacam que, quando se
trata de estudar a carreira e a remuneração de professores da educação básica, a questão
que se coloca de imediato é se há algum diferencial característico desse trabalho que o
define como merecedor de atenção e cuidados especiais. Nesse sentido, para Ferreira e
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Hypólito (2010), o trabalho docente é diferenciado de outros, na medida em que envolve
alto grau de subjetividade.
No que se refere, particularmente, à renda e aos incentivos relacionados à
remuneração dos docentes, esses representam um dos mais graves problemas da
educação. Reconhece-se que a profissão docente tem baixas remunerações, uma situação,
que chega a níveis extremos, em alguns países, em especial no Brasil. No entanto, não
existem, em geral, políticas e ações voltadas para a discussão em profundidade desse
assunto. A melhoria da renda dos docentes está basicamente ligada à antiguidade na
função e muito pouco vinculada ao seu desenvolvimento profissional.
Porém, nas últimas décadas 1990 e 2000, tem havido uma acentuada discussão
sobre a centralidade dos professores como agentes responsáveis pelas mudanças nos
contextos das reformas na América Latina e no Brasil. O reconhecimento social e legal
desse processo pode ser encontrado na própria legislação educacional brasileira, a partir
da Constituição Federal de 1988, ao adotar a expressão “valorização do magistério” para
designar as questões relativas à política docente: carreira, remuneração, formação e
condições de trabalho (OLIVEIRA, 2004).
A centralidade da avaliação dos efeitos da política de Fundos, na carreira e na
remuneração do magistério é justificada pela proposição de valorização explicitada nas
Leis 9.424/96 e 11.494/07, a partir da disposição e criação dos Fundos para Manutenção
do Ensino Fundamental e da Educação Básica, respectivamente. Para Draibe (2000), os
efeitos de um programa referem-se a determinadas alterações – esperadas ou não, outras
que não as especificamente pretendidas – provocadas pelo programa mais do que o
próprio grupo-alvo focalizado.
Tentou-se definir em que tipo de avaliação se encaixa a referida pesquisa,
considerando que são dois Fundos, em contextos políticos diferenciados: o primeiro, o
Fundef, no período de 1998 a 2006, implementado nos governos de FHC e Lula, se
encaixa na avaliação de resultados (impactos e efeitos); o segundo, o Fundeb (2007 a
2014), nos governos de Lula e Dilma, se encaixa na avaliação de processo
(implementação). Por essa razão, optou-se por escolher um grupo de professores para
analisar os seus contracheques em todo o período de 1996 a 2010 contemplando os dois
Fundos.
Na percepção da necessidade de avaliação, o presente capítulo avalia os efeitos
da política de Fundos – Fundef e Fundeb – na carreira e na remuneração dos professores
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da educação básica da rede pública estadual do Rio Grande do Norte, no período de 1998
a 2010. A análise toma como referência, também, os dois anos anteriores aos Fundef
(1996 e 1997), como parâmetro de comparação.
O capítulo está organizado em três grandes momentos: o primeiro faz menção à
carreira em uma visão macro, por meio da apresentação dos níveis e classes na folha de
pagamento e, após esse processo, perceber a movimentação da promoção e da progressão,
utilizando os contracheques. O segundo volta-se para a remuneração, compreendendo a
sua composição – vencimento e vantagens pecuniárias. O terceiro analisa a percepção dos
sujeitos (professores) sobre os efeitos dos Fundos na remuneração.

5.1 A CARREIRA E A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA REDE ESTADUAL
DO RN: EFEITOS DOS FUNDOS

A Resolução CNE/CB nº 2/2009 focaliza a necessidade da formação continuada
dos profissionais do magistério com as seguintes condições: constituir o espaço de horas
coletivas de trabalho pedagógico como momento de formação do profissional da
educação, demandando uma redução na jornada em sala de aula; garantir, na rede, a oferta
de programas permanentes e regulares de formação continuada de diferentes naturezas;
instituir mecanismos de concessão de licenças para a formação continuada dos
educadores; constituir incentivos de progressão na carreira por qualificação do trabalho
profissional, que, entre outros referenciais, agrega a avaliação de desempenho do
profissional do magistério (GATTI, BARRETTO e ANDRÉ, 2011).
Conforme apresentado no capítulo anterior, a legislação que respalda a carreira
para os profissionais do magistério da rede estadual do RN no período de 1996 a 2010
compreende: a Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994, que dispõe sobre o
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos e Civis do Estado e das Autarquias e
Fundações públicas estaduais que institui o respectivo Estatuto e dá outras providências.
Essa lei tem respaldo no art. 28 da Constituição Federal de 1988. O Estatuto do Magistério
de 1º e 2º Graus, foi aprovado pela Lei Complementar nº 049/86. A partir de 2006, a
legislação passa a ser a Lei Complementar nº 322/06 (RIO GRANDE DO NORTE,
2006a) que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do
Magistério Público Estadual, referente à Educação Básica e à Educação Profissional.
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Nos capítulos anteriores, a carreira e a remuneração do magistério vêm sendo
discutidas, a partir de referenciais teóricos e documentos, correspondentes ao recorte
temporal da referida pesquisa, ou seja, de 1996 a 2010. Pensar a carreira do magistério,
como algo atraente desde o ingresso até a aposentadoria, significa pensar as formas de
ingresso, jornada de trabalho, movimentação na carreira por meio da promoção e da
progressão, além da remuneração.
Os professores distribuídos nos diferentes níveis e modalidades variam entre
14.782 a 17.543 professores. No período em estudo, conforme a análise das folhas de
pagamento de 1996 a 2010 da SEEC/RN estão ordenados conforme o nível de formação:
magistério, graduação, especialização, mestrado e doutorado e nas classes de A a J. As
tabelas de 17 a 22 apresentam a distribuição dos professores por Níveis e Classes.

Tabela 17 - Professores da rede estadual de ensino do RN, com Magistério (Classe A a
J) no período 1996-2010.
MAGISTÉRIO
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1996

PROMO
ÇÃO
P6E

1.003

3.028

947

766

999

893

1.043

914

685

3.927

TOTA
L
14.205

1997

P6E

1.022

3.006

944

763

990

892

1.041

911

684

3.893

14.146

1998

CL-1

1.009

2.917

902

730

964

872

1.032

893

681

3.844

13.844

1999

CL-1

1.004

2.919

901

728

965

874

1.030

889

678

3.807

13.795

2000

CL-1

998

2.914

899

724

963

870

1.025

886

674

773

13.726

2001

2.317

3.530

870

694

916

804

934

747

460

566

11.838

1.734

3.037

867

748

1.064

1.125

930

746

458

561

11.270

1.546

241

1.529

436

246

1.634

749

2.320

1.129

1.438

11.268

1.789

228

1.508

431

232

1.623

713

2.146

1.085

1.665

11.420

1.738

237

1.479

430

230

1.614

711

2.133

1.076

1.641

11.289

2006

CL-1
PERM
CL-1
PERM
CL-1
PERM
CL-1
PERM
CL-1
PNI

1.731

243

1.464

427

232

1.608

710

2.039

941

1.088

10.483

2007

PNI

678

192

1.434

421

229

1.591

695

1.932

825

762

8.759

2008

PNI

670

199

1.529

444

246

1.675

765

2.016

817

712

9.073

2009

PNI

173

61

500

150

63

423

272

663

309

325

2.939

2010
PNI
5
116
50
427
133
59
346
222
554
444
Fonte: Folha de Pagamento da SEEC/RN (1996 a 2010) cedida pela Secretaria de Administração e dos
Recursos Humanos do Estado do RN.

2.356

ANOS

2002
2003
2004
2005
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Na tabela 17, a quantidade de professores da rede estadual com formação em
nível Médio (Magistério) vem decrescendo de forma bastante visível. Observa-se que
essa redução se acentua mais a partir do primeiro ano de implementação do Fundeb
(2007). A relação não é exatamente pela implementação desse Fundo, mas pela
implementação do PCCR que ocorreu, em 2006, proporcionando a promoção para alguns
professores que se encontravam, há muitos anos, com a titulação de graduação. Ocorre
uma redução no número de professores com magistério de 1996 a 2010. Do total de
14.205 professores passa para 2.356 correspondendo a uma redução de 84%. No período
do Fundef (1998 -2006), decresceu 24,2%; e no período do Fundeb, 73%.
Tabela 18- Professores da rede estadual de ensino do RN, com Graduação (Classe A a
J) no período 1996-2010.
GRADUAÇÃO
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1996

PROMO
ÇÃO
P2-E

17

105

75

30

39

43

52

27

23

180

TOTA
L
591

1997

P2-E

16

57

57

27

31

36

48

24

22

172

490

1998

CL-2

11

8

19

2

8

14

16

10

12

153

253

1999

CL-2

11

8

19

2

8

14

16

10

12

151

251

2000

CL-2

11

8

20

2

8

14

16

10

12

147

248

2001

CL-2

57

24

23

10

14

16

16

15

8

38
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1.896

1.309

639

596

754

572

698

548

442

593

8.047

41

1.873

744

241

343

978

646

975

802

1.411

8.054

40

1.857

718

225

320

960

623

861

831

1.483

7.927

43

1.842

705

220

318

964

617

852

818

1.458

7.837

ANOS

2002
2003
2004
2005

PERM
CL-2
PERM
CL-2
PERM
CL-2
PERM
CL-2

2006

PNIII

1.080

1.781

710

216

312

945

600

821

768

1.080

8.313

2007

PNIII

2.577

1.712

688

212

300

903

563

776

976

785

9.192

2008

PNIII

3.014

1.775

708

224

302

932

574

768

652

658

9.607

2009

PNIII

6.569

2.031

1.024

505

251

649

394

599

466

563

13.051

2010

PNIII

1.856

5.360

1.970

1.016

530

222

590

357

543

803

13.247

Fonte: Folha de Pagamento da SEEC/RN (1996 a 2010) cedida pela Secretaria de Administração e dos
Recursos Humanos do Estado do RN.

Na tabela 18, ocorre um movimento inverso, exceto no período de 1996 a 2001,
que acontece um decréscimo no número de professores com graduação. A partir de 2001,
ocorre um aumento gradativo, dos professores com formação em graduação, porém, nos
dois últimos anos (2009 e 2010) se acentua o maior número de professores com a
titulação. Significa que a política de Fundos proporcionou, ao longo do Fundef e dos
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quatro anos do Fundeb, uma preocupação em promover os professores que estavam com
as suas promoções estacionadas provocadas, principalmente, pela implementação do
PCCR, como um resultado positivo no final do Fundef (aprovação) e Implementação no
período do Fundeb. Portanto, o aumento de professores com graduação na rede, no
período em estudo, corresponde a 2.141%, no período de 1996 a 2010. No período do
Fundef, corresponde a 3.185% e, nos quatro anos do Fundeb, 44%. Significa que ocorreu,
no quadro geral da rede, um efeito positivo, porém, esperado, considerando que, no
Fundef poderia investir parte dos recursos em formação.
Tabela 19- Professores da rede estadual de ensino do RN, com Licenciatura Curta
(Classe A a J) no período 1996-2010.
LICENCIATURA CURTA
ANOS

PROMOÇÃO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

TOTAL

1996

CL - 3

14

8

2

7

12

10

12

29

25

97

216

1997

CL - 3

14

8

2

8

12

10

13

29

25

98
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1998

CL - 3

14

8

2

8

12

10

13

29

25

98

219

1999

CL - 3

14

8

2

8

12

9

13

29

25

98
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2000

CL - 3

14

8

2

8

12

10

13

29

25

98
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2001

PROF CL -3

12

4

2

7

11

9

12

24

13

26

120

2002

PROF CL -3

13

8

3

7

11

12

13

30

20

31

146

2003

PROF CL -3

2

11

6

2

3

6

12

22

24

58

146

2004

PROF CL - 3

2

11

6

2

3

6

12

22

24

58

146

2005

PROF CL - 3

3

10

6

1

3

6

14

21

25

53

140

3

6

8

21

23

23

102

3

5

8

18

19

16

85

3

4

7

16

15

13

74

1

2

5

10

9

10

45

1

1

2

4

8

19

40

PROF PERM NIVEL
2
8
7
1
- II
PROF PERM NIVEL
2007
2
8
5
1
- II
PROF PERM NIVEL
2008
2
8
5
1
- II
PROF PERM NIVEL
2009
1
3
3
1
- II
PROF PERM NIVEL
2010
1
2
2
- II
Fonte: Folha de Pagamento da SEEC/RN (1996 a 2010).
Humanos do Estado do RN.
2006

Secretaria de Administração e dos Recursos

O nível de Licenciatura Curta, cargo em extinção na rede estadual de ensino,
apresenta uma quantidade de professores que, ao longo do período estudado, vem
decrescendo, gradativamente, considerando que já não ocorre o ingresso nesse nível de
formação. Em 1996, eram 216 professores com Licenciatura Curta, em 2010, essa
quantidade está reduzida para 40 professores. A política de Fundos, principalmente, o
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Fundef não proporcionou investimento para a formação desse grupo em nível de
Graduação (Licenciatura Plena). Porém, como aspecto positivo com a implementação da
Lei nº 322/06, o PCCR enquadrou esse pessoal no quadro efetivo do magistério, saindo
do quadro suplementar com os mesmos direitos dos professores com graduação.
Considerando que não houve ingresso no período em estudo, observa-se uma redução
correspondente a 81%.
As tabelas 20, 21 e 22 apresentam a quantidade de professores com pósgraduação – especialização, mestrado e doutorado. Esses não aparecem em toda a série
histórica, considerando que, somente a partir do PCCR de 2006, a estrutura da carreira é
organizada dessa forma, passando a promover, gradativamente, os professores que se
encontram nesses Níveis. Anteriormente, não se configurava como Nível, mas como
forma de gratificação.

Tabela 20- Professores da rede estadual de ensino do RN, com Especialização (Classe
A a J) no período 2006-2010.
ESPECIALIZAÇÃO
ANOS
2006

PROMOÇÃO
PROF PERM
NIVEL - IV

A

2007

PROF PERM
NIVEL - IV

2

4

2

4

3

5

7

6

7

7

47

2008

PROF PERM
NIVEL - IV

4

3

2

4

3

5

7

6

7

7

48

2009

PROF PERM
NIVEL - IV

653

138

35

63

171

93

105

85

101

2010

PROF PERM
NIVEL - IV

61

985

193

47

87

217

135

142

114

3

B

C

D

E

F

G

H

I

J

TOTAL

3

3

3

3

6

6

6

7

7

43

1.444

123

2.104

Fonte: Folha de Pagamento da SEEC/RN (2006 a 2010) cedida pela Secretaria de Administração e dos
Recursos Humanos do Estado do RN.

O nível de Especialização a partir de 2006, ano de implementação do PCCR,
apresenta um crescimento gradativo no período de 2006 a 2010, correspondendo a
4.793%. Porém, o crescimento se acentua de 2008 para 2009, que corresponde a 2.908%
tendo 48 professores com especialização e passando para 1.444. De 2009 para 2010, esse
número passa para 2.104, apresentando um crescimento de 45,7%.
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Tabela 21 Professores da rede estadual de ensino do RN, com Mestrado (Classe A a J)
no período 2006-2010.
MESTRADO
ANOS
2006
2007
2008
2009
2010

PROMOÇÃO
PROF PERM NIVEL - V
PROF PERM NIVEL - V
PROF PERM NIVEL - V
PROF PERM NIVEL - V
PROF PERM NIVEL - V

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

TOTAL

1

3

-

-

-

-

3

-

6

7

20

1

3

-

-

-

-

3

-

5

5

17

1

3

-

-

-

-

2

-

2

3

11

69

9

19

8

12

6

6

-

2

3

134

5

80

7

20

8

8

6

8

-

5

147

Fonte: Folha de Pagamento da SEEC/RN (2006 a 2010) cedida pela Secretaria de Administração e dos
Recursos Humanos do Estado do RN.
Nota:
1 As lacunas sem informações significam que não tem professor no referido Nível e Classe.

Com a implementação do PCCR de 2006, o Nível de Mestrado também
apresentou avanço na carreira, evoluindo de 20 docentes em 2006 para 147 em 2010,
caracterizando, assim, um crescimento de 635%. Essa reestruturação, em Nível permitiu
um efeito positivo na carreira dos professores.
Tabela 22- Professores da rede estadual de ensino do RN, com Doutorado (Classe A a
J) no período 2006-2010.
DOUTORADO
ANOS
2006
2007
2008
2009
2010

PROMOÇÃO
PROF PERM NIVEL - VI
PROF PERM NIVEL - VI
PROF PERM NIVEL - VI
PROF PERM NIVEL - VI
PROF PERM NIVEL - VI

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

6

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Fonte: Folha de Pagamento da SEEC/RN 2006 a 2010) cedida pela Secretaria de Administração e dos
Recursos Humanos do Estado do RN.

A rede estadual do Rio Grande do Norte, praticamente, não tem, em seu quadro,
professores doutores, tendo em vista que, em 2009, havia 3 doutores, e em 2010, esse
número passou para 7. Essa realidade deixa evidente a falta de valorização profissional a
quem consegue esse nível de formação. Essa realidade pode ser decorrente de: a) falta de
promoção para os professores da rede com esse nível de formação; b) evasão daqueles
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que conseguem esse nível de formação para outras redes, mais provavelmente para o
ensino superior, na rede federal.
A realidade apresentada pelas Tabelas deixa bastante clara a falta de incentivo
no investimento da rede estadual em formação em nível de Pós–Graduação anterior a
2006. Apesar de alguns avanços com a implementação do PCCR, o quadro é bastante
reduzido de pessoal com especialização, mestrado e, principalmente, em nível de
doutorado. Portanto, o maior número de professores da rede estadual se concentram nos
dois níveis iniciais – Magistério e Graduação. Essa realidade deve ser colocada como
desafio para os governantes no sentido de promover incentivos para a formação em nível
de pós-graduação.

5.1.1 Carreira: a promoção e a progressão dos professores nos achados dos
contracheques

A carreira e a remuneração do magistério apresentam-se como relevantes para
refletir sobre as condições profissionais desses trabalhadores e a atratividade da profissão
para as novas gerações. A falta de professores em algumas regiões e em determinadas
disciplinas, e o abandono de carreira corroboram a importância de considerar as condições
reais da profissionalização docente. Gatti e Barretto (2009) analisam que,

No que diz respeito à carreira docente na educação básica, embora
atualmente seja comum, em certos meios, o discurso que aumento de
salário não garante maior qualidade, é preciso lembrar que carreiras
pouco atraentes do ponto de vista salarial acabam por não ser objeto de
procura entre as novas gerações, e especialmente não se mostram
atraentes para aqueles que se considera em melhores condições de
domínio de conhecimentos, ou com melhores chances em outras
atividades (GATTI, BARRETTO, 2009, p. 239-240).

A evolução na carreira na rede estadual do RN decorre de dois movimentos, pela
promoção vertical, considerando-se a titulação em que se organiza em seis níveis (PNI,
PNII, PNIII, PNIV, PNV, PNVI) e pela progressão horizontal (tempo de serviço), até
2005. A partir de 2006, com a implementação da Lei nº 322/06, a progressão passa a ser
decorrente da avaliação de desempenho, organizada em dez Classes de A a J.
Nos próximos quadros, analisa-se a carreira do magistério da rede pública
estadual de ensino, do RN, de 1996 a 2010, observando o período anterior aos Fundos
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(1996 e 1997), o período do Fundef (1998 a 2006) e parte do período do Fundeb (2007 a
2010). Ademais, avaliam-se o tipo de vínculo, o ingresso, a promoção e a progressão,
conforme a formação e o tempo de serviço do professor.
Quadro 21- Professor de Nível Médio – Magistério (PNI), da rede estadual de ensino do
RN, 18 e 24 anos de carreira.
PROFESSOR 1 – NÍVEL MÉDIO – MAGISTÉRIO - 18 ANOS (serviço em 2010)
Anos
Tipo
de Ingresso Ano
de Promoção Progressão
Carga
Vínculo
admissão
Horária
PRÉFUNDOS

FUNDEF

FUNDEB

PRÉFUNDOS
FFUNDEF

FUNDEB

B

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

P6E-A
P6E-A
CL1-A
CL1-A
CL1-B
CL1-B
CL1-B
CLI-B
CL1-B
CLI-C
PNI-C
PNI-C
PNI-C
PNI-C
PNI-D

40h
40h
40h
40h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h

PROFESSOR 2 – NÍVEL MÉDIO – MAGISTÉRIO - 24 ANOS
1996
Magistério P6E-D
1997
Magistério P6E-D

40h
40h

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Estatutário

Concurso
Público

1993

Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério

Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério

CL1-D
CL1-D
CL1-D
CL1-D
CL1-D
CL1-D
CL1-E
CL1-E

40h
40h
30h
30h
30h
30h
30h
30h

2006

Magistério

PNI-E

30h

2007
2008
2009

Magistério
Magistério
Magistério

PNI-E
PN1-E
PNI-E

30h
30h
30h

Estatutário

Concurso
Público

1986

2010
Magistério PN1-F
30h
Fonte: Contracheques dos professores da rede pública estadual do RN, de 1996 a 2010. Elaboração da
autora.

O Quadro 21 apresenta a carreira do professor de Nível Médio- PNI (magistério),
com 18 e 24 anos de carreira (meio e final de carreira). Professor em início de carreira
com magistério – PNI não consta, pois não houve, ao longo dos últimos dez anos,
concurso na rede estadual do RN para esse nível de formação.
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O professor 1 com Nível Médio - Magistério – PNI com ingresso por concurso
público em 1993, com dezoito anos de carreira, apresenta uma jornada de trabalho de 40
horas semanais nos anos de 1996 a 1999. Analisando a sua carreira pelo movimento da
promoção (titulação), observa-se que não houve mudança, considerando que, em 1996, a
sua titulação é o magistério e em 2010 continua a mesma titulação. Observa-se, no
entanto, que, no ano de 2000, com a implementação do Fundef ocorre uma reestruturação
da carreira, em que a jornada tem uma redução de 40 horas semanais para 30 horas
semanais e uma reestruturação na carreira que transforma o P6E-A para CL1-A, mudança
apenas de nomenclatura. Em 2006 com a implementação do PCCR, último ano do Fundef,
mais uma vez ocorre uma reestruturação na carreira, em que o professor deixa de ser CL1C e passa a ser PNI-C. Nos quatro primeiros anos do Fundeb (2007 a 2010), não ocorre
nenhuma mudança. No que se refere à movimentação da carreira pela progressão o
professor 1, admitido em 1993, passa sete anos para obter a sua primeira progressão, de
A para B no ano de 2000, de B para ser C, no ano de 2005, após cinco anos, de C para D
ocorre em 2010, depois de cinco anos.
O Quadro 21 trata também da progressão horizontal. Até 2006, ano de aprovação
do PCCR, constata-se que o professor deveria atingir a última classe (J) ao completar 20
anos de carreira. O professor 1 com dezoito anos de carreira está na letra D, considerando,
que a diferença entre cada letra é de 5%; esse professor está acumulando um percentual
de prejuízo na sua remuneração que corresponde a 25%, no período estudado. Tendo em
vista que o professor deve se aposentar na letra J, o referido professor, que, em média,
passa cinco anos para obter a sua progressão, se aposentaria com aproximadamente
cinquenta anos de serviço.
O professor 2 com Nível Médio - Magistério – PNI com ingresso por concurso
público em 1986, com vinte e quatro anos de carreira apresenta a mesma jornada de
trabalho do professor anterior, como também as mesmas mudanças na jornada e na
reestruturação na carreira decorrente da aprovação do Fundef e da implementação do
PCCR. O Professor 2, no que se refere à movimentação da carreira pela promoção,
permanece inalterada em todo o recorte temporal utilizado pela pesquisa. Em 1996, a sua
formação é nível médio e continua a mesma formação em 2010.
Quanto à progressão (tempo de serviço ou avaliação de desempenho), o
Professor 2 apresenta a seguinte movimentação na carreira: de 1996 a 2003, permanece
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na letra D – oito anos, em 2004 evolui para a letra E, permanecendo por seis anos na
mesma classe, no ano de 2010, evolui para a letra F.
O referido professor com vinte quatro anos de magistério, final de carreira não
evoluiu na promoção (titulação) e na progressão passou em média de seis a sete anos para
evoluir de uma classe para a outra. Considerando que, para cada letra o diferencial é de
5%, o prejuízo corresponde a 20% por estar atrasado em três classes (G, H, I e J).
O art. 62, da LDB, Lei nº 9.394/96 estabelece que os docentes da educação básica
deverão ser formados em nível superior (licenciatura plena), mas admite como formação
mínima a de nível médio, modalidade normal, para o exercício da docência na educação
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental.
A atualização e a elevação dos conhecimentos profissionais deverão ser
contemplados a partir de programas de aperfeiçoamento profissional continuado,
assegurados nos Planos de Carreira do Magistério Público. Para esse fim, parte dos
recursos da parcela dos 40% do Fundef poderia ser investido em formação, inclusive no
desenvolvimento da formação em nível superior dos professores que atuavam na docência
de 1ª a 4ª série do ensino fundamental público, obedecendo, nesse caso, às exigências
legais estabelecidas.
Apesar de parte dos recursos do Fundef ter sido liberada para a formação dos
professores leigos, ainda perdura esse problema. Uma das metas do Plano Nacional de
Educação (PNE, 2011-2020), porém, prevê até 2020, que todos os professores da
Educação Básica tenham formação específica em nível superior em curso de licenciatura
na área de seu conhecimento.
O Quadro 22 mostra a progressão da carreira do professor da rede estadual do
RN com Licenciatura Curta.
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Quadro 22- Professor com Licenciatura Curta (PNI), da rede estadual de ensino do RN,
25 anos de carreira.

PRÉ
FUNDOS

FUNDEF

FUNDEB

PROFESSOR 3 – LICENCIATURA CURTA – 25 ANOS
Anos Tipo
de Ingresso
Ano
de Promoção
Vínculo
admissão

Progressão

Carga
Horária

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

CL-3-S
CL-3-S
CL-3-S
CL-3-S
CL-3-S
CL-3-S
CL-3-S
CL-3-S
CL-3-S
CL-3-S
P-NII-A
P-NII-A
P-NII-A
P-NII-A
P-NII-A

40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h

Estatutário

Contratado
em Regime
CeletistaTransform
ado
em
Estatutário

1985

Lic. Curta
Lic. Curta
Lic. Curta
Lic. Curta
Lic. Curta
Lic. Curta
Lic. Curta
Lic. Curta
Lic. Curta
Lic. Curta
Lic. Curta
Lic. Curta
Lic. Curta
Lic. Curta
Lic. Curta

Fonte: Contracheques dos professores da rede pública estadual do RN de 1996 a 2010. Elaboração da autora
da Tese(2014).

O Quadro 22 apresenta a carreira do professor com Licenciatura Curta (P-NII),
(cargo em extinção), com vinte e cinco anos de carreira. O professor 3 ingressa em 1985,
indicado pelo governo local sem concurso público, pertencente ao quadro de professor
suplementar. O Fundef possibilitou o enquadramento do referido professor pela Lei
Complementar nº 322/06, deixando de pertencer ao quadro suplementar, ou seja, deixa
de ser CL3- S e passa a ser P-NII, adquirindo os mesmos direitos de progressão e
promoção do P-NIII. Assim, a carreira do referido professor, somente se efetiva, em 2006,
com o enquadramento na carreira, deixando de ser celetista e transformando-se em
estatutário, iniciando a sua progressão na classe A. Portanto, para esse nível, os efeitos
do Fundef foram bastante positivos, oportunizando o avanço na carreira, embora de forma
tardia.
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Quadro 23- Professor com Graduação- P-NIII da rede estadual de ensino do RN, 2, 10,
16 e 20 anos de carreira (início e meio da carreira).

1996
1997
1998

PROFESSOR 4 – GRADUAÇÃO- 2 ANOS
Tipo
de Ingresso
Ano
de Promoção
Vínculo
admissão
Estatutário Concurso
2009
Graduação
Público
Graduação
PROFESSOR 5 – GRADUAÇÃO – 10 ANOS
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Estatutário Concurso
2000
Graduação
Público
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
PROFESSOR 6 – GRADUAÇÃO- 16 ANOS
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Estatutária Concurso
1995
Magistério
Público
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Magistério
Graduação
PROFESSOR 7 – GRADUAÇÃO – 20 ANOS
Graduação
Graduação
Graduação

1999

Graduação

CL-2-C

40h

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação

CL-2-C
CL-2-C
CL-2-C
CL-2-C
CL-2- D
CL-2- D
P-NIII-D
P-NIII-D
P-NIII-D
P-NIII-D
P-NIII-E

30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h

Anos
FUNDEB

FUNDEF

FUNDEB

PRÉFUNDOS

FUNDEF

PRÉFUNDOS

FUNDEF

FUNDEB

2009
2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Estatutário

Concurso
Público

1990

Progressão
P-NIII-A
P-NIII-A

Carga
Horária
30h
30h

CL-2-A
CL-2-A
CL-2-A
CL-2-A
CL-2-B
CL-2-B
P-NIII-B
P-NIII-B
P-NIII-B
P-NIII-B
P-NIII-B

30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h

P6-E-A
P6-E-A
CL-1-A
CL-1-A
CL-1-B
CL-1-B
CL-1-B
CL-1-B
CL-1-B
CL-1-B
CL-1-C
CL-1-C
CL-1-C
CL-1-C
P-NIII- A

40h
40h
40h
40h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h

P2-E-B
P2-E-B
CL-2-B

40h
40h
40h

Fonte: Contracheques dos professores da rede pública estadual do RN de 1996 a 2010. Elaboração da autora (2014)
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No quadro 23, tem-se a carreira do professor de Graduação- PNIII, com dois
anos, dez anos, dezesseis anos, vinte anos de serviço. O professor 4 ingressou, na rede
estadual em 2009, com Graduação − PNIII − por concurso público, efetivando-se como
estatutário, com dois anos de carreira. Nos dois primeiros anos, não evoluiu na carreira
em nenhuma das movimentações − promoção e progressão − por se encontrar no período
considerado de estágio probatório. Conforme a Lei Complementar nº 322/06, art. 23 (RIO
GRANDE DO NORTE, 2006), o estágio probatório corresponde ao período de três anos
de efetivo exercício das funções de magistério, por parte do Professor ou Especialista de
Educação, iniciando-se o prazo na data da posse no respectivo cargo.
O professor 5 com Graduação – P-NIII − com ingresso em 2000, por concurso
público, dez anos de carreira, tem uma jornada de trabalho de 30 horas semanais em todo
o período estudado. Analisando a sua carreira pelo movimento da promoção (titulação),
observa-se que não houve mudança, considerando que, em 2000, a sua titulação de
ingresso é a Graduação e, em 2010, continua a mesma titulação. Observa-se, no entanto,
que, no ano de 2006, com a implementação do PCCR, há uma reestruturação na carreira,
mudando, apenas, a nomenclatura de CL2-B para P-NIII B.
Em entrevista49 com o referido professor sobre a não promoção durante esse
período, ele, assim, se posicionou:

A rede estadual do RN não tem nenhuma preocupação em investir na
formação dos professores e quando o próprio professor investe, não
consegue evoluir na carreira, pois não é contemplado com promoção,
ficando anos esperando a mudança de nível. No meu contra cheque sou
graduada, porém, de fato sou especialista e mestra. No ano de 2002
conclui uma especialização e no de 2010, um mestrado. Entrei com o
pedido de promoção para especialista em 2002 e nunca saiu e de mestra,
logo após a defesa e até hoje também não fui contemplada. O
impedimento da minha promoção é decorrente da falta de vontade
política dos governos em valorizar o magistério, tanto no que se refere
a carreira, como a remuneração, considerando que a evolução na
carreira também proporciona melhoria na remuneração, pela titulação e
mudança das letras (A a J). Portanto, o prejuízo acontece por duas vias,
à mudança de nível e de classe (PROFESSOR 5, 2012).

O depoimento do professor 5 sinaliza para a falta de comprometimento dos
governos na promoção da carreira do magistério, considerando a titulação do referido

49

Os depoimentos inseridos na análise da carreira correspondem aos professores que estão dispostos
conforme a numeração especificada nos quadros, ou seja, aqueles cuja falas são analisadas.
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professor, que, antes da Lei Complementar nº 322/06, era regida pelo Estatuto do
Magistério que previa mudança de nível, conforme titulação do professor. A partir de
2002, o referido professor acumula oito anos sem promoção, desvalorizando e
desestimulando o professor a investir na sua formação. “As políticas de carreira docente
nas instâncias de gestão pública não estão dando conta de oferecer perspectivas justas ao
conjunto dos trabalhadores em educação” (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 141).
Pertinente à movimentação da carreira pela via da progressão, o citado professor
inicia na classe A, passa por estágio probatório de três anos, após o quarto ano tem a sua
primeira promoção para a letra B, em 2005, no tempo correto. Porém, após a referida
progressão até o final do período estudado, 2010, não ocorre mais nenhuma evolução,
passando sete anos na mesma classe B. A política de Fundos – Fundef e Fundeb − não
proporcionou nenhum efeito na carreira (promoção e progressão) do citado professor. Há,
apenas, uma reestruturação da carreira em 2006, com a implementação do PCCR,
passando de CL2-B para P-NIII-B, porém essa mudança não proporciona nenhuma
movimentação vertical e /ou horizontal.
O professor 6 com formação em Graduação – P-NIII, em 2010, ingressou na rede
estadual em 1995, por concurso público com magistério – CL1-A, efetivando-se como
estatutário. No período de 1996 a 2009, não evoluiu na sua promoção. Porém, em
entrevista com o referido professor, ele argumenta que:

a minha não promoção na rede estadual é revoltante, pois conclui a
graduação em 2000, dez anos depois, no ano de 2010 é que consegui a
promoção, ou seja, a mudança de nível médio para o superior, acumulei
muitos prejuízos financeiros na carreira. Nesse período, em 2002
terminei a minha especialização, porém, considerando que ela somente
poderá ocorrer após a publicação da mudança em nível superior, estou
aguardando até hoje essa outra promoção. Significa que, mais uma vez
estou sendo remunerada, não conforme a minha titulação, mas
conforme o que o governo do estado do RN quer (PROFESSOR 6,
2012).

A entrevista realizada com o professor, esclarece pontos acerca da não promoção
da sua carreira, no que se refere à titulação. Isso deixa evidente que, mesmo o professor
investindo na sua formação, não tem garantido o seu direito de progredir na carreira,
desrespeitando a própria legislação do Estatuto e do PCCR. Essas condições expostas são
admissíveis porque a carreira do magistério exerce baixa atratividade para jovens,
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conforme estudo realizado por Gatti, et al. (2010), especialmente em locais onde as
oportunidades são maiores (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p.147).
Quanto à progressão, o Fundef, implementado em 1998, proporcionou uma
reestruturação na carreira, transformando o professor P6E-A em CL1-A, porém não
promoveu a progressão da classe nesse momento; somente, em 2000, acontece a primeira
mudança de A para B, seis anos após o ingresso. A segunda promoção somente acontece
em 2006, com a implementação do PCCR, seis anos depois, de B para C. Analisando essa
movimentação, percebe-se que o professor com dezesseis anos de profissão está com a
sua carreira estacionada, tanto no que se refere à promoção, quanto à progressão,
permanecendo na classe C quando deveria estar na classe G, acumulando, assim, um
prejuízo de 20%, considerando os 5% entre as classes.
O professor 7 estatutário ingressou na rede estadual por meio de concurso
público em 1990. Analisando a promoção, observa-se que o professor não apresenta
nenhuma evolução, ou seja, não foi promovido na sua titulação permanecendo com
graduação, durante todo o período estudado. Ocorreu com esse professor o mesmo que
os demais, houve uma reestruturação na carreira. No ano de 1999 com o Fundef, há uma
reestruturação na carreira e, em 2006, com a implementação do PCCR, ocorre mais uma
reestruturação que não proporciona nenhum avanço em termos de promoção. Com
relação à progressão, o referido professor (a) também não obteve, no período em estudo,
movimentação significativa na progressão, considerando que, com vinte anos de atividade
docente, ainda permanece na classe E, quando deveria estar na classe I, acumulando,
assim, quatro classes em atraso, significa menos 20% na sua remuneração.
A carreira deve ser pensada como uma estrada que está constantemente sendo
construída pela pessoa ou mesmo a instituição ou empresa a que pertence. O caos pode
ser a preparação para o momento atual; o futuro, como algo sem previsão exata, mas que
pode ser balizado e construído ao longo de um processo de estabilização (DUTRA, 1996).
Porém, diante da situação apresentada na carreira dos professores da rede estadual do RN,
é necessário um esforço e vontade política por parte dos governantes para correção dessa
dívida. A legislação é, inquestionavelmente, falha e o que se observa é que, sequer, o que
está definido nos estatutos e planos de cargos vem sendo assegurado enquanto direito.
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Quadro 24-Professor com Graduação- P-NIII da rede estadual de ensino do RN, 24 e 28
anos de carreira (final de carreira).
PROFESSOR (A) 8 – GRADUAÇÃO- 24 ANOS
PRÉFUNDOS

FUNDEF

1996

Graduação

P2-E-E

40h

1997
1998
1999
2000
2001
2002

Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação

P2-E-E
CL-2-E
CL-2-E
CL-2-E
CL-2-E
CL-2-E

40h
40h
40h
30h
30h
30h

Graduação

CL-2-F

30h

CL-2-F
CL-2-F
CL-2-F
P-NIII-F
P-NIII-F
P-NIII-F
P-NIII-G

30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h

P2-E-G

40h

Estatutário

2003

FUNDEB

PRÉFUNDOS

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Concurso
Público

1986

1996

Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
PROFESSOR (A) 9- GRADUAÇÃO – 28 ANOS
Graduação

1997
1998
1999

Graduação
Graduação
Graduação

P2-E-G
CL-2-H
CL-2-H

40h
40h
40h

2000

Graduação

CL-2- I

30h

Graduação

CL-2-J

30h

Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação

CL-2-J
CL-2-J
CL-2-J
CL-2-J
P-NIII-J
P-NIII-J
P-NIII-J

30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h

FUNDEB

2001

FUNDEF

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Regime
celetista
transformado
em
estatutário

Contrato

1982

2009
Graduação
P-NIII-J
30h
2010
Graduação
P-NIII-J
30h
Fonte: Contracheques dos professores da rede pública estadual do RN de 1996 a 2010. Elaboração da autora
da Tese (2014).

O quadro 24 apresenta a carreira do professor com graduação em final de carreira
(24 e 28 anos). O professor 8 ingressou na rede, em 1986, por concurso público, com
nível médio- Magistério – P6E, estatutário, com uma jornada de quarenta horas semanais,
apresentando a seguinte realidade na sua carreira: na promoção – graduação de 1996 a
2010, porém, em entrevista realizada com o referido professor, ao ser questionado sobre
a sua formação, ele explicou que
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A titulação do meu contra cheque não corresponde a realidade, porque
terminei uma especialização em 2002 e um mestrado em fevereiro de
2010, ambas encaminhadas junto a SEEC/RN para promoção. Porém,
o Estado não investe nem na sua formação, carreira, remuneração e
muito menos na melhoria das suas condições de trabalho. Quando o
próprio profissional investe na formação não cumpre o que está
definido na legislação do Estatuto do Magistério de 1º e 2º Graus, Lei
Complementar nº 049/86, Lei Complementar nº 122/94 que define o
regime dos servidores, Lei Complementar nº 322/06 que é a lei do
PCCR e atualmente a Lei nº 11.738/2008 que define o Piso Salarial
Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da
Educação Básica, no que se refere a sua carreira - promoção e
progressão e remuneração (PROFESSOR 8, 2012).

No que se refere à progressão, ou seja, à mudança de uma classe para outra, o
professor passou sete anos na classe E, mais sete na classe F. Em 2010, muda para a classe
G. Analisando os efeitos produzidos na carreira, quanto à progressão, pode-se afirmar que
quase nenhum, apesar da aprovação da Lei nº 322/06 do PCCR, conseguiu, ainda, avançar
na carreira do magistério. Entretanto, a aprovação da lei do PCCR traz um efeito bastante
positivo da política do Fundef, porém, somente é implementado no final do Fundef e
início do Fundeb. É válido dizer que a referida lei não foi implementada na íntegra. Um
exemplo disso é o item que se refere à progressão que ocorrerá de acordo com a avaliação
de desempenho.
O professor 9 com graduação ingressou, em 1982, na rede estadual mediante um
contrato (indicação), regime celetista, como Técnico D, passando, posteriormente, para
P8-C. Em 1986, é enquadrado como P2-E, conforme o Estatuto do Magistério de 1º e 2º
Graus, Lei Complementar nº 049/86, deixando de ser celetista e passando a ser estatutário.
Em 1998, a carreira é, mais uma vez, reestruturada, passando a ser CL-2. Em 2006, com
a aprovação do PCCR, através da Lei Complementar nº 322, ocorre outra reestruturação
da carreira, mudando para P- NIII.
Considerando que o referido professor (a) ingressou como Técnico D e passa a
ser P8C, professor do quadro suplementar, ele avança na carreira, mais do que
normalmente acontece. Observando a carreira, no recorte temporal da pesquisa não
avançou na titulação, foi reenquadrado dentro da estrutura da carreira, mas permanece
com a mesma titulação - Graduação. Em entrevista realizada, para entender algumas
lacunas que os documentos não respondem, o (a) professor (a) justificou várias mudanças.
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Entrei no Estado como Técnico D, no primeiro governo de José
Agripino Maia, fui ser gestora de uma escola e ele me promoveu para o
quadro de professores do quadro suplementar. Posteriormente, com o
estatuto passei para o quadro efetivo e avancei rapidamente nas letras
(classes), pois todo ano José Agripino me dava uma letra por
merecimento (PROFESSOR 9, 2012).

Com base nessa justificativa, percebe-se alguns avanços na promoção, referentes
à mudança por enquadramentos na estrutura da carreira do magistério do citado professor.
Quanto à progressão, observa-se que, também, consegue avançar mais do que os demais
profissionais analisados posteriormente. Em 1996, com dezesseis anos de trabalho,
encontra-se na letra G. Com a implementação do Fundef, passa para a Classe H; dois anos
depois, muda para I; e, em 2001, avança para a classe J, antes de completar os vinte anos
propostos pelo Estatuto do Magistério de 1º e 2º Graus, Lei Complementar nº 049/86. O
referido professor avança na sua carreira, tanto no que diz respeito à promoção, quanto à
progressão, independente da Política de Fundos. Entende-se muito mais por uma
afinidade política com aqueles que estão à frente das decisões políticas da SEEC/RN. Ou
seja, por essa análise, percebe-se que a grande maioria passa anos e mais anos no mesmo
nível, embora tendo cursado outra formação e na mesma classe, mesmo com a sua
garantia de progressão pela legislação vigente à época. Esse tratamento desigual é
simplesmente inaceitável.
As realidades aqui estudadas mostraram que a carreira − enquanto dimensão da
valorização do magistério − está sendo burlada, quando se vê a falta de preocupação e de
responsabilidade política em cumprir com os insumos que fazem parte da remuneração
docente. Sobre a questão salarial na carreira docente, é válido enfatizar que

No que diz respeito à carreira docente na educação básica, embora
atualmente seja comum, em certos meios, o discurso que maior salário
não garante maior qualidade, é preciso lembrar que carreiras pouco
atraentes do ponto de vista salarial acabam por não ser objeto de procura
entre as novas gerações, especialmente não se mostram atraentes para
aqueles que se consideram em melhores condições de domínio de
conhecimento, ou com melhores chances em outras atividades.
(GATTI, BARRETTO, 2009, p.239-240).

A análise da carreira dos profissionais do Magistério permite fazer algumas
inferências acerca dos efeitos da política de Fundos – Fundef e Fundeb − ambos
produziram efeitos insuficientes para valorização do magistério, no que tange à promoção
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e à progressão da carreira. Portanto, dos nove professores analisados, apenas um apresenta
a promoção e a progressão com alguns avanços, os demais apresentam uma promoção –
mudança de nível completamente sem movimentação durante os quinze anos da pesquisa,
ou seja, a política de Fundos, tanto do Fundef quanto do Fundeb não foi capaz de fazer
avançar e promover os profissionais do magistério em sua titulação, permanecendo na
mesma formação, quando, muitas vezes, avançou investindo na sua própria formação. A
reestruturação da carreira por meio dos enquadramentos é positiva, haja vista o avanço
na reestruturação das carreiras mediante as legislações aprovadas no período do Fundef,
como é o caso da Lei Complementar nº 322/06 que define o Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração do Magistério, aprovada no último ano do Fundef e implementada no início
do Fundeb.
A avaliação feita pelos sujeitos da pesquisa (professores) mostra uma expressiva
insatisfação quanto à promoção e à progressão na carreira. Argumentam que, mesmo
investindo na sua formação, o que recebem não é condizente com ela, pois muitos já são
até mestres, mas nos contracheques constam que, apenas, têm graduação. Ou seja, a
promoção, ou mudança de nível não foi efetivada, conforme a Lei Complementar nº
322/06. O mesmo ocorre com a progressão. Porém, este caso chamou bastante atenção:
uma servidora que ingressa com um cargo de Técnico e passa a ser promovida ao cargo
de professor por um político. O fato apresenta-se como uma evidência da falta de
compromisso ético, além de ser uma situação ilegal e inconstitucional. A mudança de um
cargo para outro somente deveria acontecer por meio do concurso público.
A partir do item posterior, analisa-se a composição da remuneração do
magistério na folha de pagamento da rede estadual de ensino do RN.

5.1.2 Composição da remuneração na folha de pagamento

Pochmann (1999) faz uma análise sobre as transformações na evolução e
composição do emprego que têm sido acompanhadas de mudanças significativas no
padrão de uso e remuneração da força de trabalho e no avanço da desregulamentação do
mercado de trabalho. A flexibilização dos contratos de trabalho e das legislações social e
trabalhista, a queda nas taxas de sindicalização e o reduzido número de greves revelam o
maior grau de autonomia das empresas. Esse processo está associado às exigências de
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maior flexibilidade pelos empregadores. A noção da flexibilidade parece ter se deslocado
de dentro das empresas, isto é, das relações de trabalho para as relações de emprego.
Nesse contexto de flexibilização, se encontra a profissão do magistério, que,
segundo Nóvoa (1995), é preciso não esquecer a forma relativamente desvalorizada como
os professores sentem que a sua profissão é vista pela sociedade, o nível bastante baixo
das suas remunerações em comparação com outras atividades que exigem uma formação
em nível superior, a degradação da maior parte dos seus locais de trabalho (quantos
técnicos com formação superior aceitariam trabalhar sem gabinete, sem secretárias, sem
pessoal de apoio, etc.) e, sobretudo, o sentimento de que caem sobre eles as críticas
principais quanto à situação do ensino.
Para Morduchowicz (2003), a situação salarial dos professores da América latina
é tão séria, chegando esses profissionais a receber remunerações inferiores a de
funcionários de cargo técnico. Em função desses fatores, a insatisfação abrange,
praticamente, todas as dimensões a elas vinculadas, desde o nível absoluto das
remunerações até a existência (ou falta) de incentivos monetários que as ajustem,
refletindo nas tarefas e no desempenho dos próprios docentes nas escolas.
O processo de desvalorização dos profissionais do magistério da rede pública
estadual não difere desse contexto, principalmente, quando se refere à dimensão da
remuneração, enquanto aspecto importante para a valorização docente. Para compreensão
dos efeitos da política de Fundos, na remuneração dos professores da rede estadual do
RN, analisa-se a evolução da remuneração fixa composta pelo vencimento e demais itens
e remuneração variável que compreende o conjunto de todos os itens que aparecem de
forma pontual, ao longo da série histórica. A análise leva a efeito, também, o valor do
salário mínimo e o PSPN nacional.
Na percepção do Dieese (2008), a remuneração do trabalhador, ao longo da
história, vem ganhando insumos, resultado da negociação coletiva e/ou de lutas sindicais,
a destacar pelos seguintes insumos: a) o 13º salário conquistado em 1962; b) a instituição
do direito ao vale transporte em 1985; c) férias remuneradas, em 1988, entre outras
conquistas que são garantias legalmente instituídas pelos instrumentos normativos.
Concernente à remuneração docente, os insumos que compõem essa remuneração devem
ser previstos/estabelecidos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os profissionais
do magistério público.
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No Rio Grande do Norte, conforme o art. 39 (capítulo I) do Regime Jurídico
Único (RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 15), “a remuneração do servidor público
compõe-se de vencimento e vantagens pecuniárias”. A remuneração é “devida pelo
efetivo exercício do cargo ou função, ressalvadas as situações que não o suspendem ou
interrompem, nos termos da lei”.
O resumo da folha de pagamento da SEEC/RN (Anexo 01) apresenta a
composição da Remuneração do Magistério, no período de 2001 a 201050, correspondente
aos itens integrantes da remuneração em uma visão macro da rede estadual do Rio Grande
do Norte. A remuneração total é composta pela remuneração fixa (vencimento e
vantagens pecuniárias fixas) e remuneração variável (vantagens variáveis).

50

Os anos de 1996 a 2000 não foram encontrados, portanto, não foram disponibilizados pela
Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos (SARH).

239

Quadro 25 - Composição da remuneração do magistério da rede estadual do ensino
conforme Resumo da Folha de Pagamento (2001-2010).
COMPOSIÇÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO

QUANTIDADE

Vencimento Básico do Cargo Efetivo

10

FREQUÊNCIA % NOS
ANOS ESTUDADOS
2001 a 2010
100%

Proventos do Cargo Efetivo
Abonos Ativos

03
02

30%
20%

Vencimento do Cargo Comissionado Integral
Representação do Cargo Comissionado
Representação do cargo comissionado inativo

10
10
01

100%
100%
10%

Adicional por tempo de serviço
Adicional por tempo de serviço inativo

10
03

100%
30%

Vantagem pessoal da Lei 5165/82
Função Gratificada
Gratificação de Exercício em Sala de Aula
Incorporação de Vantagens a qualquer título
VP Gratificação Pecuniária
VP Gratificação Pecuniária Inativa

10
04
05
03
10
03

100%
40%
50%
30%
100%
30%

Gratificação de Título
Gratificação de título inativo
Gratificação de Representação de Gabinete
Gratificação de adicional Noturno
Gratificação de Nível Superior

10
01
10
10
10

100%
10%
100%
100%
100%

Gratificação de Insalubridade

10

100%

Vantagem pessoal parcelas

10

100%

Vantagem pessoal Lei 6192 Art 11

05

50%

Vantagem pessoal art. 457 CLT

10

100%

Gratificação especial de valorização do magistério

06

60%

Gratificação de localidade especial

10

100%

Gratificação de periculosidade

10

100%

Salário família ativos

10

100%

Gratificação especial de ensino médio e supletivo

05

50%

Gratificação classe especial
Gratificação de assessoramento técnico-pedagógico
Gratificação participação em órgão de deliberação
coletiva JETON
Gratificação Comissionada 60%

10
10
10

100%
100%
100%

10

100%

Gratificação por atividade especial

10

100%

Gratificação de tempo integral

10

100%

Gratificação de representação de gabinete 60%.

09

60%

Auxílio transporte

10

100%

10

100%

10

100%

10
10
10

100%
100%
100%

Adicional de férias
Vencimento à disposição
VP Incorporação Lei 122/94
Gratificação semestral DEC.11407 BANDERN
Salário família BANDERN
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Vantagem incorporada 029 BANDERN
Adicional por tempo de serviço BANDERN
Vantagem pessoal 39-65-66-69-90 BANDERN

10
10
10

100%
100%
100%

Gratificação representação cargo efetivo área jurídica

01

10%

Vencimentos atrasados

03

30%

Complemento piso salarial

10

100%

Complemento salarial DEC 6045 BANDERN
Soldo PM

10

100%

02

20%

Curso de aperfeiçoamento PM

02

20%

Incorporação por decisão judicial proc. 5324/97

10

100%

Vantagem pessoal Lei 5165 decisão judicial
Gratificação de habilitação policial civil

10

100%

02

20%

Gratificação natalina proporcional

07

70%

Aulas de integralização

09

90%

Gratificação de titulação de nível superior

09

90%

Gratificação de desempenho pericial
Hora extra
Gratificação de Mérito Educacional- GME

02
09
07

20%
90%
70%

Adicional de Tempo de Serviço PM

01

10%

Unidade de Referência de Valor- URV – Decisão
Judicial
Substituição Integral

07

70%

01

10%

Adiantamento do PCCS

03

30%

Parcelamento Vencimento Incorporado – GESA

02

20%

Gratificação Pecuniária Decisão Judicial Inativo

02

20%

Complemento salarial - DJ

06

60%

Gratificação Exercício Sala de aula Decisão Judicial
Inativo

01

10%

Abono Permanência EC 41/2003§ 1º do art. 3
PASEP

05
01

50%
10%

Função Gratificada 60%

03

30%

Complemento salarial temporário

03

Gratificação 100% Salário Decisão Judicial

03

30%

Complemento do Piso Salarial

02

20%

Carga Horária Suplementar
Acordo Judicial

01
01

10%

Auxílio transporte para estagiário

01

10%
10%

Bolsa Estágio

01

10%

Diferença de Nível- Vencimento

01

Gratificação de Título Decisão Judicial

01

30%

10%
10%

Fonte: Resumo da Folha de Pagamento (outubro) da SEEC/RN, cedida pela Secretaria de Administração
e dos Recursos Humanos/SARH, 2012.
Nota - A quantidade refere-se ao número de vezes que o item aparece na folha, no período estudado (2001
a 2010).
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O Quadro 25 apresenta a composição da remuneração do magistério frequente
no Resumo da Folha de Pagamento, no período de 2001-2010, ou seja, a remuneração
fixa e a remuneração variável. A remuneração fixa é composta pelos itens de frequência
estável na folha de pagamento (em negrito), tais como: vencimento básico, vencimento
do cargo comissionado integral, representação do cargo comissionado, adicional por
tempo de serviço, vantagem pessoal da Lei nº 5165/82, gratificação pecuniária,
gratificação de título, gratificação de representação de gabinete, gratificação de adicional
noturno, gratificação de nível superior, gratificação de insalubridade, vantagem pessoal
parcelas, vantagem pessoal art. 457 CLT, gratificação especial de valorização do
magistério, gratificação classe especial, gratificação de assessoramento técnicopedagógico, gratificação participação em órgão de deliberação coletiva Jeton,
gratificação comissionada 60%, gratificação por atividade especial, gratificação de tempo
integral, auxílio transporte, adicional de férias, vencimento à disposição, incorporação
Lei nº 122/94, gratificação semestral Dec. nº 11.407 Bandern, salário família Bandern,
vantagem incorporada 029 Bandern, adicional por tempo de serviço Bandern, vantagem
pessoal 39-65-66-69-90 Bandern, complemento piso salarial, complemento salarial DEC
6045 Bandern, incorporação por Decisão Judicial Proc. nº 5.324/97 e vantagem pessoal
Lei nº 5.165 Decisão Judicial. Os demais itens compõem a remuneração variável.
Na composição da folha de pagamento (Anexo 01), alguns itens têm maior peso,
dentre eles, destaca-se o vencimento que, em 2001, é de dez milhões, noventa e cinco mil,
duzentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos (R$10.095.243,98). Esse valor
aumenta mais de 50% em 2010, passando para vinte e quatro milhões, seiscentos e doze
mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e um centavo (R$ 24.612.480,51), para a
cobertura de todos os profissionais da SEEC/RN.
Dois itens elencados chamam bastante atenção: os gastos com vencimento do
cargo comissionado integral e a representação do cargo comissionado. Com o primeiro,
o governo pagou quatrocentos e noventa e nove mil e seiscentos e oitenta e oito reais e
vinte e três centavos (R$ 499.688,23) em 2001, sendo reduzido em 2010 para setenta e
nove mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos (R$ 79.992,84).
Com o segundo item, o governo gastou, em 2001, oitenta e sete mil, novecentos e seis
reais e oitenta e quatro centavos, (R$87.906,84), reduzindo esse valor para vinte e seis
mil, seiscentos e dezesseis reais e seis centavos (R$26.616,06).
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A folha de pagamento da SEEC/RN apresenta alguns itens de difícil
compreensão, no conjunto de seus elementos constitutivos, por exemplo, qual explicação
e com quais recursos é pago o pessoal do Bandern? Considerando que os mesmos
compõem remuneração fixa da referida folha, é uma evidência de que o pessoal do extinto
Banco do RN é pago com recursos da educação. Esse fato é, no mínimo, preocupante,
considerando que os recursos da educação devem ser gastos com o seu pessoal.
A seguir, a análise da remuneração nos achados dos contracheques dos
professores da rede estadual de ensino do RN.
5.1.3 Remuneração dos professores – a composição, o vencimento as vantagens
pecuniárias: comparação com o salário mínimo – achados nos contracheques

Conforme definição conceitual apresentada por alguns autores (BARBOSA,
2011; CAMARGO, 2010) compreende-se por “remuneração”, o conjunto de recursos que
compõem a renda do professor descrita no contracheque/holerite: vencimento-base,
adicionais, gratificações, bonificações e outras previstas em lei e decretos. Nesse sentido,
a análise dos contracheques dos professores será considerada como remuneração o
vencimento e mais todos os outros itens que a compõem.
Para análise da carreira e da remuneração dos professores da rede, e, observando
as particularidades, utilizam-se os contracheques. O estudo das tabelas abaixo apresenta
a remuneração dos professores da rede pública estadual em nível de Magistério,
Licenciatura Curta, Graduação, Especialização e Mestrado. Considerando o pequeno
número de docentes com doutorado na rede, não foi possível localizá-los.
Na Tabela 23, vê-se a remuneração do professor com Magistério- PNI, na classe
F, da rede pública estadual de ensino do RN (1996 a 2010).
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Tabela 23 – Remuneração do Professor com magistério (PNI-F) da rede pública estadual de ensino do RN (1996 a 2010).

FUNDEB

3,23

135,28

4,66
4,66
7,01
7,01
7,01
29,07
41,67
50,64
52,00
71,78
174,48
218,10
218,10
218,10
245,38

2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,84
2,84
2,84
3,41
2,84
2,84
2,82
2,98

67,76
67,76
67,76
67,76
67,76
81,34
98,90
98,90
98,90
-

148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
-

281,37
306,26

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
-

192,88
92,32

55,00

261,72

Remuneraçã
o (Total)

Pag.
Atrasados

Salário
Família

Gratificação
de Mérito
EducacionalGME

Grat. Do
Fundef

Vantagem
Pessoal,
Nominal
VPNI
Grat. De
Regência de
classe

82,90
82,90
92,16
92,16
104,25

Adicional por
tempo de
serviço

46,75
46,75
46,75
46,75
46,75
193,83
208,37
253,24
260,00
260,00
872,41
872,41
872,42
872,42
981,53

Férias

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Abono de
Permanência

Grat. Abono
Complement
ar

FUNDEF

Vencimento
(Piso)

PRÉ
FUNDOS

Anos

PROFESSOR (A) 01- 24 ANOS

206,40
206,40
366,01
366,01
378,10
649,45
596,82
554,62
844,11
844,88
1.050,30
1.093,35
1.355,07
1.093,35
1.365,17

Fonte: Contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do (a) professor (a) da rede estadual em nível de Magistério. Dados Nominais. Elaboração da
autora (2014)..
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A Tabela 23 apresenta a remuneração do professor com Nível Médio –
Magistério (P-NI) em final de carreira, em todo o recorte temporal da pesquisa (1996 a
2010). A remuneração do professor é composta pelo vencimento, mais adicional por
tempo de serviço e vantagem pessoal nominal. As demais vantagens pecuniárias (abono
complementar, abono de permanência, férias, gratificação de regência de classe,
gratificação do Fundef, Gratificação de Mérito Educacional- GME, salário família e
pagamentos atrasados) compõem, juntamente com a remuneração fixa, a remuneração
total.
Ao estabelecer a forma de análise, é importante compreender que os reajustes
salariais são dados relativos ao vencimento e não às vantagens pecuniárias. Assim,
conforme a análise realizada, o aumento no vencimento se deu pela incorporação de
algumas vantagens e não por reajuste. Nos dois anos anteriores ao Fundef (1996 e 1997)
e nos dois primeiros anos do Fundef (1998 e 1999), observa-se que não houve reajuste no
vencimento, permanecendo, durante os quatro anos, quarenta e seis reais e setenta e cinco
centavos (R$ 46,75) e as gratificações nos anos de 1996 e 1997 não sofrem alterações. A
remuneração nos anos Pré- Fundos corresponde a duzentos e seis reais e quarenta
centavos (R$ 206,40). Nos dois primeiro anos (1998 e 1999) de implementação do
Fundef, não tem efeito no vencimento, porém a remuneração apresenta uma melhoria de
77,33%, passando de duzentos e seis e quarenta centavos (R$ 206,40) para trezentos e
sessenta e seis reais e um centavo (R$ 366,01), decorrente dos cento e oitenta reais (R$
180,00) de gratificação do Fundef e de 11% de aumento no abono complementar,
passando de oitenta e dois reais e noventa centavos (R$ 82,90) para noventa e dois reais
e dezesseis centavos (R$ 92,16).
A partir do ano de 2001, o abono complementar é incorporado ao vencimento.
Em 2005 e 2006, ocorrem as incorporações das gratificações de regência de classe e do
Fundef, respectivamente. Essas incorporações foram responsáveis pelo aumento no
vencimento e, consequentemente, na remuneração.
No período do Fundef, o vencimento sai de quarenta e seis reais e setenta e cinco
centavos (R$ 46,75) para oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos (R$
872,41), um aumento de 1.776%. No período de 1998 a 2006, ocorre um aumento na
remuneração de 186, %, saindo de trezentos e sessenta e seis reais e um centavo (R$
366,01) para mil e cinquenta reais e trinta centavos (R$ 1.050,30). Observando o
vencimento e a remuneração, percebe-se que o maior efeito do Fundef ocorre no
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vencimento, decorrente da política de incorporação das gratificações e abonos. É tanto
que a remuneração tem um aumento bem inferior no mesmo período. Ou seja, o grande
efeito da política do Fundef não é decorrente de um reajuste salarial que proporcione
ganhos reais, mas das incorporações que foram ocorrendo gradativamente.
No período de 2007 a 2010, primeiros quatro anos de implementação do Fundeb,
o vencimento tem um acréscimo de 12%. Em 2007, o vencimento é de (R$ 872,41)
passando para novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos (R$ 981,53). O
acréscimo da remuneração é de 25%, sendo, mil e noventa e três reais e trinta e cinco
centavos (1.093,35) em 2007 passando para mil trezentos e sessenta e cinco reais e
dezessete centavos (R$ 1.365,17). Há uma aproximação entre os valores do vencimento
e da remuneração, considerando que, no período anterior, já foram realizadas todas as
incorporações.

Tabela 24 - Vencimento e remuneração do professor 01 da rede pública estadual do RN
em relação ao salário mínimo no período de 1996 a 2010.
NÍVEL MÉDIO – MAGISTÉRIO – P- NI.

Anos

PRÉ
FUNDOS

FUNDEF

FUNDEB

-

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

PROFESSOR (A) 01- 24 ANOS
Vencimento Quantid Remuneração
(Piso)
ade de (Total)
salários
mínimos
46,75
0,42
206,40
46,75
0,39
206,40
46,75
0,36
366,01
46,75
0,34
366,01
46,75
0,31
378,10
193,83
1,08
649,45
208,37
1,04
596,82
253,24
1,06
554,62
260,00
1,00
844,11
260,00
0,87
844,88
872,41
2,49
1.050,30
872,41
2,30
1.093,35
872,42
2,10
1.355,07
872,42
1,88
1.093,35
981,53
1,92
1.365,17

Quantid
ade de
salários
mínimos
1,84
1.72
2,82
2,69
2,50
3,61
2,98
2,31
3,25
2,82
3,00
2,88
3,27
2,35
2,68

Salário
Mínimo

112,00
120,00
130,00
136,00
151,00
180,00
200,00
240,00
260,00
300,00
350,00
380,00
415,00
465,00
510,00

Fonte: Contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do professor da rede estadual do RN-Magistério
– PNI. Dados Nominais. Elaboração da autora da Tese(2014).

A Tabela 24 mostra os dados referentes ao vencimento e à remuneração do (a)
professor (a) 01 em comparação com o salário mínimo. Analisando os valores nominais
do referido professor (a), consegue-se perceber que a política de Fundos promoveu alguns
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efeitos. Porém, em termos de valorização da remuneração se faz necessário relativizar,
considerando que os valores nominais em relação à quantidade de salários mínimos não
evoluíram de forma satisfatória. O (a) professor, em 1996, recebia uma remuneração
equivalente a um salário mínimo e oitenta e quatro por cento (1,84), em 2006, no final do
Fundef, ocorre uma melhoria, passando para três salários mínimos no final do Fundef, em
2006. No primeiro ano do Fundeb, em 2007, ocorre uma redução na quantidade de
salários mínimos, passando de três salários para dois salários e oitenta e oito por cento.
(2,88).
No ano de 2008, há uma melhoria, passando para mais de três salários. Porém,
nos dois anos seguintes, vê-se uma redução bastante significativa passando para pouco
mais de dois salários como mostra a Tabela 25. A drástica redução, no ano de 2009, é
justificada pela crise econômica, que atinge a arrecadação e, na sequência a educação,
tendo em vista que a política de financiamento da educação é relacionada à arrecadação
de impostos. (Gráfico 19-APÊNDICE H).
Na tabela 25, tem-se a remuneração do professor com Magistério-PNI, com 25
anos de serviço, da rede pública estadual de ensino do RN (1996 a 2010).
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Tabela 25 -Remuneração do Professor com magistério (P-NI-) da rede pública estadual de ensino do RN (1996 a 2010).

FUNDEF

FUNDEB

7,42
7,42
8,91
7,35
7,45
7,79
7,79

2,15
2,15
4,30
4,30
4,30
18,45
30,00
36,00
39,00
50,62
102,53
135,07
138,56
146,80
153,81

62,46
62,46
62,46
62,46
62,46
73,79
73,79
73,79
77,48
77,48

148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00

56,92
68,92
86,92
92,92
107,92

266,45
287,26

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

58,87

19.59
199,11
55,00

510,00

Remunera
ção
(Total)

Pagament
o atrasado

Férias

13º salário

Gratificaç
ão
de
Mérito
Educacion
Adicional
al-GME
Abono
compleme
ntar
Salário
Família

43,08
43,08
43,08
43,08
43,08
184,50
200,00
240,00
260,00
260,00
683,55
735,07
745,08
769,05
769,05

Adicional
de
Regência
Grat. Do
Fundef

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Adicional
sexta
parte
Adicional
por tempo
de serviço

Vencimen
to (Piso)

PRÉFUNDOS

Anos

PROFESSOR (A) 02 -25 ANOS -MAGISTÉRIO

165,61
236,48
345,76
351,96
397,77
445,33
452,79
697,90
799,35
886,78
794,99
878,49
892,09
934,64
1.440,65

Fonte: Contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do professor da rede estadual em nível de Magistério. Dados Nominal. Elaboração da autora (2014).
.
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A Tabela 25 apresenta a remuneração do (a) professor (a) com Magistério – PNI com vinte e cinco anos de exercício no magistério. A sua remuneração é composta
pelo vencimento, adicional sexta parte, adicional por tempo de serviço, adicional de
regência de classe, gratificação do Fundef, Gratificação de Mérito Educacional-GME,
adicional abono complementar, salário família, décimo terceiro salário, férias e
pagamentos atrasados. Nesse conjunto de composição da remuneração, o referido (a)
professor (a) apresenta a seguinte remuneração fixa: vencimento, adicional por tempo de
serviço e salário família. A remuneração total é a soma de todos os elementos da
composição.
Nos dois anos anteriores ao Fundef, o (a) professor (a) 2 recebia um vencimento
em 1996, correspondente a quarenta e três reais e oito centavos (43,08) e uma
remuneração de cento e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavo (165,61) e, em
1997, recebia um vencimento correspondente a quarenta e três reais e oito centavos
(43,08) e uma remuneração de duzentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos
(236,48). No período do Fundef de 1998 a 2006, o vencimento do (a) professor (a) teve
um acréscimo de mil quinhentos e oitenta e nove por cento (1.589%), passando de
quarenta e três reais e oitenta centavos (43,80) para seiscentos e oitenta e três reais e
cinquenta e cinco centavos (683,55). Esse aumento foi decorrente das incorporações do
abono complementar em 2001, da regência de classe e da gratificação do Fundef em 2006.
A remuneração, nesse período, teve um acréscimo bem inferior, apenas de cento
e trinta por cento (130%) em todo o período, que, em 1998, era de trezentos e quarenta e
cinco reais e setenta e seis centavos (R$ 345,76) passando para setecentos e noventa e
quatro reais e setenta e nove centavos (R$ 794,79). Considera-se que o acréscimo no
vencimento não é decorrente de reajuste, e, sim, primeiro da gratificação de cento e
oitenta reais (R$180,00) do Fundef e segundo pelas incorporações. Sendo assim, não
reflete um acréscimo mais ou menos equivalente. De fato, o que ocorreu, nesse período
de acréscimo real, é a gratificação do Fundef que é incorporado posteriormente.
No que se refere aos quatro anos de implementação do Fundeb, o vencimento
teve um acréscimo, apenas de quatro por cento (4%), significa que, proporcionalmente,
não alcançará o acréscimo ocorrido no período do Fundef. Essa realidade se justifica por
não ter mais nada a ser incorporado. A remuneração, nesse mesmo período (2007 a 2010),
teve um acréscimo de 64%, passando de oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove
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centavos (R$ 878,49) em 2007 para mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco
centavos (R$ 1.440,65).

Tabela 26 - Vencimento e remuneração do (a) professor (a) 02 da rede pública estadual
de ensino, em relação ao salário mínimo em toda a série história – 1996 a 2010.
Anos

Quantidade
Vencimento
Remuneração
de salários
(Piso)
(Total)
mínimos

Quantidade de
Salário
salários
Mínimo
mínimos

PRÉ
- 1996
FUNDOS 1997

43,08

0,38

165,61

1,47

112

43,08

0,35

236,48

1,97

120

1998

43,08

0,33

345,76

2,65

130

1999

43,08

0,31

351,96

2,58

136

2000

43,08

0,28

397,77

2,63

151

2001

184,5

1,025

445,33

2,47

180

2002

200

1

452,79

2,26

200

FUNDEF 2003

240

1

697,9

2,90

240

2004

260

1

799,35

3,07

260

2005

260

0,86

886,78

2,95

300

2006

683,55

1,95

794,99

2,27

350

2007

735,07

1,93

878,49

2,31

380

FUNDEB 2008

745,08

1,79

892,09

2,14

415

2009

769,05

1,65

934,64

2,00

465

769,05
1,50
1.440,65
2,82
510
2010
Fonte: Contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do professor da rede estadual do RN-Magistério
– PNI. Dados Nominais. Elaboração da autora da Tese (2014).

A Tabela 26 consta do vencimento e da remuneração do (a) professor 2 em
relação ao salário mínimo. No período anterior ao Fundef, o (a) referido (a) professor (a)
recebia um vencimento em 1996 e 1997 correspondente a zero, trinta e oito (0,38) e a
zero, trinta e cinco (0,35) respectivamente, do valor do salário mínimo de 1996 e 1997,
ambos complementado com abono. Ou seja, descumprindo o proposto pela Constituição
Federal de 1998 (BRASIL, 1988, p. 21), art. 7º, inciso VII “garantia de salário, nunca
inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável”. Recebia uma
remuneração equivalente a um salário mínimo e quarenta e sete (1,47) em 1996 e um
salário mínimo e noventa e sete (1,97), em 1997.
No período do Fundef de 1998 a 2006, apresenta um efeito positivo sobre o
vencimento dos professores, ultrapassando a mais de mil por cento. Porém, na análise em
relação ao salário mínimo, observa-se que o valor do salário mínimo variou entre zero,
trinta e três (0,33) em 1998 e um salário mínimo e noventa e cinco (1,95), ficando abaixo
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do salário mínimo nos anos de 1998, 1999, 2000 e 2005. Portanto, o Fundef em todo o
seu período não cumpriu o pagamento do mínimo proposto pela Constituição de 1988.
Pode-se afirmar que não atingiu nem a meta mínima, tampouco proporcionou a
valorização do magistério proposta pela Lei nº 9.424/06 do Fundef. A remuneração, nos
dois anos anteriores ao Fundef, correspondia a um salário mínimo e quarenta e sete (1,47)
em 1996 e um salário mínimo e noventa e sete (1,97) em 1997. No período do Fundef,
ocorre uma variação entre dois salários mínimos e sessenta e cinco (2,65) em 1998 a dois
salários mínimos e vinte e sete (2,27) em 2006, ocorrendo dessa forma uma redução do
seu valor. Somente em três anos desse período, o valor foi superior ao primeiro ano de
implantação do Fundef, sendo 2,90 em 2003; 3,07 em 2004; e 2,95 em 2005.
Analisando os quatro primeiros anos do Fundeb, o valor do vencimento do
referido professor (a) em relação ao salário mínimo decresceu em todos os anos. Em 2007,
o valor corresponde a um salário mínimo e noventa e três (1,93), em 2008, esse valor caiu
para um salário e setenta e nove (1,79), em 2009 passa a valer apenas um salário mínimo
e sessenta e cinco (1,65) e 2010 apenas um salário e meio. (1,50). Observa-se que o
Fundeb, nos quatro primeiros anos analisados, não tem contribuído para a melhoria da
remuneração. (Gráfico 20- APÊNDICE I).
A Tabela 27 é relativa à remuneração do professor com Licenciatura Curta
(PNII), da rede pública estadual de ensino do RN no período de 1996 a 2010.
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Tabela 27 - A remuneração do professor com Licenciatura Curta (PNII), da rede pública estadual de ensino do RN no período de 1996 a 2010

FUNDEF

FUNDEB

47,36
55,36
65,36
71,36
86,36
124,47
222,24

40,57
11,31
11,88
11,88
11,88
14,35
14,35
14,35
14,35
15,07

3,23
3,23
6,46
6,46
6,46
6,56
30,00
36,00
39,00
57,60
117,91
117,91
157,21
157,21
221,09

74,67
74,67
74,67
74,67
74,67
74,67
74,67
74,67
74,67
74,67
74,67
74,67
74,67
74,67
74,67

93,72
93,72
93,72
93,72
93,72

124,00
124,00
124,00

144,30
144,30
148,00
148,00
148,00
144,30
148,00
148,00

9,00

3,00
200
200
100
100
100
100
100

112,00

127,11
261,00
6,48
55,00

81,36

328,77
353,57

Remuneração
(Total)

Gratificação de
Mérito
educacionalGME

Pag.
Atrasados

Salário Família

Férias

Grat. Do Fundef

Grat.
Regência
classe

Vantagem
Pessoal,
Nominal
VPNI

De
de

por
de
Adicional
tempo
serviço

64,64
64,64
64,64
64,64
64,64
180,00
200,00
240,00
260,00
260.00
786,08
786,08
786,08
786,08
884,39

Diferença por
exercício
em
outro cargo
Adicional sexta
parte

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Grat.
Abono
Complementar

Vencimento
(Piso)

PRÉ
FUNDOS

Anos

PROFESSOR (A) 03- 25 ANOS

398,62
293,62
451,15
456,15
474,85
695,82
957,22
638,33
986,32
1.084,72
993,01
993,01
1.032,31
1.032,31
1.276,58

Fonte: Contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do professor da rede estadual em nível de Licenciatura Curta. Dados Nominais. Elaboração da autora (2014).
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A Tabela 27 apresenta a remuneração do (a) professor (a) 3 com Licenciatura
Curta (cargo em extinção), com vinte e cinco anos de serviço. A remuneração fixa é
composta de vencimento, adicional por tempo de serviço e vantagem pessoal nominal –
VPNI. A remuneração total é a soma da remuneração fixa mais a remuneração variável,
tais como: abono complementar, diferença por exercício em outro cargo, adicional sexta
parte, gratificação de regência de classe, gratificação do Fundef, férias, salário família,
Gratificação de Mérito Educacional- GME e pagamentos atrasados. O (a) referido (a)
professor (a) apresenta um vencimento nos dois anos anteriores ao Fundef de sessenta e
quatro reais e sessenta e quatro centavos (64,64) em 1996 e 1997. Não houve alterações
nos três primeiros anos do Fundef, 1998, 1999 e 2000. A partir de 2001, o vencimento
tem um acréscimo decorrente das incorporações, nesse ano o abono complementar. Em
2006, a gratificação de regência de classe e a do Fundef foi incorporada elevando o
vencimento. A partir dessa lógica e do mecanismo de incorporação, o Fundef elevou o
vencimento do (a) professor (a) em estudo, de sessenta e quatro reais e sessenta e quatro
centavos (R$ 64,64); em 1998, para setecentos e oitenta e seis reais e oito centavos (R$
786,08), 2006, essa evolução corresponde a 1.116%.
Houve uma evolução na remuneração bem menor, considerando que esse
conjunto de gratificações já vinha sendo computado. Assim, em 1997, a remuneração de
duzentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos (R$293,62) com a implantação
do Fundef, em 1998, é acrescida da gratificação do Fundef, que passa para quatrocentos
e cinquenta e um reais e quinze centavos (R$ 451,15) que contribui para uma evolução
na remuneração de 53%.
Considerando o período do Fundef de 1988 a 2006, a remuneração passa de
quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos (R$ 451,15) em 1988 para
novecentos e noventa e três reais e um centavo (R$ 993,01) em 2006, atingindo um
acréscimo de 120%, algo bem inferior ao vencimento. Essa diferença tão expressiva entre
o crescimento do vencimento e da remuneração é justificável pela política de
incorporação das gratificações e não por reajuste ao salário dos professores. Entretanto, é
importante explicitar que a luta dos trabalhadores em educação, representado no Rio
Grande do Norte pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte
(SINTE/RN) sempre foi de incorporação das gratificações, os chamados “penduricalhos”,
tendo em vista que as incorporações são importantes para a aposentadoria, como também
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alguns itens da remuneração incidem sobre o vencimento e não sobre a remuneração, a
exemplo do quinquênio.
Nos quatro primeiros anos do Fundeb, o vencimento do (a) referido (a) professor
(a) teve um acréscimo de, apenas, doze por cento (12%), passando de setecentos e oitenta
e seis reais e oito centavos (R$ 786,08) para oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e
nove centavos (R$ 884,39) justificando exatamente a explicação anterior, pois todas as
gratificações já foram incorporadas. O crescimento da remuneração continua sendo
bastante baixo, nos primeiros quatro anos do Fundeb é de, apenas, vinte e oito por cento
(28%). Passando de novecentos e noventa e três reais e um centavo (993,01) em 2007
para mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos (1.276,58) em 2010.
A análise dos quatro primeiros anos do Fundeb é importante para perceber que, apesar da
implementação do PSPN em 2009, pouco alterou a remuneração dos professores.
Tabela 28-Vencimento e remuneração do professor, da rede pública estadual, com

Licenciatura Curta (P- NII) em relação ao salário mínimo (1996-2010).
PROFESSOR (A) 03- 25 ANOS
Anos

Vencimento
(Piso)

Quantidade
Remuneração
de
salários
(Total)
mínimos

Quantidade
de salários Salário Mínimo
mínimos.

PRÉ
- 1996
FUNDOS 1997

64,64

0,57

286,62

2,55

112

64,64

0,53

293,62

2,44

120

1998

64,64

0,49

451,15

3,47

130

1999

64,64

0,47

456,15

3,35

136

2000

64,64

0,42

474,85

3,14

151

2001

180

1

695,82

3,86

180

2002

200

1

957,22

4,78

200

2003

240

1

638,33

2,65

240

2004

260

1

986,32

3,79

260

2005

260

0,86

1.084,72

3,61

300

2006

786,08

2,24

993,01

2,83

350

2007

786,08

2,06

993,01

2,61

380

2008

786,08

1,89

1.032,31

2,48

415

2009

786,08

1,69

1.032,31

2,22

465

FUNDEF

FUNDEB

884,39
1,73
1.276,58
2,50
510
2010
Fonte: Contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do professor da rede estadual do RN-Licenciatura
Curta – PNII. Dados Nominais. Elaboração da autora da Tese (2014).
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A Tabela 28 apresenta o vencimento e a remuneração do (a) professor (a) 3 em
relação ao salário mínimo (Licenciatura Curta – 25 anos – final de carreira). O
vencimento, nos dois anos anteriores e nos três anos posteriores (1996 a 2000) à
implementação do Fundef, não passou de meio salário mínimo. Variou entre zero,
quarenta e dois (0,42) a zero, cinquenta e sete (0,57) em relação ao mínimo.
No período do Fundef, o vencimento do (a) professor (a) variou entre zero,
quarenta e nove (0,49) a dois salários mínimos e vinte e quatro (2,24). Nesse mesmo
período, a remuneração, nos dois anos anteriores, somava-se pouco mais de dois salários
mínimos, dois salários e cinquenta e cinco (2,55) e dois salários e quarenta e quatro (2,44).
No ano da implementação do Fundef (1998), a remuneração passa para três salários
mínimos e quarenta e sete (3,47) chegando, ao final do Fundef, a dois salários mínimos e
oitenta e três (2,83). Porém, em quase todo o período do Fundef, o professor se manteve
recebendo mais de três salários mínimos, somente nos anos de 2003 e 2006, recebeu
menos. No ano de 2003, esse fato foi atribuído a um abono complementar que havia sido
incorporado em 2001 e 2002 voltou e foi retirado em 2003. Nos anos anteriores a 2006,
(2004 e 2005), o referido professor recebeu alguns atrasados que elevou a remuneração,
por isso, o decréscimo em 2006.
Nos quatro primeiros anos do Fundeb, apresenta uma queda, tanto no
vencimento como na remuneração. O vencimento variou de dois salários e seis (2,06) em
2007 a um salário e setenta e três (1,73), em 2010. A remuneração apresenta dois salários
e sessenta e um (2,61) em 2007 e reduz para dois salários e cinquenta (2,50) em 2010.
(Gráfico 21-APÊNDICE J).
A Tabela 30 apresenta a remuneração do professor com Graduação – P-NIII, da
rede estadual do RN
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Tabela 29 - Remuneração do professor, (P-NIII), da rede pública estadual de ensino do
RN de 1996 a 2010 (2 anos de carreira).

GRADUAÇÃO – P- NIII
PROFESSOR (A) 04 - 2 ANOS
Anos

Quantidade
Quantidade
Vencimento
Antecipação Remuneração
Salário
de salários
de salários
(Piso)
Pró - PISO (Total)
Mínimo
mínimos
mínimos

2009

868,00

1,86

129,58

997,58

2,14

465
510

930,06
1,82
145,93
1.075,99
2,10
FUNDEB 2010
Fonte: Contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do professor da rede estadual em nível de
Graduação. Dados Nominais. Elaboração da autora (2014).

A Tabela 29 consta da remuneração do (a) professor (a) com Graduação – PNIII, em início de carreira em 2009, com apenas dois anos de serviço. Recebe um
vencimento que é praticamente equivalente à remuneração, considerando que não
acumulou, ainda, vantagens e gratificações. O referido (a) professor (a) inicia o exercício
já no período do Fundeb e no primeiro ano de implementação do PSPN. Considerando
esses dois fatos, pode-se afirmar que o seu exercício se inicia em melhores condições de
remuneração do que no passado. Tendo em vista que o vencimento não é mais
complementado por abono, mas como o PSPN, deveria ter sido implementado, em janeiro
de 2009, e isso somente ocorreu em agosto, o governo faz uma antecipação em forma de
gratificação de cento e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos (R$ 129,58) em 2009
e cento e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos (R$ 145,93) em 2010. (Gráfico
22-APÊNDICE K).
Porém, apesar do ingresso do professor ocorrer em outra conjuntura, tanto da
política de Fundos, como da implementação do PSPN, a carreira do magistério continua
pouco atrativa, considerando que, em 2009, o vencimento do referido (a) professor (a),
correspondia a um salário mínimo, oitenta e seis (1,86) e uma remuneração que
correspondia a dois salários mínimos e quatorze (2,14). Em 2010, o vencimento
correspondia a um salário mínimo e oitenta e dois (1,82) e uma remuneração de dois
salários mínimos e dez (2,10). Nesses dois anos, o valor da remuneração em relação ao
salário mínimo caiu.
A Tabela 30 mostra a remuneração do professor com Graduação – P-NIII de
2000 a 2010.
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Tabela 30 - A remuneração do professor com Graduação – P-NIII, da rede pública
estadual de ensino, de 2000 a 2010.

FUNDEB

58,57
70,28
70,28
70,28
73,79
73,79

113,36
113,36
113,36
113,36
113,36

86,18
172,82

144,30
144,30
144,30
144,30
148,00
148,00

160,12

313,07

32,55
43,40
43,40
43,40
45,57

55,00

45,57

Remunera
ção (Total)

Gratificaç
ão
por
Mérito
Educacion
al-GME
Pag.
Atrasados

139,61

Grat. De
Regência
de classe
Grat. Do
Fundef

40,39
180,00
200,00
240,00
260,00
260,00
651,00
868,00
868,00
868,00
911,40

Adicional
por tempo
de serviço

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ant. ProPiso

Abono
Compleme
ntar

FUNDEF

Venciment
o (Piso)

PRÉFUNDOS

Anos

PROFESSOR (A) 05- 10 ANOS

382,87
554,70
527,94
567,94
595,15
963,22
796, 91
911,40
911,40
997,58
1.175,36

Fonte: contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do (a) professor (a) da rede estadual em nível de
Graduação. Dados Nominais. Elaboração da Autora.

A Tabela 30 refere-se à remuneração do professor com Graduação – P-NIII, com
dez anos de serviço. A sua remuneração é composta pela remuneração fixa, que, nesse
caso, somente pelo vencimento, e uma remuneração variável composta por: abono
complementar, antecipação pró-piso, adicional por tempo de serviço, gratificação de
regência de classe, gratificação do Fundef, adicional de produtividade e qualidade e
pagamentos atrasado e, por fim, pela remuneração total.
O professor com Graduação – P-NIII, ingressou, em 2000, no terceiro ano de
implementação do Fundef, recebe um vencimento que corresponde a quarenta reais e
trinta e nove centavos (R$ 40,39), um abono complementar superior ao vencimento,
sendo de cento e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos (R$ 139,69) e uma
remuneração de trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos (R$ 382,87). No
final do Fundef em 2006, o vencimento passa para seiscentos e cinquenta e um reais (R$
651,00). Portanto, nesse período de 2000 a 2006, o vencimento revela um crescimento de
1.511%, oriundo de uma política de incorporação de abono e gratificações.
A remuneração apresenta um crescimento bem menor no mesmo período,
passando de trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos (R$ 382,87) em 2000
para setecentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos (R$ 796,91) em 2006,
último ano do Fundef.
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Nos primeiros quatro anos do Fundeb, o referido (a) professor (a) apresenta um
pequeno acréscimo de 5% no vencimento, sendo que, em 2007, primeiro ano do Fundeb,
o vencimento corresponde a oitocentos e sessenta e oito reais (R$ 868,00) passando, em
2010, para novecentos e onze reais e quarenta centavos (R$ 911,40). Quanto à
remuneração, ocorre um crescimento um pouco maior que o vencimento, ou seja, de 29%
nos quatro anos, sendo novecentos e onze reais e quarenta centavos (R$ 911,40) em 2007,
primeiro ano de implementação do Fundeb, passando para mil cento setenta e cinco reais
e trinta e seis centavos (R$ 1.175,36).

Tabela 31 -Vencimento e remuneração do professor com Graduação- P-NII, da rede

pública estadual de ensino, em relação ao salário mínimo (1996 - 2010).
PROFESSOR (A) 5 – 10 ANOS

Anos

FUNDEF

FUNDEB

Vencimento
(Piso)

Quantidade
Remuneração
de salários
(Total)
mínimos

Quantidade
Salário
de salários
Mínimo
mínimos.

2000

40,39

0,26

382,87

2,53

151

2001

180

1

554,7

3,08

180

2002

200

1

527,94

2,63

200

2003

240

1

567,94

2,36

240

2004

260

1

595,15

2,28

260

2005

260

0,86

963,22

3,21

300

2006

651

1,86

796,91

2,27

350

2007

868

2,28

911,4

2,39

380

2008

868

2,09

911,4

2,19

415

2009

868

1,86

997,58

2,14

465

911,4
1,78
1.175,36
2,30
510
2010
Fonte: Contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do professor da rede estadual em nível de
Graduação. Dados Nominais. Elaboração da autora da Tese (2014).

Ao analisar os valores nominais do professor referente a Tabela 31, percebe-se
que há um acréscimo bastante significativo tanto do vencimento, como da remuneração,
porém, ao comparar com o valor do salário mínimo de cada ano, essa notável valorização
da remuneração em face da política de Fundos diminui consideravelmente. Durante o
período do Fundef (2000 a 2006), o vencimento do referido (a) professor (a) variou entre
0,26 a 2,28 salários mínimos e a remuneração no mesmo período variou entre 2,27 a 3,21
salários mínimos.
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No período do Fundeb (2007 a 2010), o vencimento sofre um decréscimo em
relação ao valor do salário mínimo. Em 2007, correspondia a 2,28 salários mínimos, em
2010 esse valor é reduzido para 1,78. O decréscimo da remuneração, no mesmo período,
é menor, reduz o seu valor de 2,39 para 2,30, chegando a 2,14 em 2009. Ao fazer a
comparação da remuneração dos profissionais do magistério tanto no período do Fundef,
como do Fundeb, é perceptível que o professor no período mesmo com alguns anos de
experiência não chega a ganhar três salários e meio. (Gráfico 23-APÊNDICE L).
Na Tabela 32, consta a remuneração do professor com Graduação – P-NIII de
1996 a 2010.
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Tabela 32 – Remuneração do Professor com Graduação – PNIII, da rede pública estadual de ensino do RN de 1996 a 2010.

PRÉ
FUNDOS

FUNDEF

FUNDEB

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

42,41
42,41
42,41
42,41
42,41
184,50
200,00
240,00
260,00
260,00
683,55
683,55
683,55
868,00
911,40

75,19
77,59
87,59
93,59
108,59

61,49
61,49
61,49
61,49
61,49
73,79
73,79
77,49
74,49
77,48

2,12
9,22
10,00
12,00
13,00
33,74

26,40
26,40
48,40
48,40
68,35
48,40
48,40
76,64

68,35
68,35
130,20
136,71

421,26

144,30
144,30
144,30
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00

251,35
276,22

100
100
100
100
200
2,00
200
2,00

170,72
3,69
2,22
57,22
2,67
2,22
2,22
4,80
5,04

Remunera
ção
(Total)

Pag.
Atrasados

Gratificaç
ão
por
Mérito
educacion
al-GME
Salário
Família

Grat. Do
Fundef

Grat. De
Regência
de classe

13º salário

Adicional
por tempo
de serviço

Ant. ProPiso

Auxílio
Transport
e

Abono
Complem
entar

Vencimen
to (Piso)

Anos

PROFESSOR (A) 06- 16 ANOS

179,09
181,49
336,79
341,79
359,91
587,23
460,19
509,57
802,45
903,06
754,57
802,52
802,52
1.003,00
1.551,05

Fonte: Contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do professor da rede estadual em nível de Graduação-PNIII. Dados Nominais. Elaboração da autora da
Tese(2014).
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O professor seis da Tabela 32, com Graduação - P-NIII e dezesseis anos de
serviço tem uma remuneração total composta pela remuneração fixa, apenas com um item
– vencimento e uma remuneração variável composta pelo abono complementar, auxílio
transporte, antecipação pró-piso, adicional por tempo de serviço, décimo terceiro salário,
gratificação de regência de classe, gratificação do Fundef, Gratificação por Mérito
Educacional – GME, salário família e pagamentos atrasados. O (a) referido (a) professor
(a), nos dois anos anteriores ao Fundef, recebia um vencimento de quarenta e dois reais e
quarenta e um centavos (R$ 42,41), complementado com um abono de setenta e cinco
reais e dezenove centavos (R$ 75,19), e uma gratificação de regência de classe de sessenta
e um reais e quarenta e nove centavos (R$ 61,49), somando uma remuneração total de
cento e setenta e nove reais e nove centavos (R$ 179,09). Nos três primeiros anos de
implementação do Fundef (1998,1999 e 2000), o vencimento não sofre nenhuma
alteração, considerando que o acréscimo é pago em forma de gratificação correspondente
a cento e quarenta e quatro reais e trinta centavos (R$ 144,30).
A remuneração, nos três primeiros anos do Fundef, corresponde a trezentos e
trinta e seis reais e setenta e nove centavos (R$ 336,79), trezentos e quarenta e um reais
e setenta e nove centavos (R$ 341,79) e trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e um
centavos (R$ 359,91), respectivamente. O Fundef somente apresenta efeitos sobre o
vencimento a partir de 2001 por meio da incorporação do abono. Em 2006, último ano do
referido Fundo, ocorre a incorporação tanto da regência de classe como da gratificação
do Fundef que proporciona um aumento no vencimento considerável, resultado da
implementação do PCCR. Portanto, no período do Fundef, o vencimento de 1998 que é
de quarenta e dois reais e quarenta e um centavos (R$ 42,41), termina o período, em 2006
com um vencimento de seiscentos e oitenta e três e cinquenta e cinco centavos (R$
683,55), um acréscimo no valor nominal de 1.511%. A remuneração, nesse mesmo
período, cresce em valores nominais bem menores que o vencimento, tendo em vista que
o acréscimo é decorrente da política de incorporação das vantagens pecuniárias e
gratificação do Fundef. Em 1998, a remuneração é de trezentos e trinta e seis reais e
setenta e nove centavos (R$ 336,79) e, em 2006, passa para setecentos e cinquenta e
quatro reais e cinquenta e sete centavos (R$ 754,57), um aumento nos valores nominais
de 124%. Nos anos de 2004 e 2005, a remuneração do (a) referido professor (a) alcançou
os maiores valores no período do Fundef, oitocentos e dois reais e quarenta e cinco
centavos (R$ 802,45) e novecentos e três reais e seis centavos (R$ 903,06) decorrentes
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da Gratificação por Mérito Educacional-GME, posteriormente, incorporada ao
vencimento.
No período do Fundeb em estudo, o vencimento do (a) professor no primeiro
ano (2007) de implementação, é de seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco
centavos (R$ 683,55) e de novecentos e onze reais e quarenta centavos (R$ 911,40) em
2010, um crescimento nos valores nominais de 33%.

Tabela 33 -Vencimento e remuneração do professor com Graduação- P-NIII, da rede

pública estadual de ensino, comparado ao salário mínimo anual (1996-2010).
PROFESSOR (A) 06- 16 ANOS

Anos

Vencimento
(Piso)

Quantidade Rena
de salários qmuneração
mínimos
(Total)

Quantidade
de salários Salário Mínimo
mínimos.

PRÉ
- 1996
FUNDOS 1997

42,41

0,37

179,09

1,59

112

42,41

0,35

181,49

1,51

120

1998

42,41

0,32

336,79

2,59

130

1999

42,41

0,31

341,79

2,51

136

2000

42,41

0,28

359,91

2,38

151

2001

184,5

1,02

587,23

3,26

180

2002

200

1

460,19

2,30

200

2003

240

1

509,57

2,12

240

2004

260

1

802,52

3,08

260

2005

260

0,86

903,06

3,01

300

2006

683,55

1,95

745,57

2,13

350

2007

683,55

1,79

802,52

2,11

380

2008

683,55

1,64

802,52

1,93

415

2009

868

1,86

1.003,00

2,15

465

FUNDEF

FUNDEB

911,4
1,78
1.551,05
3,04
510
2010
Fonte: Contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do (a) professor (a) da rede estadual em nível de
Graduação. Dados Nominais. Elaboração da autora da Tese (2014).

O professor, nos dois anos anteriores ao Fundef (1996 e 1997) e nos três
posteriores (1998,1999 e 2000), recebia um vencimento equivalente ao valor do salário
mínimo que varia entre 0,28 a 0,37, ou seja, menos que a metade de um salário mínimo
da época. No período do Fundef, o vencimento variou entre 0,32 em 1998 a 1,95. Nesse
caso, o vencimento do professor mostra uma melhoria do seu vencimento em relação ao
salário mínimo. No mesmo período, a remuneração revela uma variação entre 2,59 em
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1998 a 2,13 em 2006. Ao contrário do vencimento, a remuneração apresenta uma
desvalorização do seu valor em relação ao salário mínimo.
Analisando não mais apenas os valores nominais, é perceptível que a política de
Fundos não foi capaz de promover uma valorização na remuneração dos profissionais do
magistério, tendo em vista que apresenta valores muito baixos em relação à quantidade
de salários mínimos, e ainda, em alguns casos, a redução do seu valor. No caso do
exemplo da Tabela 33, observa-se uma queda tanto no vencimento, como na remuneração
em alguns anos, no período estudado. (Gráfico 24-APÊNDICE M).
A Tabela 34 apresenta a remuneração do Professor com Graduação – P-NIII, da
rede pública estadual de 1996 a 2010, com 22 anos de serviço.
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Tabela 34 - Remuneração do Professor com Graduação- P-NIII, da rede pública estadual de ensino do RN de 1996 a 2010.

26,40
26,40
48,40
48,40

61,49
61,49
61,49
61,49
61,49
73,79
73,79
73,79
89,70
89,70

617,35
624,00

148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00

2,00
2,00
2,00
282,15

2,00

182,61

2,57
57,57
3,09
2,57
2,57
4,80
5,20

Remunera
ção
(Total)

2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
22.21
20,00
24,00
26,00
34,97
118,69
118,69
118,69
130,20
145,78

Pag.
Atrasados

75,19
75,59
87,59
93,59
108,59

Adicional
de
produtivi
dade
e
Salário
qualidade
Família

42,41
42,41
42,41
42,41
42,41
184,50
200,00
240,00
260,00
260,00
791,30
791,30
791,30
868,00
956,70

Grat. Do
Fundef

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Diferença
por
exercício
em outro
Grat.
cargo De
Regência
de classe

Adicional
por tempo
de serviço

FUNDEB

Grat.
Abono
Complem
entar
Auxílio
Transport
e
Antep.
Pró-Piso

FUNDEF

Vencimen
to (Piso)

PRÉ
FUNDOS

Anos

PROFESSOR (A) 07- 22 ANOS

181,12
183,61
341,61
347,61
362,61
639,51
470,19
487,79
576,67
922,79
913,08
912,56
912,56
1620,35
1.730,95

Fonte: contracheques do mês de outubro de (1996 a 2010) do (a) professor (a) da rede estadual em nível de Graduação-PNIII. Dados Nominais.
Elaboração da autora da Tese (2014).
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O professor 7 com Graduação – P-NIII e vinte dois anos de serviço em final de
carreira apresenta uma remuneração fixa composta pelo vencimento e adicional por
tempo de serviço. A remuneração variável é composta pelo abono complementar, auxílio
transporte, antecipação pró-piso, diferença por exercício em outro cargo, gratificação de
regência de classe, gratificação do Fundef, adicional de produtividade e qualidade, salário
família e pagamentos atrasados. E da soma de tudo isso que é a remuneração total.
O vencimento do professor sete (Tabela 34), nos anos anteriores ao Fundef (1996
e 1997), corresponde a quarenta e dois reais e quarenta e um centavo (42,41),
complementado por abono, adicional de tempo de serviço e regência de classe. Apresenta
uma remuneração correspondente a cento e oitenta e um reais e doze centavos (R$181,12)
e cento e oitenta e três reais e sessenta e um centavo (183,61) respectivamente. Nos dois
primeiros anos do Fundef (1998 e 1999), o vencimento não sofre alteração, sendo
acrescida uma gratificação de cento e quarenta e oito reais (148,00) referente ao Fundo.
A partir de 2001, o vencimento é acrescido por uma política de incorporação dos abonos
e gratificação, nesse ano é incorporado o abono; em 2006, último ano do Fundef, ocorre
a incorporação da regência de classe e gratificação do Fundef elevando o vencimento de
duzentos e sessenta reais (R$ 260,00) em 2005 para setecentos e noventa e um reais e
trinta centavos (R$ 791,30), em 2006. Portanto, no período do Fundef, o aumento no
vencimento é decorrente das incorporações que elevam o vencimento de quarenta e dois
reais e quarenta e um centavos (R$ 42,41) em 1998, para setecentos e noventa e um reais
e trinta centavos (R$ 791,30) em 2006. Um aumento nos valores nominais de 1.765%.
A remuneração em 1998 corresponde a trezentos e quarenta e um reais e sessenta
e um centavos (R$341,61), sendo a soma do vencimento, do abono complementar, do
adicional por tempo de serviço, da regência de classe e da gratificação do Fundef. Em
2001, a remuneração tem um aumento considerável em virtude de um pagamento atrasado
ao (a) referido (a) professor (a), passando de trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e
um centavos (R$362,61) para seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos
(R$ 639,51), um aumento nominal de 76%. Outro momento de elevação significativa na
remuneração ocorre, em 2005, pelo acréscimo de duzentos e oitenta e dois reais e quinze
centavos (R$ 282,15) referente à Gratificação por Mérito Educacional - GME. Portanto,
de 1998 a 2006 − período referente ao Fundef − a remuneração mostra um crescimento
nominal de 168%, passando de trezentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos
(R$ 341,61) para novecentos e treze reais e oito centavos (R$ 913,08).
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No período estudado do Fundeb, quatro primeiros anos de implementação (2007,
2008, 2009 e 2010), o vencimento não sofreu grandes alterações, sequer com a
implementação do PSPN, em 2009, tendo em vista que todos os abonos e gratificações
haviam sido incorporados no período anterior (Fundef). Portanto, passou de setecentos e
noventa e um reais e trinta centavos (R$791,30) para novecentos e cinquenta e seis reais
e setenta centavos (R$ 956,70), um aumento de 21% nos valores nominais. A
remuneração, no mesmo período, evolui um pouco mais que o vencimento, considerando,
que o (a) referido professor (a) passa a ocupar, a partir de 2009, o cargo de vice-diretor
(a) da escola onde trabalha. Assim, a sua remuneração passa de novecentos e doze reais
e cinquenta e seis centavos (R$ 912,56) para mil setecentos e trinta reais e noventa e cinco
centavos (R$ 1.730,95), um aumento, pois, de 90%.
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Tabela 35-Vencimento e remuneração do professor 07, da rede pública estadual de

ensino, comparado ao salário mínimo anual (1996-2010).
GRADUAÇÃO – P-NIII
PROFESSOR (A) 07- 22 ANOS

Anos

Vencimento
(Piso)

Quantidade de
salários
Remuneração
mínimos
(Total)

Quantidade
salários
mínimos

Salário
Mínimo

PRÉ
- 1996
FUNDOS 1997

42,41

0,37

181,12

1,61

112

42,41

0,35

183,61

1,53

120

1998

42,41

0,32

341,61

2,62

130

1999

42,41

0,31

347,61

2,55

136

2000

42,41

0,28

362,61

2,40

151

2001

184,5

1,02

639,51

3,55

180

FUNDEF 2002

200

1

470,19

2,35

200

2003

240

1

487,79

2,03

240

2004

260

1

576,67

2,21

260

2005

260

0,86

922,79

3,07

300

2006

791,3

2,26

913,08

2,60

350

2007

791,3

2,08

912,56

2,40

380

FUNDEB 2008

791,3

1,90

912,56

2,19

415

2009

868

1,86

1620,35

3,48

465

956,7
1,87
1.730,95
3,39
510
2010
Fonte: Contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do professor da rede estadual em nível de
Graduação. Dados Nominais. Elaboração da autora da Tese (2014).

Em cinco anos, de 1996 a 2000, o vencimento do (a) professor (a) da Tabela 35
varia entre 0,28 a 0,37 do valor do salário mínimo, ou seja, o vencimento corresponde a
menos da metade do salário mínimo. Essa realidade se estende nos dois primeiros anos
do Fundef. Nesse mesmo período, no que se refere à remuneração, ocorre uma variação
gradativa do valor do salário mínimo decorrente da gratificação do Fundef, variando entre
1,61 (1996) a 2,40 em (2000) em relação ao salário mínimo. Nesse sentido, o Fundef
apresenta um efeito positivo na remuneração, decorrente da gratificação do Fundef. Em
todo o período do Fundef de 1998 a 2006, o vencimento varia entre 0,32 a 2,26 do valor
do salário mínimo. Observando o vencimento em relação ao valor do salário mínimo,
percebe-se que apresenta um movimento que oscila entre crescimento e decréscimo do
seu valor em relação ao mínimo.
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A remuneração no mesmo período oscila da mesma forma, por exemplo, de 1998
a 2000 apresenta um decréscimo no seu valor; em 2003, apresenta um crescimento em
relação ao mínimo, que novamente decresce. Portanto, considerando todo o período,
pode-se afirmar que a remuneração não teve efeitos positivos em seu valor, começando,
em 1998, com 2,62 e terminando o período em 2006, com 2,60 salários mínimos. No
último ano do Fundef para o primeiro do Fundeb, ocorre uma redução no seu valor,
decrescendo de 2,40 para 2,19, mas apresenta uma melhoria nos dois últimos anos,
passando para mais de três salários mínimos, ao contrário do vencimento que, de 2007 a
2010, apresenta uma queda gradativa no valor do mínimo (Gráfico 25-APÊNDICE N).

268

Tabela 36 -Remuneração do Professor -P-NIII, da rede pública estadual de ensino do RN no período de 1996 a 2010.
Anos

PRÉ FUNDOS

FUNDEF

FUNDEB

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Vencime
nto
(Piso)

Grat.
Abono
Comple
mentar

116,69
116,69
116,69
116,69
116,69
245,26
356,28
356,28
374,09
374,09
1.107,81
1.107,81
1.107,81
1.107,81
1.163,20

47,12
47,12
52,39
52,39
52,39

PROFESSOR (A) 08 - 24 ANOS
Adicio Adicion Abo
Ante
Grat.
nal por
al de
no
cipaç
De
tempo incentiv
ão
Regênc
de
oa
Próia de
serviço titulaçã
Piso
classe
o
11,66
5,83
169,20
11,66
5,83
169,20
11,66
5,83
169,20
11,66
5,83
169,20
11,66
5,85
169,20
36,78
5,83
203,04
71,25
11,67
21,45
203,04
53,44
5,83
203,04
56,11
6,12
213,18
88,09
6,12
213,18
221,56
6,12
221,56
6,12
221,56
6,12
221,56
6,12
232,64
6,43
39,65

Grat.
Do
Fundef

148,00
148,00
144,30
148,00
144,30
148,00
148,00
148,00

Adicion
al de
produti
vidade e
qualida
de

Pag.
Atrasa
dos

207,07

429,27

55,00

66,68

Remuneraç
ão (Total)

350,50
350,50
503,77
503,77
500,07
845,48
807,99
766,59
797,50
1.313,75
1.335,49
1.335,49
1.335,49
1.335,49
1.508,72

Fonte: contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do professor da rede estadual em nível de Graduação-PNIII. Dados Nominais.
Elaboração da autora da Tese (2014)
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O professor 8, correspondente a Tabela 36, com Graduação – P- NIII, com vinte
e quatro anos de serviço, em final de carreira tem uma remuneração fixa composta pelo
vencimento, adicional por tempo de serviço, adicional de incentivo à titulação e uma
remuneração variável composta pelo abono complementar, abono, antecipação Pró-Piso,
gratificação de regência de classe, gratificação do Fundef, adicional de produtividade e
qualidade e pagamentos atrasados, e, ainda, a remuneração total.
O vencimento do (a) professor (a), nos dois anos anteriores ao Fundef e (1996 e
1997), e nos três anos posteriores (1998,1999 e 2000), não sofreu nenhuma alteração,
permanecendo cento e dezesseis reais e sessenta e nove centavos (R$116,69). Porém,
nesse mesmo período, a remuneração, nos dois anos anteriores ao Fundo, é de trezentos
e cinquenta reais e cinquenta centavos (R$ 350,50), passando para quinhentos e três reais
e setenta e sete centavos (R$503,07), obteve um acréscimo de 43,52% em virtude da
gratificação do Fundef. Em 2001, o abono complementar é incorporado ao vencimento e,
em 2005, as incorporações foram da regência e do Fundef. A partir dessas incorporações,
o vencimento apresenta um crescimento no período do Fundef equivalente a 848,54%,
passando de cento e dezesseis reais e setenta e nove centavos (R$ 116,79) em 1998, para
mil cento e sete reais e oitenta e um centavos (R$ 1.107,81). A remuneração, no mesmo
período, apresenta um crescimento de 281%, passando de trezentos e cinquenta reais e
cinquenta centavos (R$ 350,50) para mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove
centavos (R$ 1.335,49).
No período do Fundeb, há uma estagnação tanto no vencimento, quanto na
remuneração. O vencimento, em 2007, é de mil cento e sete reais e oitenta e um centavos
(R$ 1.107,81) e, em 2010, passa para mil cento e sessenta e três reais e vinte centavos
(1.163,20). Um crescimento de 4%. Em 2007, a remuneração do (a) referido (a) professor
(a) é de mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos (1.335,49) e, em
2010, é de mil quinhentos e oito reais e setenta e dois centavos (1.508,72). Um acréscimo
de, apenas, 12,97%.
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Tabela 37 -Vencimento e remuneração do professor com Graduação- P-NIII, da rede
pública estadual de ensino do RN em relação ao salário mínimo (1996 a 2010).

GRADUAÇÃO- P-NIII
PROFESSOR (A) 08- 24 ANOS

Anos

Vencimento
(Piso)

Quantidade
Remuneração
de
salários
(Total)
mínimos

Quantidade
de salários Salário Mínimo
mínimos.

PRÉ
- 1996
FUNDOS 1997

116,69

1,04

350,5

3,12

112

116,69

0,97

350,5

2,92

120

1998

116,69

0,89

503,77

3,87

130

1999

116,69

0,85

503,77

3,70

136

2000

116,69

0,77

500,07

3,31

151

2001

245,26

1,36

845,48

4,69

180

2002

356,28

1,78

807,99

4,03

200

2003

356,28

1,48

766,59

3,19

240

2004

374,09

1,43

797,5

3,06

260

2005

374,09

1,24

1.313,75

4,37

300

2006

1.107,81

3,16

1.313,75

3,81

350

2007

1.107,81

2,91

1.313,75

3,51

380

2008

1.107,81

2,66

1.313,75

3,21

415

2009

1.107,81

2,38

1.313,75

2,87

465

FUNDEF

FUNDEB

1.163,20
2,28
1.508,72
2,95
510
2010
Fonte: Contra cheques do mês de outubro de (1996 a 2010) do professor da rede estadual em nível de
Graduação. Elaboração da autora da Tese (2014). Dados Nominais.

O (a) professor (a) com graduação, 24 anos de serviço, antes do Fundef recebia
um vencimento em torno de um salário mínimo, após a implementação do Fundef, nos
três primeiros anos, teve uma redução no valor do salário mínimo, passando a ganhar
menos de um salário, ou seja, o Fundo, nos primeiros anos, causou um efeito negativo,
não esperado no vencimento. Porém, a remuneração, no mesmo período, teve uma
melhora devido à gratificação de 148,00 do Fundef, variando no período de 1998 a 2006,
entre três a quatro salários mínimos. O Fundeb, nos três anos analisados, apresenta uma
queda gradativa no valor do salário mínimo, tanto no Fundef como no Fundeb. (Gráfico
26-APÊNDICE O).
A Tabela 38 apresenta a remuneração do professor especialista – P-NIV, da rede
pública estadual de ensino do RN de 1996 a 2010.

271

Tabela 38 - Remuneração do Professor Especialista (P-NIV), da rede pública estadual de ensino do RN de 1996 a 2010.

PRÉ
FUNDOS

FUNDEF

FUNDEB

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
236,11
307,79
323,17
323,17
323,17
956,97
956,97
956,97
976,50
1.025,33

22,85
22,85
22,85
22,85
25,10

5,04
5,04
5,04
5,04
5,04
10,08
10,08
10,58
10,58
10,58
10,58
10,58
10,58
12,09
12,70

2,52
2,52

79,19

2,52
2,52
11,80
15,39
16,15
16,15
25,36
95,69
95,69
95,69
146,47
153,80

73,08
73,08
73,08
73,08
73,08
175,39
175,39
184,16
184,16
184,16

74,00
74,00
70,30
140,60
144,30
144,30
148,00
148,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

24,32

193,22
25,41
341,03
361,13

55,00

56,77

Remunera
ção
(Total)

Pag.
Atrasados

Gratificaç
ão
de
mérito
educacion
Salário
al - GME
Família

Grat. Do
Fundef

Grat. De
Regência
de classe

Adicional
por tempo
de serviço

Adicional
de
incentivo
a titulação
Ant. PróPISO

Abono
Complem
entar

Vencimen
to (Piso)

Anos

PROFESSOR (A) 09 – 16 ANOS

155,89
155,89
251,69
229,89
228,44
767,20
652,95
703,77
1.023.09
1.107,40
1.063,24
1.063,24
1.063,24
1.135,06
1.327,79

Fonte: Contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do professor da rede estadual em nível de Especialização- P-NIV. Dados Nominais.
Elaboração da autora da Tese (2014).

272

O professor 9 (Tabela 38), Especialista- P-NIV com dezesseis anos de serviço
apresenta uma remuneração fixa composta por: vencimento, adicional de incentivo à
titulação e adicional por tempo de serviço e uma remuneração variável composta pelo
abono complementar, antecipação pró-piso, gratificação de regência de classe,
gratificação do Fundef, adicional de produtividade e qualidade, salário família e
pagamentos atrasados. E por fim, a remuneração total como soma de tudo isso.
O vencimento do (a) professor (a) da tabela acima, nos dois anos anteriores ao
Fundef (1996 e 1997) e nos três primeiros anos de implementação do Fundo, não sofreu
nenhuma alteração, permanecendo cinco anos com um valor nominal de cinquenta reais
e quarenta centavos (R$50,40). Nesse período, recebeu um abono que variou de vinte e
dois reais e oitenta e cinco centavos (R$ 22,85) a vinte e cinco reais e dez centavos (R$
25,10). A partir de 1998, passa a receber uma gratificação do Fundef que varia entre
setenta e quatro reais a cento e quarenta e oito reais. Em 2001, o abono é incorporado ao
vencimento e, em 2006, tendo em vista a Lei 322/06 do PCCR são incorporadas as
gratificações de regência de classe, Fundef e GME, elevando o vencimento de trezentos
e vinte e três reais e dezessete centavos (R$ 323,17) para novecentos e cinquenta e seis
reais e noventa sete centavos (R$956,97), um aumento nominal de 192%. No período do
Fundef de 1988 a 2006, o vencimento variou entre cinquenta reais e quarenta centavos
(R$50,40) a novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos (R$956,97), um
aumento nominal de 1.298%.
A remuneração nesse período apresenta-se da seguinte forma: nos dois anos
anteriores ao Fundef, é de cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos (R$
155,89). No primeiro ano de implementação do Fundef, a remuneração apresenta uma
melhoria devido à gratificação do Fundef, passando de cento e cinquenta e cinco reais e
oitenta e nove centavos (R$ 155,89) para duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e
nove centavos (R$251,69). No período do Fundef, de 1998 a 2006, a remuneração do (a)
referido (a) professor (a) saiu de duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove
centavos (R$ 251,69) para mil e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos
(R$1.063,24), um aumento nominal de 322%.
Nos quatro primeiros anos do Fundeb (2007, 2008, 2009 e 2010), o crescimento
do vencimento e da remuneração foi bastante incipiente, tendo em vista que o fundo
anterior promoveu uma política de incorporação de abonos e gratificações, como também
a implementação do PCCR. No período do Fundeb, a implementação do PSPN, em 2009,
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não produziu um efeito significativo no vencimento do (a) professor (a), tendo em vista
que a definição do PSPN para o nível médio- magistério é de, apenas, novecentos e
cinquenta reais (R$950,00) para uma jornada de 40 horas e o referido (a) professor (a) já
recebe um pouco mais que isso para uma jornada de 30 horas. Portanto, o vencimento de
2007 a 2010 mostra um crescimento de apenas, 7%. A remuneração, também, apresenta
um crescimento muito baixo, significando um aumento nominal de 2007 a 2010 é de 25%.
Tabela 39-Vencimento e remuneração do professor – PNIV da rede pública estadual de
ensino em relação ao salário mínimo (1996 a 2010).
ESPECIALISTA P-NIV
PROFESSOR (A) 09 – 16 ANOS

Anos

PRÉ FUNDOS

FUNDEF

FUNDEB

Vencimento
(Piso)

Quantidade
Quantidade
Salário
de salários
de salários
Mínimo
mínimos Remuneração
mínimos
(Total)
0,45
155,89
1,39
112

1996

50,4

1997

50,4

0,42

155,89

1,29

120

1998

50,4

0,38

251,69

1,93

130

1999

50,4

0,37

229,89

1,69

136

2000

50,4

0,33

228,44

1,51

151

2001

236,11

1,31

767,2

4,26

180

2002

307,79

1,53

652,95

3,26

200

2003

323,17

1,34

703,77

2,93

240

2004

323,17

1,24

1.023,09

3,93

260

2005

323,17

1,07

1.107,40

3,69

300

2006

956,97

2,73

1.063,24

3,03

350

2007

956,97

2,51

1.063,24

2,79

380

2008

956,97

2,30

1.063,24

2,56

415

2009

976,5

2,1

1.135,06

2,44

465

1.025,33
2,01
1.327,79
2,60
510
2010
Fonte: Contracheques do mês de outubro (1996 a 2010) do professor da rede estadual em nível de
Especialização. Dados Nominais. Elaboração da autora da Tese (2014).

Com a implementação do Fundef em 1998, há uma redução no valor do
vencimento referente ao salário mínimo em comparação com o valor de 1997. Em todo o
período de 1998 a 2006, o vencimento em relação ao valor do salário mínimo apresenta
uma melhoria que varia entre 0,38 a 2,73. Esses valores, no entanto, oscilam entre
crescimento e decréscimo no período. A remuneração revela uma melhoria mais
significativa, com um crescimento no seu valor relativo ao salário mínimo, tendo em vista
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que, em 1998, corresponde a 1,98 passando para 3,03 em 2006, porém, no percurso,
apresenta uma oscilação tanto para baixo como para cima. No ano de 2001, por exemplo,
o seu valor corresponde a 4,26 salários mínimos decorrente de um pagamento atrasado.
De modo geral, pode-se afirmar que, em relação ao referido professor, o Fundef
promoveu um efeito positivo tanto no vencimento, como na remuneração, procedendo às
devidas ponderações, como: oscilações que, em alguns momentos, apresentam redução
no valor em relação ao salário mínimo; a situação de um professor especialista, com
dezesseis anos de carreira que não percebe, sequer, três salários mínimos.
Nos quatro primeiros anos de implementação do Fundeb, o vencimento e a
remuneração apresentam uma queda gradativa nos valores em relação ao salário mínimo.
Isso mostra que a política do Fundeb não vem oportunizando valorização na remuneração,
mas uma diminuição no poder de compra e uma desvalorização do seu salário. Ou seja, o
Fundeb tem um efeito negativo, não esperado, diante da propaganda apresentada pelo
governo, enquanto Fundo que tem, como objetivo, a valorização do magistério. (Gráfico
27-APÊNDICE P).
Na Tabela 40, tem-se a remuneração do professor especialista – P-NIV da rede
pública estadual de ensino do RN de 1996 a 2010.
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Tabela 40 - Remuneração do Professor Especialista – P-NIV, da rede pública estadual de ensino do RN de 1996 a 2010.

177,65
177,65
177,65
177,65
177,65
213.18
213,18
246,78
246,78
246,78

Remuneraç
ão (Total)

466,29
499,30

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Pag.
Atrasados

Grat.
Do
Fundef
144,30
140,60
140,60
144.30
148,00
148,00
148,00
148,00

Salário
Família

20,42
23,64
23,64
23,64
23,64
23,64
23,64
23,64
28,37

Grat.
De
Regência de
classe

12.25
12,25
12,25
12,25
12,25
14,18
14,18
14,18
14,18
14,18
14,18
14,18
17,02

12,25
12,25
12,25
12,25
18,37
39,09
56,11
64,95
64,95
101,97
256,48
256,48
256,48
320,60
343,51

Gratificaçã
o de Mérito
Educaciona
l- GME

49,98
49,98
55,57
55,57
55,57

Adicional
sexta parte

Abono
Compleme
ntar

122,52
122,52
122,52
122,52
122.52
260,61
374,09
433,04
433,04
433,04
1.282,43
1.282,43
1.282,43
1.282,43
1.374,05

Adicional
por tempo
de serviço

FUNDEB

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Adicional
de incentivo
à titulação

FUNDEF

Venciment
o (Piso)

PRÉ
FUNDOS

Anos

PROFESSOR (A) – 10 - 26 ANOS

12,74
59,11

220,99
33,80
55,00

83,95

Fonte: contracheques do mês de outubro (1996 a 2010) do professor da rede estadual em nível de Especialização- P-NIV. Dados Nominais.
Elaboração da autora da Tese (2014).

377,14
364,40
585,65
522,84
528,96
892,42
826,05
966,39
1.398,88
1.523,91
1.576,73
1.576,73
1.576.73
1.640,85
1.846,90
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O professor 10, correspondente a Tabela 40, Especialista – P-NIV − em final de
carreira, com vinte e seis anos de serviço apresenta uma remuneração fixa composta pelo
vencimento, adicional por titulação e adicional por tempo de serviço. A remuneração
variável é composta pelo abono complementar, adicional sexta parte, gratificação de
regência de classe, gratificação do Fundef, Gratificação de Mérito Educacional - GME,
salário família e pagamentos atrasados e, por fim, a remuneração total.
Nos dois anos anteriores ao Fundef e três posteriores, o vencimento não teve
nenhuma alteração, mantendo-se em cento e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos
(R$122,50). A partir de 2001, passam a acontecer alguns acréscimos decorrentes das
incorporações. No referido ano, é incorporado o abono. Em 2006, são incorporadas as
gratificações do Fundef e a regência de classe.
No período do Fundef de 1998 a 2006, o vencimento mostra um crescimento nos
valores nominais que corresponde a 950%, saindo de cento e vinte e dois reais e cinquenta
e dois centavos (R$122,50), em 1998, para mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta
e três centavos (1.282,43) em 2006. A remuneração no mesmo período revela um
crescimento gradativo, em que, nos dois anos anteriores ao Fundef, é de trezentos e
setenta e sete reais e quatorze centavos (R$ 377,14) em 1996, é de trezentos e sessenta e
quatro reais e quarenta centavos (R$ 364,40) em 1997. No período do Fundef, a
remuneração revela um crescimento nos valores nominais que correspondem a 169%,
sendo de quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos (R$ 585,65) em
1998, passando para mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos
(1.576,73). De 2003 para 2004, há um acréscimo significativo devido à Gratificação por
Mérito Educacional – GME − passando de novecentos e sessenta e seis reais e trinta e
nove centavos (R$ 966,39) para mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito
centavos (R$ 1.398,88)
Nos quatro primeiros anos do Fundeb, a remuneração apresenta um crescimento
estável, em 2007 é de mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos (R$
1.576,73) passando para mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos (R$
1.846,90) em 2010, um aumento de 17%.
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Tabela 41 -Vencimento e remuneração do professor especialista da rede pública
estadual de ensino do RN em relação ao salário mínimo (1996 a 2010).
ESPECIALISTA – P- NIV
PROFESSOR (A) – 10 - 26 ANOS

Anos

Quantidade de
Vencimento
salários
(Piso)
mínimos
Remuneração
(Total)

Quantidade de
salários
Salário Mínimo
mínimos

PRÉ
- 1996
FUNDOS 1997

122,52

1,09

377,14

3,36

112

122,52

1,02

364,4

3,03

120

1998

122,52

0,94

585,65

4,50

130

1999

122,52

0,90

522,84

3,84

136

2000

122,52

1,87

528,96

3,50

151

2001

260,61

1,44

892,42

4,95

180

2002

374,09

1,87

826,05

4,13

200

2003

433,04

1,80

966,39

4,02

240

2004

433,04

1,66

1.398,88

5,38

260

2005

433,04

1,44

1.523,91

5,07

300

2006

1.282,43

3,66

1.576,73

4,50

350

2007

1.282,43

3,37

1.576,73

4,14

380

FUNDEB 2008
2009

1.282,43

3,09

1.576,73

3,79

415

1.282,43

2,75

1.640,85

3,52

465

FUNDEF

1.374,05
2,69
1.846,90
3,62
510
2010
Fonte: Contracheques do mês de outubro (1996 a 2010) do professor da rede estadual em nível de
Especialização. Dados Nominais. Elaboração da autora da Tese(2014).

O professor 10, em final de carreira, apresenta um vencimento no período do
Fundef que varia entre 0,94, em 1998, no valor do salário mínimo a 3,66 salários mínimos,
em 2006. Uma representação da desvalorização da remuneração, enquanto dimensão para
a valorização do magistério, considerando que o professor, depois de vinte e seis anos,
mesmo com um curso de pós-graduação não chega a ganhar como salário base um
vencimento que corresponda a quatro salários mínimos. Porém, é importante destacar que
o Fundef proporcionou uma melhoria gradativa no valor, em relação ao salário mínimo,
ou poder de compra no vencimento do (a) referido (a) professor (a). No mesmo período,
a remuneração total, apesar de começar em 1998 com 4,50 salários mínimos em 1998 e
chegar em 2006 com o mesmo valor - 4,50 ocorre no percurso variações no valor do
salário mínimo, tanto para baixo, como para cima. Porém, a diferença em toda a série
histórica entre o valor do vencimento e o valor da remuneração demonstra a importância
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das gratificações e adicionais. No período do Fundeb (2007 a 2010), tanto o vencimento
como a remuneração apresentam uma redução gradativa, ou seja, uma desvalorização do
valor do salário do professor, decorrente da falta de uma política de ajuste salarial.
(Gráfico 28-APÊNDICE Q).
Na Tabela 42, tem-se a remuneração do professor com Mestrado – P-NV, da
rede pública estadual de ensino do RN no período de 1996 a 2010.
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Tabela 42 - Remuneração do Professor com Mestrado - P-NV, da rede pública estadual de ensino do RN de 1996 a 2010.

FUNDEB

50,63
113,36
113,36
113,36
113,36
113,36

70,28
70,28
70,28
70,28
70,28

104,65
67,48

31,00
43,40
43,40
52,70
118,58

140,60
140,60
144,30
144,30
144,30

Remunera
ção
(Total)

Pag.
Atrasados

Gratificaç
ão
de
Mérito
Educacion
al- GME

Grat. Do
Fundef

Grat. De
Regência
de classe

Adicional
por tempo
de serviço

180,00
200,00
240,00
260,00
260,00
620,00
868,00
868,00
1.054,00
1.185,83

Ant. PróPiso

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Grat.
Abono
Complem
entar

Vencimen
to (Piso)

FUNDEF

Anos

PROFESSOR (A) 11– 10 ANOS

210,75

293,97
309,47

55,00
6,68

34,42

Fonte: Contracheques do mês de outubro (1996 a 2010) do professor da rede estadual em nível de Mestrado- P-NV. Dados Nominais.
Elaboração da autora da Tese (2014).

652,26
524,24
567,94
881,91
952,41
764,36
918,08
911.40
1.211,35
1.406,31
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O professor 11, da Tabela 42, com Mestrado – P-NV − com dez anos de carreira
apresenta uma remuneração fixa composta somente pelo vencimento e uma remuneração
variável composta pelo abono complementar, antecipação pró-piso, adicional por tempo
de serviço, gratificação de regência de classe, gratificação do Fundef, Gratificação de
Mérito Educacional – GME e pagamentos atrasados. O (a)referido (a) professor (a) que
ingressou, na rede estadual em 2001, em pleno período do Fundef, no período de 2001 a
2006, o vencimento apresenta um crescimento nominal que corresponde a 244%, sendo
cento e oitenta reais (R$ 180,00) em 2001, passando para seiscentos e vinte reais (R$
620,00) em 2006. Nesse mesmo período, a remuneração apresenta um crescimento de
17%, sendo seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos (R$ 652,26) em
2001, passando para setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos
(R$764,36).
No período do Fundeb, tanto o vencimento como a remuneração apresentam um
crescimento muito baixo. O vencimento em 2007, ano de implementação do Fundeb, é
de oitocentos e sessenta e oito reais (R$ 868,00) passando para mil cento e oitenta e cinco
reais e oitenta e três centavos (R$ 1.185,83), um crescimento nos valores nominais que
correspondem a 37%. A remuneração, no mesmo período, passa de novecentos e dezoito
reais e oito centavos (R$ 918,08) em 2007, para mil quatrocentos e seis reais e trinta e um
centavos (R$1.406,31) em 2010, um crescimento 53% nos valores nominais.
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Tabela 43 -Vencimento e remuneração do professor com Mestrado – P-NV da rede
estadual de ensino, em relação ao salário mínimo de 1996 a 2010.
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO RN -1996
A 2010
MESTRADO – P-NV
PROFESSOR (A) 11– 10 ANOS
Anos

Quantidade
Vencimento
salários
(Piso)
mínimos

2001
2002
2003
FUNDEF
2004
2005
2006
2007
FUNDEB 2008
2009
2010

180
200
240
260
260
620
868
868
1.054,00
1.185,83

1
1
1
1
0,86
1,77
2,28
2,09
2,26
2,32

Remuneração Quantidade
Total
salários
mínimos
652,26
524,24
567,94
881,91
952,41
764,36
918,08
911,4
1.211,35
1.406,31

3,62
2,62
2,36
3,39
3,17
2,18
2,41
2,19
2,60
2,75

Salário
mínimo
180
200
240
260
300
350
380
415
465
510

Fonte: Contracheques do mês de outubro (1996 a 2010) do professor da rede estadual em nível de
Mestrado. Dados Nominais. Elaboração da autora da Tese(2014).

O professor com mestrado em início de carreira, durante os seis anos do Fundef
(2001 a 2006) apresenta um vencimento que é bastante baixo para a sua formação, nos
seis anos do Fundef, varia entre 1 salário mínimo a 1,77. Quanto à remuneração, apresenta
uma redução no valor do salário mínimo, passando de 3,62 em 2001 para 2,18 em 2006.
Ou seja, o Fundef para o (a) referido (a) professor (a), apresenta um efeito negativo. No
período do Fundeb, ao contrário dos demais pesquisados apresenta um crescimento no
valor do salário mínimo, passando de 2,28 para 2,32 no valor do vencimento e 2,45 para
2,75 no valor do salário mínimo da remuneração. (Gráfico 29-APÊNDICE R).
A Tabela 44 apresenta a remuneração do professor com Mestrado – P-NV, da
rede pública estadual de ensino do RN, no período de 1996 a 2010, com 30 anos de
carreira no magistério.
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Tabela 44 - Remuneração do Professor com Mestrado - P-NV, da rede pública estadual de ensino do RN de 1996 a 2010.

FUNDEB

135,08
135,08
135,08
135,08
135,08
273,79
412,42
433,04
433,04
433,04
1.282,43
1.282,43
1.282,43
1.345,21
1.439,40

13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
14,18
14,18
14,18
14,18
14,18
14,18
14,70
15,12

20,26
20,26
20,26
27,01
27,01
54,75
82,48
86,60
86,60
169,95
320,60
320,60
320,60
403,56
420,43

49,33

235,04
246,78
246,78
246,78

148,00
148,00
148,00
148,00
148,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Remuneração
(Total)

Pag. Atrasados

Do
Grat.
Fundef

195,86
195,86
195,86
195,86
195,00

Salário Família

De
de
Grat.
Regência
classe

Férias

por
de

22,40
27,01
27,02
27,01
27,01
54,75
82,48
86,60
86,60
86,60
256,43

Adicional
tempo
serviço

55,10
55.10
61,25
61,25
61,25

Gratificação de
Titulação

Adicional
de
periculosidade

FUNDEF

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Abono
Complementar

PRÉ
FUNDOS

Vencimento
(Piso)

Anos

PROFESSOR (A) 12 – 30 ANOS

185,20
148,00
41,28
2,00
55,55

76,33

443,20
447,81
601,96
608,71
608,71
582,99
1.172,25
1.057,48
870,20
1.006,55
1.873,69
1.617,21
1.693,54
1.763,43
1.864,95

Fonte: contracheques do mês de outubro (1996 a 2010) do professor da rede estadual em nível de Mestrado- P-NV. Dados Nominais. Elaboração da
autora da Tese (2014).
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O professor 12, da Tabela 44, com trinta anos de carreira, apresenta uma
remuneração total composta pela remuneração fixa e variável. A remuneração fixa é
composta pelo vencimento, gratificação de titulação e adicional por tempo de serviço. A
remuneração variável é composta pelo abono complementar, adicional de periculosidade,
férias, gratificação de regência de classe, gratificação de regência de classe, gratificação
do Fundef, salário família e pagamentos atrasados.
O vencimento do professor, no período do Fundef, varia entre cento e trinta e
cinco reais e oito centavos (R$ 135,08) em 1998 a mil duzentos e oitenta e dois reais e
quarenta e três centavos (R$1.282,43) em 2010. Um crescimento no período que
corresponde a 849%. De 1998 a 2005, as gratificações e abonos têm um papel
preponderante na composição da remuneração, tendo em vista o baixo valor do
vencimento, tais como: a gratificação de titulação, adicional de periculosidade, adicional
por tempo de serviço. A remuneração, no período do Fundef, apresenta uma variação que
corresponde a seiscentos e um reais e noventa e seis centavos (R$ 601,96) em 1998 a mil
oitocentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos (R$ 1.873,69). Um acréscimo
bastante significativo na remuneração do (a) professor (a).
O Fundeb não apresenta efeitos significativos nos quatro primeiros anos de
implementação, nem mesmo com a implementação do PSPN em 2009, com um
vencimento que varia entre mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos
(R$ 1.282,43) em 2007 a mil quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos
(R$1.439,40) em 2010. Um aumento apenas de 12%. A remuneração, no mesmo período,
apresenta um crescimento semelhante, que varia entre mil seiscentos e dezessete reais e
vinte e um centavos (R$ 1.617,21) em 2007 a mil oitocentos e sessenta e quatro reais e
noventa e noventa e cinco centavos (R$ 1.864,95) em 2010. Um acréscimo de 15%.
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Tabela 45 -Vencimento e remuneração do professor com Mestrado, da rede pública
estadual de ensino do RN em relação ao salário mínimo (1996 a 2010).
MESTRADO – P- NV
PROFESSOR (A) 12 – 30 ANOS

PRÉ FUNDOS

FUNDEF

FUNDEB

Anos

Vencimento
(Piso)

Quantidade
salários
mínimos

Remuneração
(Total)

Quantidade
salários Salário Mínimo
mínimos

1996

135,08

1,20

443,2

3,95

112

1997

135,08

1,12

447,81

3,73

120

1998

135,08

1,03

601,96

4,63

130

1999

135,08

0,99

608,71

4,47

136

2000

135,08

0,89

608,71

4,03

151

2001

273,79

1,52

582,99

3,23

180

2002

412,42

2,06

1.172,25

5,86

200

2003

433,04

1,80

1.057,48

4,40

240

2004

433,04

1,66

870,2

3,34

260

2005

433,04

1,44

1.006,55

3,35

300

2006

1.282,43

3,66

1.873,69

5,35

350

2007

1.282,43

3,37

1.617,21

4,25

380

2008

1.282,43

3,09

1.693,54

4,08

415

2009

1.345,21

2,89

1.763,43

3,79

465

1.439,40
2,82
1.864,95
3,65
510
2010
Fonte: Contracheques do mês de outubro de 1996 a 2010 do professor da rede estadual em nível de
Mestrado. Dados Nominais. Elaboração da autora da Tese (2014)

O professor com trinta anos de carreira, com Mestrado apresenta um valor do
salário mínimo muito baixo, considerando o seu tempo e formação. No período do
Fundef, variou entre 1,03 salários mínimos em 1998 a 3,66 salários mínimos. Na
remuneração varia entre 4,63 em 1998 a 5,35 do valor do salário mínimo em 2006. Apesar
de apresentar uma melhoria no valor do salário mínimo ainda é muito baixo para um
professor com tempo de serviço e qualificação. Porém, mesmo assim, o Fundef, nesse
caso, proporciona um efeito positivo. O Fundeb, nos quatro primeiros anos de
implementação, ao contrário apresenta um efeito negativo no valor do salário mínimo,
reduzindo o seu de 3,37 em 2007 para 2,82 no valor do vencimento. Na remuneração,
apresenta também uma redução de 4,25 em 2007 para 3,65 do salário mínimo, (Gráfico
30-APÊNDICES).
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O estudo permite avaliar se a implementação da política atendeu, amplamente, a
seus objetivos, conforme o seu desenho, ou seja, à proposição de valorização do
magistério presente nas definições legais dos Fundos- Fundef e Fundeb em estudo.
É válido afirmar que houve efeitos negativos também, no período do Fundef,
como: a) acréscimo do Fundef em forma de gratificação (180,00) e somente em 2006,
último ano do Fundef é incorporada ao vencimento; b) ausência de uma política de
reajuste dos vencimentos, prejudicando a remuneração do magistério; c) o professor
passa, praticamente, todo o período do Fundef entre um salário mínimo e meio e três
salários mínimos; d) em quase todo o período inicial do Fundeb, há uma redução na
quantidade de salários mínimos.
Os Fundos apresentam efeitos positivos, tais como: a) incentivo à incorporação
das gratificações (abonos, gratificação do Fundef, regência de classe, Gratificação por
Mérito Educacional (GME), entre outros); b) uma considerável melhoria na remuneração,
tendo em vista as referidas incorporações; c) maior equilíbrio entre o vencimento e a
remuneração; e d) aprovação do PCCR e PSPN.
Os referidos efeitos serão avaliados de forma abrangente nas considerações deste
estudo. Para Arretche (1998), a implementação está amplamente relacionada aos
interesses dos implementadores. Nesse sentido, é importante para o avaliador ter em
mente que a implementação modifica o desenho original das políticas, visto que ocorre
em um ambiente caracterizado por contínua mutação e, sobretudo, porque os
implementadores fazem a política segundo as suas próprias referências.
O próximo item analisa a fala dos sujeitos (professores) participantes da
pesquisa.

5.2 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO E OS EFEITOS DO FUNDEF E DO
FUNDEB: A PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS

As condições de remuneração dos professores da rede estadual de ensino estão
explicitadas exaustivamente, tanto nas tabelas salariais, quanto nas análises dos dados dos
contracheques, porém a visão dos sujeitos envolvidos no processo, do ponto de vista da
pesquisa, é fundamental, considerando a percepção que eles têm sobre as suas condições
de remuneração e dos efeitos causados pelos Fundos no processo de valorização do
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magistério. Isso independe das compreensões acerca das questões técnicas e econômicas
que envolvem os índices e correções inflacionárias que melhor clareiam os efeitos, no
processo de valorização do magistério, nas dimensões estudadas.
No Quadro 26, tem-se o questionário aplicado com os sujeitos (professores)
envolvidos na análise da remuneração.

Quadro 26- Questionário aplicado sobre remuneração com os sujeitos da pesquisa.
Nº

1

QUESTÃO

Aplicação do questionário

RESPOSTAS
Total

Retorno

12

10

Sim

Não

ND

-

-

-

2

Você avalia que a política de FundosFundef e Fundeb − proporcionou
12
10
08
02
valorização dos professores, no que se
refere à remuneração? Justifique.
3
Você considera que, após a política de
Fundos- Fundef e Fundeb − a situação
12
08
01
01
10
financeira e o poder de compra do
professor melhoraram? Explique.
Fonte: Elaborado pela autora (2014) a partir do questionário aplicado com os sujeitos da pesquisa.
Nota: ND- Não Definiu.

Conforme o Quadro 26, dos doze sujeitos envolvidos na análise da remuneração,
dez deram retorno ao questionário, significando 83,5% de participação. Das duas questões
aplicadas (a parte fechada), na primeira, oito sujeitos avaliam que a política de Fundos
proporcionou a valorização da remuneração do magistério e dois consideram que “Não”.
Na segunda questão sobre a melhoria da situação financeira e aumento do poder de
compra do professor, oito responderam que “Sim”, (melhorou), um respondeu que “Não”
e um “Não Definiu”.
O Professor 1 analisa que, “depois da política de Fundos, os governos tiveram
que cumprir a lei, garantindo os nossos direitos. As vantagens foram transformadas em
vencimentos melhorando significativamente nossos salários” (PROFESSOR 1, 2013,
p.1). Em relação à melhoria da situação financeira e do poder de compra do referido
professor, afirma que, “com o aumento da remuneração, os créditos são elevados
possibilitando a aquisição de bens de maior valor como casas, carros, entre outros”
(PROFESSOR 1, 2013). Os argumentos explicitados denotam efeitos positivos dos
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Fundos, a partir da incorporação das vantagens ao vencimento, como também a
possibilidade de aquisição de bens com o aumento de crédito.
Na percepção do Professor 2, apesar de afirmar que ocorre uma “grande
desvalorização dos professores, e da educação não ser prioridade, o Fundef e o Fundeb
apresentam um avanço na melhoria da remuneração desses profissionais”. A partir da
“minha realidade financeira, o meu poder de compra sempre foi equilibrado, mas não
resta dúvidas que aumentou [...]” (PROFESSOR 2, 2013). Nessa perspectiva, considerase que houve uma melhoria na remuneração dos professores.
Para o professor 4, o Fundef e o Fundeb “melhoraram o poder aquisitivo,
percebendo-se uma valorização salarial, porém, o descaso com a educação continua e é
crescente” (PROFESSOR 4, 2013). Quanto ao poder de compra, o referido professor
avalia que melhorou consideravelmente. Para ele, não é, apenas, a melhoria salarial que
se busca para alcançar uma educação de qualidade desejada por todos, mas também todos
os outros itens da valorização, como: melhores condições de trabalho, formação inicial e
continuada, um Plano de Cargos, Carreira e Remuneração que realmente proporcione
avanço na carreira em todos os aspectos.
Na avaliação do Professor 5, a política de Fundos contribuiu para a valorização
do magistério, na dimensão da remuneração, porém apresenta algumas ponderações, a
saber:

Considero que a política de Fundos proporcionou uma certa valorização
do magistério, na dimensão da remuneração, pois houve avanço nesse
sentido e até satisfação dos professores. No entanto, analisando a
remuneração de outros profissionais, continuamos defasados. Há
profissionais com plano de saúde, cesta básica, moradia [...]. E o
professor, além de não ter nada disso, está começando a lidar com
situações que ele nem sabe como resolver. Profissão de risco? E o mais
grave é que quando perguntamos numa sala de aula se alguém quer ser
professor, a resposta é: "Deus me livre" Por isso não aguento mais
propaganda bonita na televisão. Quero reconhecimento profissional
para que as futuras gerações sejam professores bem satisfeitos.
Portanto, não alcançamos ainda, o ideal de um profissional da educação
(PROFESSOR 5, 2013).

Na percepção do professor, apesar de os Fundos proporcionarem uma certa
valorização, ainda não há reconhecimento profissional, principalmente, quando
comparado a outras profissões, considerando que a nova geração não deseja, de forma
alguma, ser professor. Aponta, ainda, que outras profissões têm uma melhor assistência,
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não, apenas, salariais, mas também de subsídios complementares, quando são agraciados
com planos de saúde, auxílio alimentação, auxílio moradia. O referido professor avalia
que o poder de compra Pós-Fundos aumentou, porém justifica não, apenas, pela
existência dos Fundos, mas também pelo “aquecimento mercado” e acrescenta que,
“quando faço as minhas contas no final do mês não sobra aquilo que o economista orienta
que tem que guardar. Foi nessa ilusão que achei que estava bem de vida e comprei logo
um carro” (PROFESSOR 5, 2013). Analisa que, apesar dos avanços, “continuamos,
mesmo com a política de Fundos, lutando por uma melhor remuneração e reconhecimento
profissional”. Portanto, apesar da avaliação positiva dos efeitos dos Fundos na
remuneração, aponta vários fatores ainda negativos.
A percepção do Professor 6 é que “graças ao Fundef (1996-2006) e ao atual
Fundeb têm se assegurado, em lei, recursos para a remuneração dos profissionais do
magistério, que aliado à Lei 11.783/2008 (PSPN) tem proporcionado uma remuneração
mais digna para nós professores e uma maior igualdade salarial em todo o Brasil”
(PROFESSOR 6). No que se refere ao poder de compra, afirma que “com certeza quando
passei no estado não conseguia fazer um cartão das Lojas Riachuelo com minha renda.
Hoje, percebo que os professores compram até carros novos” (PROFESSOR 6, 2013).
Na avaliação do Professor 7, os Fundos ensejaram efeitos positivos na
valorização do professor, a partir dos argumentos abaixo,

Houve avanço, mesmo pequeno, com relação à valorização
profissional, através do Fundef e do Fundeb, deixando claro que ainda
falta muito para alcançar uma situação confortável de reconhecimento
profissional, visto que, ainda há muitas mobilizações de luta da classe
com relação a essa valorização, principalmente, no que diz respeito à
remuneração salarial (PROFESSOR 7, 2013).

O professor afirma que houve efeitos positivos dos Fundos, na remuneração do
magistério, mas aponta que ainda é insuficiente para uma plena valorização da
remuneração e reconhecimento profissional, considerando que continua a necessidade da
luta do movimento sindical por uma remuneração melhor. Concordando com os demais,
o Professor 8 avalia que a política de fundos proporcionou uma certa valorização, mas
reconhece que, ainda, é insuficiente em todas as dimensões.
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Considero que o Fundef e o Fundeb melhorou a remuneração dos
professores, principalmente, porque, a partir dessa política começou a
pensar no Plano de Cargo do Professor e principalmente, o Piso Salarial
Nacional, porém apesar da melhora na remuneração, é pouco
significativa, considerando que a profissão de professor continua uma
desvalorização em todos os aspectos: remuneração, carreira, condições
de trabalho e formação (PROFESSOR 8, 2013).

O professor 8 aponta o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração e o PSPN como
efeitos dos Fundos, visto que proporcionaram uma melhoria na remuneração do
professor, mas avalia que ainda são insuficientes para promoção da valorização em todos
os aspectos. A esse propósito, ele afirma que

O poder de compra melhorou em virtude, não só da existência do
dinheiro real, proporcionado pelos Fundos, mas pelo aumento do
crédito, criado pelo governo federal que atende a todas as categorias,
até mesmo aqueles que tem somente o bolsa família. Essa é uma
prerrogativa da nova economia, pois os Fundos contribuíram mas são
insuficientes para a valorização da remuneração dos professores
(PROFESSOR 8, 2013).

Na avaliação do Professor 8, o poder de compra é resultado muito mais da
estabilidade econômica, do que mesmo das políticas de Fundos e estende o aumento a
todas as classes da sociedade, inclusive àquelas mais humildes. Os oito sujeitos
analisados, até aqui, apresentam os efeitos positivos do Fundef e do Fundeb na
remuneração do magistério, porém apontam como ainda insuficientes para proporcionar
uma valorização na remuneração mais significativa e digna de valorização profissional.
Os sujeitos analisados divergem da avaliação de que os Fundos produziram
efeitos positivos na remuneração.

O professor 3 avalia que não houve efeito na

remuneração porque “não fixou uma matriz de vencimentos que contemplasse
nacionalmente os demais níveis de formação profissional, nem equiparou o vencimento
dos docentes com o de outros profissionais de igual nível de formação acadêmica”
(PROFESSOR 3, 2013).
Com relação ao aumento ou não do poder de compra, o referido professor é
cauteloso em suas afirmações, não se posicionando se houve ou não. Dessa forma, assim
se expressa:
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O aumento do poder de compra é medido, quando o reajuste do piso
fora acima da inflação (mecanismo que agora os governadores tentam
retirar), contudo a inexistência de um plano de carreira nacional,
combinado com a prática de abonos e outras formas de complementos
remuneratórios semelhantes, levaram a máxima de que em algumas
situações o piso virou teto, pois a obrigatoriedade instituída pela lei do
PSPN, só diz respeito ao nível médio (PROFESSOR 3, 2013).

Para o referido professor, o poder de compra somente aumenta quando o valor
da correção do vencimento (parte da remuneração) é maior que a inflação. Ainda, segundo
ele, a inexistência de um plano de carreira nacional, que defina parâmetros para todos os
níveis e classes, impede a valorização da remuneração.
Finalmente, o professor 10 (2010) analisa que os efeitos dos Fundos não foram
suficientes para valorização da remuneração, “tendo em vista que, apesar de destinar 60%
dos seus recursos para esse fim, ainda é insuficiente para a correção da dívida com os
professores ao longo da educação brasileira, principalmente, se comparada a outras
profissões com a mesma formação”. A insuficiência está posta pela própria lógica da
política de Fundos, caracterizada como pontual e centralizada.
Quanto ao aumento do poder de compra, o professor em questão não considera
que melhorou, tendo em vista que “o meu vencimento continua não sendo corrigido
conforme o necessário para acompanhar a inflação e a economia. O que se percebe é um
endividamento causado pela política econômica do aumento de crédito, confundindo o
professor, de forma a acreditar no aumento do seu poder de compra” (PROFESSOR, 10,
2013).
Na percepção da maioria dos sujeitos analisados, a política de Fundos- Fundef e
Fundeb − trouxe efeitos na valorização do magistério, considerando a dimensão da
remuneração, tais como: a) incorporação de algumas vantagens ao vencimento do
professor; b) aumento do crédito possibilitando a aquisição de bens duráveis; c) aumento
da remuneração e do poder de compra; d) melhoria da satisfação do professor com a sua
profissão; e) garantia em lei dos direitos; f) garantia em lei de recursos destinados à
remuneração; g) garantia do PCCR e de um PSPN.
Apresentam também alguns efeitos negativos, tais como: a) apesar de a política
de Fundos perdurar, há, ainda, a grande desvalorização dos professores, e a falta de
prioridade com a educação; b) apesar de alguns avanços, precisa melhorar as outras
dimensões da valorização, como: condições de trabalho, formação inicial e continuada e
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um PCCR que proporcione, realmente, uma carreira decente; c) a remuneração dos
professores continua inferior à remuneração de outros profissionais com a mesma
formação; d) continua sendo uma profissão sem reconhecimento, principalmente pelas
novas gerações que não pretendem seguir essa profissão; e) avalia que, apesar das
propagações da melhoria da remuneração, o professor não consegue acumular sobra para
o mês seguinte; f) não fixou uma matriz de vencimentos que contemple, nacionalmente,
os demais níveis de formação profissional; g) não equiparou o vencimento dos docentes
com o de outros profissionais de igual nível de formação acadêmica; h) o aumento do
poder de compra é medido, quando o reajuste do piso for acima da inflação (mecanismo
que, agora, os governadores tentam retirar); i) o valor do vencimento do professor em
nível médio de um determinado Estado é superior ao valor do vencimento de um outro
estado em nível superior.
Com base na análise dos dados dos contracheques e nos argumentos
apresentados pelos sujeitos, conclui-se que os Fundos proporcionaram alguns avanços,
embora ainda não sejam suficientes para a valorização do magistério, nas dimensões da
carreira e da remuneração.
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Considerações Finais
"Uma luz, que na falta de palavra melhor, não posso denominá-la de outro modo, senão
amarela."
(Van Gogh sobre Os Girassóis).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As definições de políticas públicas assumem uma visão holística do tema, numa
perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das partes, e que indivíduos,
instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que existam diferenças
sobre a importância relativa desses fatores (SOUZA, 2007). Nesse propósito, buscou-se
desenhar os achados do objeto de estudo, demarcando-o a partir de questões social,
política e econômica do mundo do trabalho, no qual se insere a profissão do magistério.
Segundo Meszáros (2013, p. 58), a importância e os limites de uma ação somente
poderá ser avaliada “em relação a uma apreensão dialética da estrutura da totalidade”.
Nesse sentido, implica, necessariamente a tarefa de uma apreensão dialética das
mediações complexas que constituem a “estrutura da totalidade”.
Por essa compreensão, Zizek (2011, p. 33) aduz que o capitalismo, na condição
de ordem socioeconômica, destotaliza o significado: “não é global no nível do significado
(não há ‘visão de mundo capitalista’ global nem civilização capitalista”. Portanto, a lição
fundamental da globalização é justificar que o capitalismo pode se acomodar a todas as
civilizações.
Carnoy (1986, p. 19) argumenta que “por razões práticas, qualquer estudo do
sistema educacional não pode ser separado de alguma análise implícita ou explícita dos
propósitos e do funcionamento do setor governamental”. Além disso, “qualquer tentativa
de desenvolver um modelo de mudança educacional deve ter atrás de si uma cuidadosa
reflexão e uma teoria sobre o funcionamento do governo, o que chamamos de uma teoria
de Estado”.
As mudanças provocadas pela mundialização do capital, com a especulação
financeira, sobretudo no final do século XX e início do século XXI, trouxeram novas
exigências para o Estado e, consequentemente, intensas mudanças na política
educacional, reguladas sob forte influência das agências multilaterais de financiamento,
sendo aqui destacadas a Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal) e o
Banco Mundial (BM).
Sob as orientações das agências internacionais mencionadas, algumas demandas
foram lançadas para a política educacional com o propósito de adequá-la aos interesses
econômicos regulados pela ideologia neoliberal. As propostas de uma educação básica de
qualidade – como instrumento necessário ao desenvolvimento econômico dos países e
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como forma de assegurar a equidade – convergem, assim, em discursos oficiais para
estabelecer um consenso geral, bem como na formação de valores e atitudes desejáveis
para a manutenção e reprodução da ordem capitalista.
As reformas educacionais orientadas pelo Banco Mundial começaram a ser
postas em prática no Brasil no governo de Fernando Collor de Mello em março de 1990.
Posteriormente, o presidente Fernando Henrique Cardoso começa o seu governo, com o
período inaugurado com o lema “Brasil Novo”; na posse, assumiu, claramente, a
prioridade da inserção do país no quadro do mercado globalizado, comandado pelo capital
financeiro ao qual se subordinam as políticas, de modo geral, e, especificamente, a
política educacional.
Em seu programa de governo (1994), Fernando Henrique Cardoso apresentava
a educação como uma de suas cinco metas prioritárias. Definiu, como prioridade
fundamental no tocante à política educacional, incentivar a universalização do acesso ao
1º grau e melhorar a qualidade de atendimento escolar, visando garantir que as crianças
efetivamente, tenham a oportunidade de, pelo menos, completar as oito séries do ensino
obrigatório. Essa é, pois, uma política nitidamente focalizada, em que uma modalidade
da educação é destacada como centro da política do Estado. Esse posicionamento
responde a uma orientação dos organismos internacionais, como o Banco Mundial, por
exemplo, que propunha prioridade ao “ensino fundamental” (DELORES, 1996, p. 122).
A década de 1990 passou a ser anunciada como da educação. Nesse período, foi
lançado o Plano Decenal de Educação para Todos, no governo de Itamar Franco, cujo
objetivo era discutir as metas necessárias e começar a construir os recursos consequentes
para melhorar a qualidade da educação e valorizar o magistério. Na pauta, constava o
debate sobre temas, como a formação inicial e continuada dos professores, suas condições
de trabalho e o piso salarial nacional.
Peroni (2003) avalia que a política educacional brasileira, a partir da década de
1990, foi formulada em resposta às orientações das agências internacionais. Entretanto, é
importante salientar que os governos dos países em desenvolvimento consensuam com
tais orientações e as adaptam aos seus contextos locais de modo a responder às demandas
políticas e econômicas do capitalismo mundial. Desse modo, percebe-se que as novas
configurações assumidas pela política educacional brasileira se forjaram em um
movimento de contradições e de consensos vinculados a esse estágio de desenvolvimento
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do capital, tendo, nas reformas educacionais, as estratégias necessárias para manutenção
e reprodução de seu status quo.
Inúmeras medidas quanto ao financiamento, foram divulgadas a fim de
cumprir os compromissos internacionais assumidos pelos ministros da educação no
Projeto de Educação para a América Latina e o Caribe (PRELAC), 2002 a
2017 (La Habana, Cuba, 14 a 16 de novembro de 2002), no qual definiram cinco focos
estratégicos: 1) os conteúdos e práticas de educação a fim de construir sentidos nas
relações humanas e no mundo; 2) o papel dos professores e o fortalecimento do seu
protagonismo no processo educativo para que este responda às necessidades dos alunos;
3) a cultura escolar para que se convertam em comunidades de aprendizagem e
participação; 4) a gestão e flexibilização do sistema educativo; 5) a responsabilidade
social com educação para gerar compromissos com seu desenvolvimento e resultados.
Avaliar uma política é completar a atividade permanente que acompanha todas
as fases da política pública, desde a identificação do problema até a análise das mudanças
sociais advindas da intervenção pública. É um instrumento de gestão quando visa
subsidiar decisões a respeito de sua continuidade, de aperfeiçoamentos necessários, de
responsabilização dos agentes. É um instrumento de accountability quando informa os
usuários e/ou beneficiários e à sociedade em geral, sobre seu desempenho e impactos.
Avalia-se que as diretrizes políticas para o financiamento da educação, no
contexto da reforma educacional dos anos de 1990, investida pelos organismos
internacionais, estão atreladas de forma indissoluvelmente ao financiamento e à gestão
da educação. Essa lógica está expressa no Plano Nacional de Educação, Lei n°
10.172/2001, que, ao definir a fixação do plano de metas para o financiamento da
educação, exigiu uma definição de custos e a identificação dos recursos disponíveis na
qual a ampliação dos recursos financeiros estivesse articulada com a criação de novas
fontes e com uma gestão mais eficiente. Deste modo, o plano estabeleceu uma estreita
relação entre gestão e financiamento ao prescrever que “[...] financiamento e gestão estão
indissoluvelmente ligados, [...] a transparência da gestão de recursos financeiros e o
exercício do controle social permitirão garantir a efetiva aplicação dos recursos
destinados à educação” (BRASIL, 2001, p. 107).
A discussão a respeito do financiamento para a área de educação tem a ver com
as condições materiais e com os recursos financeiros que viabilizam a formulação,
implementação e avaliação das políticas. Visto pelo lado jurídico-institucional, o estudo
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do financiamento implica a análise da esfera fiscal, cobrindo as características e o
desenrolar histórico das principais fontes de financiamento tributário, assim como as
contribuições sociais e demais fontes que se destinam à área. (CASTRO 2001).
Uma das medidas da política educacional com efeito na gestão do ensino
público, desde meados dos anos 1990, foi a introdução de Fundos contábeis no
financiamento da educação. Tais Fundos alteraram, cada um com uma formulação
própria, a trajetória de parcela substancial da vinculação da receita de impostos para a
manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), definida no art. 212 da Constituição
Federal de 1988. Esses mecanismos funcionam como indutores dos governos estaduais e
municipais na formatação das suas redes de ensino por meio de um valor aluno/ano, em
correspondência às matrículas oferecidas.
A estratégia das subvinculações, com a criação primeiro do Fundef e,
posteriormente, do Fundeb, é uma novidade no financiamento da educação básica, além
de constituir uma vinculação diretamente com o aluno, a partir do custo- aluno-ano. Essas
modificações trouxeram consequências concretas na oferta e qualidade da educação, com
reflexos nas relações federativas, principalmente, na ampliação e redução da capacidade
e do poder de gasto de cada ente federado.

O processo de transferência de

responsabilidades, para os estados e municípios, configurou-se como um processo de
municipalização, desresponsabilizando o Governo Federal da importante participação no
financiamento da educação. Além disso a ação supletiva cumprida pelo Governo Federal
na educação básica não foi tão intensa quanto aquela reivindicada por vários setores
ligados à área educacional.
Destaca-se, na análise dos Fundos e seus efeitos, o caráter focalizador como
política social e as consequências para a educação como um todo. A primeira
consequência foi que a legislação do Fundef excluiu os alunos da Educação Infantil
Jovens e Adultos do supletivo presencial e o Ensino Médio ao restringir o financiamento
às turmas do ensino fundamental. O Presidente Fernando Henrique Cardoso, à época,
vetou o texto contido no inciso II do § 1º do art. 2º da Emenda 14/96 do texto que incluía
“as matrículas do ensino fundamental nos cursos de educação de jovens e adultos na
função suplência”. A falta de fonte de financiamento para tais turmas culminou
desestimulando por desestimular a instalação de novas turmas para jovens e adultos que
pudessem completar sua formação.

297

O Fundef, apesar de prometer desenvolver o ensino fundamental e valorizar o
magistério, praticamente não trouxe recursos novos para o sistema educacional brasileiro
como um todo, pois, apenas, redistribuiu entre os governos estadual e municipais, uma
parte dos impostos que já eram vinculados à MDE antes da criação do Fundef, com base
no número de matrículas no ensino fundamental regular das redes de ensino estadual e
municipais
Embora o Fundeb (2006-2020) apareça com uma proposta inovadora do
Governo Luís Inácio Lula da Silva, paira sobre ele basicamente as mesmas críticas do
Fundef, pois continua a ser uma política focalizada na educação básica e de estratégia
metodológica de aplicação dos recursos já existentes, com o acréscimo, apenas da
complementação da União, com o propósito da garantia da eficácia e eficiência da
utilização dos mesmos.
Davies (2007) argumenta que a principal crítica ao Fundef, assim como o
Fundeb, é que eles trazem poucos recursos novos para o sistema educacional como um
todo, uma vez que, apenas, redistribui 15% e 20% respectivamente, grande parte dos
recursos que já são constitucionalmente vinculados à educação, entre o governo estadual
e as prefeituras, com base no número de matrículas na educação básica, sobretudo quando
não houver complementação da União.
Coube ao Fundef iniciar a distribuição automática dos recursos, de acordo com
o total de alunos matriculados. A definição dessa política apresenta, enquanto
descentralizadora, características homogêneas para implementação em realidades com
especificidades regionais. França (2007) analisa como sendo uma política pública, por
sua universalidade; e como programa de financiamento, pela vinculação de recursos para
a manutenção do ensino fundamental.
Apresenta-se, portanto, como um Programa inovador de descentralização
financeira, cuja meta seria proporcionar uma gestão educacional, sem, no entanto,
assumir a responsabilidade pela gerência dos recursos, tarefa que se destina às próprias
Secretarias Estaduais de Educação e às prefeituras Municipais.
Nesse contexto de financiamento, foram as diretrizes e legislações importantes
para a valorização do magistério, tais como: LDB, Lei nº 9.394/96, Lei do Fundef, Lei nº
9.424/96, Plano Nacional de Educação(2001-2020) aprovado pela Lei nº 10.172/2001,
Lei do Fundeb nº 11.494/2007, Resoluções nº 03/97 e Resolução nº 02/09 que definem
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as diretrizes para os Planos de Cargos, Carreira e Remuneração e a Lei 11.738/08 que
estabelece o PSPN.
A política de Fundos teve avanços e limites. Os avanços foram no sentido de
atingir os objetivos a que ele se propunha, ou seja, universalizar o acesso à educação
básica. Já estava sendo atingido um percentual de 97% de acesso ao ensino fundamental
com o Fundef, e também à valorização do magistério (habilitação em nível superior e
Planos de Carreira implementados), e principalmente, à destinação de parte dos recursos
para a remuneração do magistério. O Fundeb veio complementar essas ações, com a
ampliação para toda a educação básica.
O estudo permitiu perceber que os impostos próprios arrecadados no RN são
maiores que as transferências para o Estado, e que os dados tanto de arrecadação quanto
de transferências, no período em estudo, são crescentes. Esse fato é importante,
considerando a formulação dos 25% destinados à educação e formatação dos Fundos,
apresentando também um crescimento positivo. Um dado significativo na arrecadação
dos impostos próprios é a relevante contribuição do ICMS para a educação, já que
representa maior participação no conjunto da arrecadação do Estado, influenciando de
forma direta na incidência dos recursos destinados à educação (25%) e,
consequentemente, em mais recursos para os Fundos.
A dinâmica dos Fundos prevê a distribuição dos recursos entre cada Estado e
seus municípios, de acordo com o número de alunos matriculados em cada rede de ensino
Fundamental com o Fundef e educação básica com o Fundeb. Esse número é obtido
através do Censo Educacional, realizado, anualmente, pelo Ministério da Educação.

Efeitos dos Fundos nos indicadores educacionais e a política de valorização do
magistério da rede pública de ensino do RN
Avaliando os efeitos da política de Fundos – Fundef e Fundeb – nos indicadores
educacionais, percebe-se que, no período do Fundef (1998 a 2006), ocorreu uma redução
das matrículas estaduais do ensino fundamental, correspondente a 37% no período do
Fundef. O dado representa um efeito não esperado pela política do Fundef, considerando
que o objetivo da referida política é focalizada e de atenção especial ao Ensino
Fundamental. Em todo o período, o decréscimo na matrícula, corresponde a 19,8%.
O decréscimo no número de matrícula ocorreu tanto nos anos iniciais como
finais do ensino fundamental. Na análise por dependências administrativas, percebeu-se
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que o movimento das matrículas da rede estadual é decorrente do processo de
municipalização do ensino no Rio Grande do Norte.
Cotta (1998), ao estabelecer a diferença entre a avaliação de resultados e
avaliação de impactos, explica que o objetivo de avaliar os efeitos “[...] é inquirir sobre
os efeitos de uma intervenção sobre a clientela, atendida, então, trata-se de uma avaliação
de resultados [...] (COTTA, 1998, p. 113). Nesse caso, o resultado, ou seja, o efeito do
Fundef é negativo, considerando que as matrículas do ensino fundamental sofreram uma
redução.
Os efeitos produzidos pelo Fundef nos indicadores educacionais (matrículas e
funções docentes) da rede estadual de ensino, não foram esperados, considerando que
ocorreu uma redução tanto nas matrículas da rede estadual de ensino, como nas funções
docentes do ensino fundamental.
A partir da vigência do Fundeb (2007-2010), ocorreu uma equalização desses
indicadores, apesar do decréscimo da matrícula do ensino fundamental. No período do
Fundeb, há uma elevação no número de matrículas, considerando o período entre 1996 e
2010. Considerando o período em estudo (1996-2010), o aumento corresponde a 119,03%
dos registros. À medida que as funções docentes também elevam em 77,44%, ou seja,
apresentam 2.651 profissionais em 1996 e 4.704 em 2010.
Na avaliação geral do período, tem-se um crescimento positivo nas matrículas,
ou seja, pode-se afirmar que os Fundos proporcionaram efeitos positivos, considerando
todo o período em análise.
Quanto aos efeitos dos Fundos na política de valorização do magistério da rede
pública estadual de ensino do RN, destaca-se a aprovação do Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração, Lei Complementar n° 322/06, no último ano do Fundef e implementação
no período do Fundeb. Porém, a aprovação e implementação do PCCR são resultados
principalmente, da participação dos profissionais da educação representados pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação do RN (SINTE/RN), no qual lutou por 11 anos
para aprovação de um Plano de Cargos, Carreira e Remuneração.
O PCCR permitiu o reenquadramento do magistério que contemplou 2.587
professores com formação em Nível Médio integrantes da estrutura de carreira do Nível
I – Classe A, apresentando um percentual de 16,26% de acréscimo salarial, passando seus
vencimentos de R$ 533,28 para R$ 620,00, após a implantação do PCCR. Levando-se em
consideração os 2.106 professores do Nível III – Classe A com Licenciatura, o percentual
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de acréscimo salarial foi de 30,87%, passando de R$ 663,24 para R$ 868,00. O
vencimento do professor em Nível Médio, em final de carreira, corresponde a R$ 961,83.
No estudo das tabelas salariais de negociação entre o governo do RN e Sinte/RN
que definem os valores do vencimento, parte importante na composição da remuneração
considera-se que, feitas as devidas observações, pode-se afirmar que a política de
Fundos- Fundef e Fundeb proporcionou efeitos significativos nos vencimentos dos
professores, mesmos que estes, tenham sido alterados em função das incorporações de
abonos e outras gratificações dos professores da rede estadual nos níveis do magistério e
licenciatura. Incorporação que também faz parte da política de Fundos e importante na
implementação do PSPN.
Conforme estudo realizado por Ferreira (2010), a participação do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação no processo de implementação do Piso Salarial Profissional
Nacional, na rede pública estadual do RN, configura-se como importante e decisivo na
conquista dos direitos. É inegável, porém, que a sua participação não seja ainda
consistente, no sentido de conquistar reivindicações que, realmente, proporcionem a
valorização do magistério. A relação de poder estabelecida entre o governo estadual e o
movimento sindical é perceptível, mediante as ações desenvolvidas, como audiência
pública, reuniões com o governo e greves ao longo do processo de encaminhamento,
definição e implementação das políticas de valorização do magistério.
Respondendo ao pressuposto da tese – “a política de financiamento da educação
básica, baseada em Fundos contábeis – Fundef e Fundeb é insuficiente para promover a
valorização do magistério, nas dimensões da carreira e da remuneração.” Avaliam-se, a
seguir, os efeitos desses Fundos na carreira e na remuneração do magistério estadual.

Recursos do Fundef e do Fundeb destinados à valorização e remuneração do magistério
(aplicação do mínimo de 60%):

Avaliar os efeitos desses dois programas de financiamento da educação básica,
no que se refere a sua proposição de valorização do magistério, considerando as
dimensões da carreira e da remuneração, constitui um desafio, tendo em vista, que são
programas com similaridades e diferenças.
As condições da carreira e da remuneração, em função dos efeitos do Fundef e
do Fundeb enquanto política de Fundos, considera que:
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a)

Quanto à aplicação do mínimo de 60% dos recursos dos Fundos – Fundef

e Fundeb – na remuneração do magistério, constata-se que a rede estadual do RN aplica
em todo o período do Fundef e quatro anos de implementação do Fundeb, mais que o
mínimo obrigatório, ou seja, o governo aplica entre 83,29% a 98,89% dos recursos do
Fundef em valorização (formação) e remuneração. Nos primeiros anos dos Fundeb,
apesar de uma leve redução, continua aplicando, em média, 86% dos recursos;
b)

O governo aplica, praticamente, todos os recursos dos Fundos em

remuneração, alguns dados chamam a atenção, no que se refere ao montante que é
destinado na folha de pagamento aos cargos comissionados – Vencimento de cargo
comissionado. No período de 2001 a 2010, o governo pagou entre quatrocentos e noventa
e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos (R$ 499.688,23) em
(2001) a setenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos
(R$ 79.992, 84) em 2010. Em representação do cargo comissionado, o governo gastou
na folha de pagamento, oitenta e sete mil, novecentos e seis reais e oitenta e quatro
centavos (R$ 87.906,84) em 2001 e vinte e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e seis
centavos (26.616,06), em 2010. Em ambos os cargos, ocorre uma redução ao longo do
período, contudo é um recurso utilizado em demasia voltado para os cargos
comissionados, indicados pelo governo ou gratificado por ele. A análise não permite
afirmar que boa parte desses recursos foi investida nesse grupo, porém fica uma certa
inquietação, considerando que ocorre uma redução da aplicação dos recursos destinados
à remuneração do magistério e justamente, nesse período, há também uma redução dos
investimentos nos cargos comissionados.
c)

No que se refere ao montante dos recursos, observa-se um crescimento

bastante significativo destinado aos ativos, sendo quinze milhões, novecentos e oitenta e
sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos
(R$15.987.475,52) em 2001, passando para vinte e cinco milhões novecentos e sessenta
e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos (R$ 25.967.244,05), um
crescimento de 62%. Porém, ao longo da análise da remuneração, não se percebe uma
valorização condizente com esse crescimento.

Carreira do magistério da rede estadual do RN

302

a)

Na análise da folha de pagamento, quanto à quantidade de professores em

cada Nível, percebe-se uma política de investimento ao longo do período na formação em
nível de magistério, considerando a diminuição de forma gradativa do número de
professores no Nível (P-NI) e um aumento dessa quantidade com Graduação (P-NIII).
Isso significa que houve um investimento dos recursos dos Fundos em formação dos
professores “leigos”. Porém, no que se refere aos demais níveis, tais como especialização,
mestrado e doutorado, a quantidade ínfima que aparece mostra que não existe a
preocupação por parte dos governos com esses níveis de formação. Por exemplo, têmse, em 2010, apenas sete doutores na rede estadual de ensino.
O Quadro 27, a seguir, apresenta a síntese da análise da carreira de nove
professores, em que o tempo varia entre 2 a 28 anos de carreira, contemplando os Níveis
de Magistério, Licenciatura Curta e Graduação
.
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Quadro 27–Síntese da análise da carreira dos professores da rede estadual
Sujeitos
Pesquisados

Tempo
de
carreira

Promoção
(1996-2010)

CARREIRA
Fundef

Progressão
(1996 a 2010)

(1998 a 2006)

Fundeb
(2007 a
2010)

Classe
Atual

Classe
que
deveria
estar

Atraso

Prejuízo
Remuneração
(%)

Professor 1

18

Magistério

3

2

1

D

H

4 classes

20%

Professor 2
Professor 3

24
25

3
1

2
1

1
0

F
A

J
J

4 classes
9 classes

20%
45%

Professor 4
Professor 5
Professor 6

2
10
16

Magistério
Licenciatura
Curta
Graduação
Graduação
Magistério/

0
1
3

0
1
2

0
0
1 (-2)

A
B
C/A

A
D
H

0 classe
2 classes
7 classes

0%
10%
35%

Professor 7
Professor 8
Professor 9

20
24
28

Graduação
Graduação
Graduação
Graduação

3
2
2

2
1
2

(A)
1
1
-

E
G
J

J
J
J

5 classes
3 classes
0 classe

25%
15%
0%

Fonte: Dados originais dos contracheques, do mês de outubro de (1996 a 2010) dos professores da rede estadual de ensino do RN. Elaboração da autora da Tes
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A carreira dos nove professores em Nível de Magistério, Licenciatura Curta e
Graduação apresenta o seguinte:
a) promoção – dos nove professores, oito permaneceram no mesmo nível de formação,
em todo o período em estudo, de 1996 a 2010, variando entre eles o tempo de carreira na
rede, apenas um consegue a promoção. O professor 6 evolui do magistério para
graduação, ou seja, é promovido para outro Nível. Porém, em termos de progressão,
evolui duas Classes, mas retorna para a classe “imediatamente superior à remuneração
que ganha”, ou seja, encontrava-se na Classe “C” e volta para a Classe “A”. Essa
progressão que não avança é um dos grandes equívocos da Lei Complementar 322/06.
b) progressão – dos nove professores pesquisados, oito se encontram com a sua
progressão atrasada, entre duas e cinco classes, acumulando um prejuízo que varia de
10% a 45% na sua remuneração, tendo em vista que a diferença de uma classe para a
outra corresponde a 5% no vencimento. A realidade da carreira dos professores
pesquisados é a seguinte: o Professor 1 consegue três progressões no período em estudo,
sendo duas no período do Fundef e uma no período do Fundeb. Encontra-se na classe “D”
deveria estar na Classe “H”, tem um atraso de quatro classes, acumulando um prejuízo na
remuneração de 20%; o Professor 2 evolui três Classes, sendo duas classes no Fundef e
uma classe no Fundeb. Encontra-se na Classe “F” deveria estar na Classe “J”, tem um
atraso de quatro classes, acumulando um prejuízo na remuneração de 20%; O Professor
3 evolui uma Classe, devido ao enquadramento do PCCR, Lei Complementar n° 322/06,
começando pela Classe “A”, no período do Fundef e não evolui no Fundeb. Deveria estar
na Classe “J”, tem um atraso de nove classes, acumulando um prejuízo na remuneração
de 45%; O Professor 4 obteve zero progressão e não acumula nenhum prejuízo, pois se
encontra em estágio probatório; O Professor 5 evoluiu uma Classe, no Fundef e nenhuma
no Fundeb. Encontra-se na Classe “B”, deveria estar na Classe “D”, em um atraso de duas
classes e acumula um prejuízo de 10% na remuneração; O Professor 6 evolui três classes
no período em estudo, sendo duas no Fundef e uma no Fundeb, porém, com a promoção
(magistério para graduação), perde duas classes no período do Fundeb. Antes da
promoção, se encontrava na Classe “C”, voltou para a Classe “A” e deveria estar na Classe
“H”. Tem sete Classes em atrasos, acumulando um prejuízo de 35% na remuneração; o
Professor 7 evoluiu três Classes, sendo duas no período do Fundef e uma no período do
Fundeb. Encontra-se na Classe “E”, deveria estar na Classe “J”, um atraso de cinco
classes, acumulando um prejuízo de 25% na remuneração; o Professor 8 evoluiu duas

305

Classes, sendo uma no Fundef e outra no Fundeb. Encontra-se na Classe “G”, deveria
estar na Classe “J”, um atraso de três Classes, acumulando um prejuízo de 15% na
remuneração; e por fim, o Professor 9 evoluiu duas Classes, sendo as duas no período do
Fundeb. Encontra-se na Classe “J”, deveria estar na Classe “J” e não acumula nenhum
prejuízo.
Os efeitos dos Fundos na carreira dos nove professores analisados, considerando
a promoção e a progressão como elementos importantes na política de valorização do
magistério, não se desenvolvem de forma plena, impedindo a evolução na carreira.
Na promoção, apenas um professor evoluiu o seu Nível, portanto os Fundos não
proporcionaram efeitos na promoção (titulação) na realidade encontrada nos
contracheques, e na melhoria da remuneração, mesmo que alguns tenham conseguido
uma nova titulação.
Em entrevista junto aos professores, pode-se afirmar que a titulação apresentada
no contracheque não é condizente com a formação. Tendo em vista que alguns continuam
como graduados, quando já concluíram e encaminharam a promoção para especialistas e
mestrado, mas não foram contemplados. No que se refere à progressão, mesmo os
professores acumulando um prejuízo que varia entre 10% a 45%, a maioria conseguiu
evoluir de uma a três Classes no período dos Fundos.

Remuneração do magistério da rede estadual

A análise da folha de pagamento permitiu inferir algumas considerações
relacionadas à remuneração dos professores em nível de rede estadual de ensino, tais
como:
a)

A composição da remuneração, constante na folha de pagamento da

SEEC/RN, divide-se em remuneração fixa e remuneração variável. No que se refere à
remuneração fixa, apresenta vários itens, dentre eles, o vencimento básico que aparece
em todos os anos analisados. Porém, um dado chama bastante atenção: a participação dos
servidores do Bandern na folha da educação com os seguintes itens (gratificação
semestral DEC.11407 Bandern, salário família Bandern, vantagem incorporada 029
Bandern, adicional por tempo de serviço Bandern, vantagem pessoal 39-65-66-69-90
Bandern, complemento piso salarial, complemento salarial DEC 6045 Bandern). Mesmo
que não sejam pagos com os recursos dos Fundos, ou seja, os “60%”, de alguma forma,
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estão sendo utilizados recursos dos 25% que deveria ser destinado à educação. E, com
certeza, o quadro do Banco extinto do RN não faz parte da educação. Para comprovação,
verificar o Anexo I (Resumo da Folha de Pagamento da Secretaria de Educação no mês
de outubro, de 2001 a 2010);
b)

Na análise da remuneração dos doze (12) professores e de cento e setenta

e um (171) contracheques é possível fazer algumas inferências. O Fundef apresenta
alguns efeitos positivos no período de 1998 a 2006, tais como: b.a) aprovação e
implementação do PCCR; b.b) incorporações gradativas dos abonos e gratificações; b.c)
elevação gradativa do vencimento decorrente das incorporações; como consequência uma
elevação do valor do vencimento em relação ao salário mínimo; b.d) melhoria na
remuneração decorrente da gratificação dos 148,00 reais do Fundef.
c)

Avaliação dos efeitos negativos do Fundef: c.a) investimento na

remuneração em forma de gratificação; c.b) implementação do PCCR no último ano do
Fundef; c.c) não se efetivou como uma política que promovesse a promoção e a
progressão de forma satisfatória; c.d) instituição da avaliação por mérito educacional
(desempenho), tendo como principal objetivo, o atendimento a política de restrição
orçamentária que, segundo Duarte (2005), tem como objetivo a obtenção de ganhos de
eficácia e eficiência, no sentido de compatibilizar a expansão do atendimento com
restrição orçamentária;
d)

Com relação ao Fundeb, analisa-se o seguinte: d.a) nos quatro anos do

Fundeb analisados, esse apresentou como efeito positivo a implementação do PSPN,
porém não provocou alterações significativas decorrentes da sua implementação; d.b) o
Fundeb não contribui com a elevação da carreira, nem na progressão tampouco na
promoção. Apresenta uma visível desvalorização gradativa, tanto no valor do
vencimento, quanto da remuneração em relação ao salário mínimo nacional; d.c) no que
se refere à carreira e à remuneração, o Fundef não logrou êxito no tocante à sua
proposição, qual seja, a valorização do magistério; já o Fundeb ainda não promoveu a
valorização, conforme a proposta da Lei Complementar n° 322/06;
e)

O Quadro 28 apresenta a síntese da remuneração dos professores

analisados de 1 a 12, considerando o tempo de carreira, formação, vencimento, vantagens
pecuniárias e quantidade de salários mínimos, considerando os dados atualizados
conforme o INPC de outubro de 2010.
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Salário mínimo

Salário mínimo
atualizado

111,89

0,42

382,09

77%

493,98

1,84

112,00

268,05

2,393323

981,53
103,10
769,05
154,70
884,39
916,99
930,06
79,15
911,40
101,50
911,40
101,50
956,70
279,28
1163,20
120,62
1025,33
293,23
1374,05
328,69
1185,83
323,29
1439,40

1,92
0,38
1,5
0,58
1,73
1,86
1,82

383,64
293,25
671
685,97
392,19

263,96
327,12
639,65
332,19
774,98
559,58
345,4
251,39

2,33
1,21
2,82

220,48
737,43
435,55

1365,17
396,36
1440,65
799,32
1276,58
1053,88
1075,99
750,33
1175,36
428,62
1551,05
433,48
1730,95
838,86
1508,72
373,10
1327,79
902,62
1846,90
1191,06
1406,31
1060,72
1864,95

2,68
1,48
2,82
2,98
2,5
2,14
2,1
2,53
2,3
1,60
3,04
1,62
3,39
3,13
2,96
1,39
2,60
3,37
3,62
3,62
2,76
3,96
3,66

510,00
112,00
510,00
112,00
510,00
465,00
510,00
151,00
510,00
112,00
510,00
112,00
510,00
112,00
510,00
112,00
510,00
112,00
510,00
180,00
510,00
112,00
510,00

510,00
268,05
510,00
268,05
510,00

1,78
0,38
1,79
0,38
1,88
1,04
2,28
0,45
2,01
1,09
2,69

28%
74%
47%
86%
31%
89%
22%
76%
41%
77%
45%
67%
23%
67%
23%
68%
26%
72%
16%
70%
23%

1
2,393323
1
2,393323
1
1,0564413
1
1,9597395
1
2,393323
1
2,393323
1
2,393323
1
2,393323
1
2,393323
1
1,8260516
1
2,393323

25

Magistério

25
2

Licenciatura
Curta
Graduação

10

Graduação

16

Graduação

22

Graduação

24

Graduação

16

Especialista

26

Especialista

10

Mestrado

30

Mestrado

609,39
472,85

510,00
510,00
268,05
510,00
268,05
510,00
268,05
510,00
268,05
510,00
268,05
510,00
328,69
510,00
268,05
510,00

INPC fator de
correção

% da Vantagens
pecuniárias Remuneração

Remuner.quant.
S.M. atualizados

Vantagens
pecuniárias
atualizadas

Magistério

Remuneração
atualizada

Venc. Em
quant. salários
mínimos
atualizados

24

Vencimento
atualizadoINPC

P1 - 2010
P2- 1996
P2- 2010
P3- 1996
P3 - 2010
P4- 2009
P4 - 2010
P5- 2000
P5-2010
P6-1996
P6-2010
P7- 1996
P7-2010
P8- 1996
P8- 2010
P9- 1996
P9 - 2010
P10- 1996
P10- 2010
P11- 2001
P11- 2010
P12- 1996
P12- 2010

Formação

P1 – 1996

Tempo de
serviço

Professor

Quadro 28- Remuneração de 12 professores comparado com o salário mínimo anual (1996-2010)

Fonte: Contracheques, do mês de outubro de 1996 a 2010 dos professores da rede estadual de ensino do RN. Comparação com o salário mínimo anual. Elaboração da autora da Tese (2014). Nota
1- valores atualizados pelo INPC- mês de outubro de 2010.
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O Quadro 28 apresenta o resumo da análise da remuneração de 12 professores
(contracheques), considerando o vencimento, vantagens pecuniárias e a relação com a
quantidade de salário mínimos. Estes são os efeitos dos Fundos na remuneração dos
professores, considerando a análise dos contracheques:
a)

A remuneração variável, ou seja, as gratificações, abonos e outras

vantagens têm uma importância fundamental na composição da remuneração total.
Todavia, com a política de Fundos, a contribuição das vantagens pecuniárias caiu
bastante. Esse fato denota um efeito positivo, considerando que os itens citados são
incorporados ao vencimento. Em 1996, as vantagens pecuniárias contribuem com a
remuneração com um percentual que varia entre 67% e 89%, considerado alto. Observase que as vantagens são maiores que o vencimento. Em 2010, ocorre uma variação bem
menor, entre 22% e 47% da remuneração dos professores analisados. Significa uma
melhoria no vencimento dos professores. Porém, permite também analisar que os avanços
nos vencimentos não são provenientes de reajustes salariais, mas das incorporações.
Portanto, a política evidenciada pelos Fundos é, na verdade, de incorporação de
gratificações e não de reajuste salarial.
b)

O vencimento, conforme o Quadro 28 enquanto parte da remuneração fixa

nos anos anteriores ao Fundef e posteriores até 2006, apresenta uma contribuição ínfima
no cômputo da remuneração. Percebe-se, porém, com a incorporação, que o valor do
vencimento obteve um crescimento significativo, mesmo ao final do período apresentado.
c)

O vencimento dos professores melhorou. Em 1996, esse vencimento

variou de R$ 101,50 (o menor) a R$ 1. 439,40 (o maior). Esse valor corresponde a uma
variação em quantidade de salários mínimos entre 0,37, (menos da metade de um salário
mínimo) para 2,82 salários mínimos. Entretanto, mesmo com a melhoria do vencimento,

nenhum dos professores chegou a receber o equivalente, pelo menos, a 3 salários
mínimos. Apesar de os Fundos proporcionarem efeitos positivos, ainda são insuficientes
para a valorização (remuneração) dos professores, considerando que, mesmo em final de
carreira, e, com uma formação elevada, em nível de mestrado, ainda é pouco.
d)

Em 1996, a remuneração apresenta uma variação entre os pesquisados de

R$ 373,10 como a menor remuneração e R$ 1060,72 como a maior remuneração. Esses
valores correspondem, respectivamente a 1,39 e 3,96 salários mínimos. Em 2010, o valor
é R$ 1.075,99 como menor remuneração e 1.864,95 como a maior, correspondendo,
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respectivamente, a 2,1 e 3,66 salários mínimos. Há uma relativa aproximação entre a
menor e a maior remuneração.
e)

Em 1996, a comparação entre a menor remuneração R$ 373,10 e a menor

em 2010, sendo de R$ 1.075, 99 há um aumento comparado ao salário mínimo que
corresponde sair de 1,39 salários mínimos para 2,1. Em 1996, a maior remuneração R$
1.060,72 comparada à maior remuneração de 2010, sendo de R$ 1.864,95, corresponde a
uma quantidade de salários mínimos de 3,96 e 3,66, respectivamente. Ocorre uma queda
na quantidade de salários mínimos, observada, principalmente, no período do Fundeb
(2007- 2010).
Nota-se que a melhoria na remuneração ainda é insuficiente, principalmente, se
comparada com o salário mínimo. O professor com 24 anos de carreira, com formação
(magistério), não consegue, depois de anos de profissão, sequer, dois salários mínimos.
Com os valores atualizados pelo INPC, o Professor 1 recebia um vencimento em 2006,
de R$ 111,89 e passa, em 2010, a receber R$ 981,53. Significa que o referido professor
recebia, em 2006, menos da metade de um salário mínimo – 042%, tem um aumento na
quantidade de salários mínimo que passa para 1,92, em 2010. O professor 12, por
exemplo, tem 30 anos de carreira, com formação em mestrado e que tem um vencimento,
em 2010, corresponde a menos de três salários mínimos, isto é – 2,82 e uma remuneração
que equivale a pouco mais de três salários mínimos, ou seja, – 3,66. Se comparada a
outras profissões, que exigem formação superior (citadas no Quadro 01, na página 55)
tem sido baixa. Esse fato tem efeito negativo sobre a procura da profissão do magistério,
tornando-a desprestigiada pela sociedade, principalmente pelas novas gerações, no
momento de escolha da profissão. Observa-se, ainda, que, quanto menor o nível de ensino
em que o professor atua, menos valorizada é a sua remuneração. Por exemplo, o professor
da educação infantil recebe R$ 702,00, ocupa o penúltimo lugar no rank das profissões
ficando atrás somente de agentes de saúde e do meio ambiente.
Marx e Engels (1980) esboçam o entendimento do homem enquanto ser capaz
de estabelecer relações com o mundo, historicamente criado e reproduzido, como sujeito
social. E esse ser ativo e produtivo é aquele cujo poder de apreensão da realidade social
o torna um ser consciente. A profissão do professor desempenha um papel fundamental
no processo de apreensão, compreensão e conscientização da realidade social. A
singularidade da profissão do magistério expressa uma especificidade, nesse processo,
que o torna um ser consciente.
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Os sujeitos analisados avaliam que a política de Fundos proporcionou efeitos
positivos na carreira e na remuneração, porém apontam que melhorou a satisfação do
professor com a sua profissão, considerado como bastante positivo. E ainda, o aumento
de crédito e o aumento da aquisição de bens duráveis como efeitos positivos e
considerados como efeitos não esperados. A avaliação dos efeitos da referida política não
somente se preocupa em mensurar e interpretar os resultados do programa, mas também
analisa em que medida eles podem ser atribuídos ao programa e somente a ele. Como
exemplo, o aumento do crédito apontado como efeito dos Fundos, citado pelo professor
1 entrevistado, (página 289), deste trabalho, pode ser atribuído muito mais à situação
econômica do país, do que à política de Fundos.
Nesse sentido, a avaliação de efeitos é entendida, tal qual em Scriven (1967),
como a mensuração do efeito de determinada intervenção (um programa educacional, por
exemplo) sobre determinado alvo, ou seja, a de saber em que medida houve alteração na
situação inicial.
Figueiredo e Figueiredo (1986) analisa que uma mesma política pode causar
efeitos (impactos) objetivos gerando mudanças quantitativas nas condições da populaçãoalvo; pode, ainda, gerar efeitos (impactos) subjetivos alterando o “estado de espírito” da
população, e, finalmente, pode causar um efeito (impacto) substantivo mudando
qualitativamente as condições de vida da população. As pesquisas de avaliação das
políticas ou programas podem ou não contemplar essas três dimensões de mudança. Isso
dependerá dos objetivos de cada uma, ou seja, se pretende ou não alterar esses três
aspectos das condições de vida da população-alvo.
Neste trabalho, dos dez sujeitos que responderam ao questionário, oito
afirmaram que ocorreu aumento no poder de compra e apontaram a possibilidade de os
professores adquirirem bens duráveis tais como: carro e casa, eletrodomésticos, etc.
Porém, apesar de os sujeitos apontarem vários efeitos positivos, eles próprios
avaliam a incapacidade dos Fundos em promover a valorização do magistério nas
dimensões estudadas, a partir das seguintes percepções: a) a desvalorização dos
professores e a falta de prioridade com a educação ainda persistem; b) apesar de alguns
avanços, as outras dimensões da valorização precisam também ser assistidas: c) a
remuneração dos professores continua inferior à remuneração de outros profissionais com
a mesma formação e sem prestígio e reconhecimento social; e) a política de Fundos
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proporcionou a fixação do Piso Salarial Nacional, mas não determinou uma matriz de
vencimentos que contemple, nacionalmente, os demais níveis de formação profissional.
Pode-se inferir que houve efeitos positivos na remuneração dos professores, mas
ainda insuficientes para avaliar se os Fundos – Fundef e Fundeb – foram capazes de
promover a valorização do magistério nas duas dimensões estudadas. A constatação de
alguns resultados negativos na política de Fundos, tanto no que se refere ao Fundef (1998–
2006), como ao Fundeb (2007 – 2010), em relação à carreira e à remuneração teria a ver
principalmente, com a incapacidade da política de Fundos, em promover uma real
valorização dos profissionais do magistério, por ser uma das causas o financiamento com
restrição orçamentária.
Pensar uma política de financiamento da educação que atenda desde a educação
infantil até a pós-graduação deve promover a valorização do magistério sem restrição
orçamentária e que ela seja capaz de alavancar a carreira e a remuneração. De acordo com
Odélius e Codo (1999, p.193), deve considerar, também, a seguinte informação:
O salário será adequado quando o valor pago ao trabalhador suprir as
necessidades; será baixo quando faltar algo à mesa, ou à biblioteca do
professor; será alto quando permitir que se amplie o poder de consumo
definido pela cultura e desenvolvimento histórico da categoria,
envolvendo alguns supérfluos, ou, o que o mesmo, se amplie o patamar
das necessidades desta categoria profissional.

O professor seria tanto mais valorizado, salarialmente quanto fosse o valor
nominal do salário, responsável, numa economia de mercado, por um maior poder de
compra e de consumo. Valorizar o professor seria sempre aumentar-lhe o salário,
posicionando-o, cada vez mais acima dos outros valores de troca - bens e serviços inclusive acima do salário dos outros trabalhadores (MONLEVADE, 2000).
Os desafios estão postos desde a conjuntura econômica51, considerando que o
contexto atual é marcado pela crise econômica internacional e influências no Brasil a
51

Pochmann (2009) analisa que, por dois trimestres seguidos, desde outubro de 2008, o Brasil apresentou
queda na taxa de expansão do PIB, influenciado decisivamente pelo comportamento do setor industrial. Em
virtude disso, o funcionamento do mercado de trabalho voltou a apresentar-se mais desfavorável àqueles
que dependem do próprio trabalho para sobreviver. Além do aumento do desemprego, observa-se também
o crescimento dos postos de trabalho informais e da rotatividade nos empregos assalariados formais. Não
obstante a piora no interior do mercado de trabalho, constata-se que a pobreza nas seis regiões metropolitana
não vem aumentando, apresentando, mesmo, queda até o mês de março de 2009. Em grande medida, o
comportamento inédito da pobreza desde a crise da dívida externa no Brasil (1981-1983), encontra-se
relacionado à elevação do valor real do salário mínimo e à existência de uma rede de garantia de renda aos
pobres. A crise afeta decisivamente o conjunto dos trabalhadores em maior medida que outros setores da
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partir do mês de outubro de 2008, provocando a queda do Produto Interno Bruto (PIB)
acumulando dificuldades que atingem o mundo e, consequentemente, o Brasil.
Portanto, os desafios na luta pela valorização do magistério continuam, mesmo
com o Fundeb e com o Piso Salarial Profissional Nacional dos Profissionais do Magistério
Público da Educação Básica aprovado pela Lei nº. 11.738/08. Sua aprovação contempla
um conceito de Piso Salarial Profissional Nacional que atende a três pilares da carreira
profissional: salário, formação e jornada. Contudo, ainda restará um quarto ponto para
completar os elementos intrínsecos à valorização dos profissionais do magistério:
condições apropriadas de trabalho. Isso deve constituir pauta constante das lutas sindicais
nos estados e municípios.
Avaliar uma política constitui uma das fases das políticas públicas e deve
configurar enquanto atividade permanente desde a identificação do problema até a análise
das mudanças sociais advindas da intervenção pública. É um instrumento de gestão na
medida em que visa subsidiar decisões a respeito de sua continuidade, de
aperfeiçoamentos necessários, de responsabilização dos gestores.
Arretche (1998) avalia que a implementação de uma política está amplamente
relacionada aos interesses dos implementadores. Nesse sentido, é importante para o
avaliador ter em mente que a implementação modifica o desenho original das políticas.
Visto que ocorre em um ambiente caracterizado por contínua mutação e, principalmente,
porque os implementadores fazem a política segundo as suas próprias referências.
Utilizada como metodologia, permitiu por meio da definição do objeto de estudo,
objetivos, dimensões da pesquisa, arcabouço teórico, documental e empírico, perseguir a
resposta a uma inquietação: comprovar que a política de Fundos – Fundef e Fundeb – é,
de fato, insuficiente para promover a valorização do magistério, nas dimensões da carreira
e da remuneração.
Como acontece em toda pesquisa, as lacunas aqui deixadas servirão de
inspiração, de subsídios a outros pesquisadores da área do financiamento da educação e

sociedade. Mesmo assim, a base da pirâmide social não registra ainda os mesmos sinais de regressão
econômica e social verificados em outras crises ocorridas no Brasil. Apesar dos importantes sinais da
recessão industrial instalada na economia brasileira, há situações distintas entre os setores de atividade, com
dimensões diferenciadas no total da produção e da ocupação nacional. Enquanto a queda da produção
atingiu, fundamentalmente, o setor industrial, que representa quase 31% da produção e 22% da ocupação
do país, o setor de serviços que responde por mais de dois terços da produção e quase 60% da ocupação
nacional apresenta importante expansão.
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da valorização do magistério. Este é trabalho como outro qualquer: inacabado, sempre
passível de emendas, aprimoramentos, acréscimos. E poderá, sim, ser um novo começo,
pois não termina aqui.
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Não pare na metade do caminho, mas leve adiante sua ideia até
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RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MÊS DE OUTUBRO- 2001 a 2010
ANEXO 01 - RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEEC/RN
Rubrica
Vencimento Básico do Cargo Efetivo

2001
10.095.243,
98

Proventos do Cargo Efetivo

2002
8.454.794,71

-

2003
9.548.709,79

2004
9.626.108,14

2005
9.796.345,59

2006
21.848.023,07

2007
21.780.467,08

2008
20.578.487,14

2009

2010

21.859.639
,17

24.612.48
0,51
847,88

-

-

-

-

961,83

-

-

791,30

-

-

-

-

-

-

-

Abonos Ativos

171.824,58

1.353,42

Vencimento do Cargo Comissionado
Integral
Representação do Cargo Comissionado

499.688,23

510.130,01

828.588,19

415.815,11

340.640,62

192.815,12

100.901,58

54.371,48

64.690,48

79.992,84

87.906,84

159.399,40

524.183,10

216.262,53

270.586,72

337.136,03

387.122,17

32.590,33

37.055,88

26.616,06

Representação do cargo comissionado
inativo
Adicional por tempo de serviço

-

-

-

-

-

370,41

-

-

-

1.552.63,47

1.377.995,77

1.485.070,30

1.412.609,64

2.053.750,88

3.597.613,01

3.564.594,25

3.565.737,47

3.851.065,
56

4.580.958,
53

Adicional por tempo de serviço inativo

-

-

-

-

-

288,55

-

-

197,82

211,97

Vantagem pessoal da Lei 5165/82

93.194,78

84.770,52

71.899,82

67.914,57

67.539,57

54.892,35

42.521,98

37.291,61

30.204,18

25.800,57

Função Gratificada

1.829,60

-

-

608.165,13

604.316,44

664.645,7
7

Gratificação de Exercício em Sala de
Aula

3.618.183,0
2

-

-

-

-

-

2.770.345,25

3.337.569,65

2.932.451,35

969,59
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Incorporação de Vantagens a qualquer
título
VP Gratificação Pecuniária

1.959,64

-

-

246.314,19

191.031,79

191.031,79

VP Gratificação Pecuniária Inativo

-

-

Gratificação de Título

66.475,05

Gratificação de título inativo

-

9.600,00

1.200,00

-

-

-

-

202.500,56

202.326,92

164.634,86

131.949,00

112.541,66

123.625,33

-

-

-

12,53

-

-

50,90

141.420,4
9
50,90

73.750,87

73.750,87

70.747,09

70.772,59

65.450,54

56.478,76

51.242,43

59.933,73

61.640,58

-

-

-

-

-

3,76

-

Gratificação de Representação de
Gabinete

19.080,00

27.014,51

27.014,51

73.853,22

96.290,31

100.631,44

115.717,57

128.925,00

135.592,74

Gratificação de adicional Noturno

24.531,92

18.762,35

18.762,35

60.623,23

64.732,74

76.489,88

85.352,27

95.979,46

113.085,83

Gratificação de Nível Superior

29.699,97

28.999,42

28.999,42

27.659,97

25.667,97

24.419,97

24.576,00

23.808,00

23.520,00

155.201,5
9
107.722,4
1
23.148,21

Gratificação de Insalubridade

20.307,24

21.237,79

21.237,79

25.693,17

28.128,70

36.918,47

152,00

1.706,03

1.793,86

2.021,49

Vantagem pessoal parcelas

2.636,62

2.101,66

2.101,66

1.528,48

1.528,48

1.528,48

1.528,48

1.528,48

1.528,48

1.528,48

Vantagem pessoal Lei 6192 Art 11

14,50

14,50

14,50

26,98

26,98

-

-

-

-

-

Vantagem pessoal Art. 457 CLT

9.039,47

4.415,12

4.415,12

2.668,32

2.228,89

2.093,60

2.363,40

1.840,21

1.927,83

1.917,38

Gratificação especial de valorização do
magistério

2.275.245,5
1

1.859.739,54

1.859.739,54

1.629.958,86

1.531.161,21

142,71

-

-

-

-

Gratificação de localidade especial

138,75

116,17

116,17

160,37

180,53

180,45

167,37

169,01

169,01

227,77

Gratificação de periculosidade

5.399,74

2.349,37

2.661,84

2.420,60

2.486,60

5.371,36

-

124,50

139,50

153,00

Salário família ativos

31.578,52

31.280,00

29.785,40

27.843,54

25.493,42

148.939,40

135.838,28

119.975,84

120.593,98

112.578,6
6

-
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Gratificação especial de ensino médio
e supletivo
Gratificação classe especial

762.795,70

1.183.881,48

1.438.747,98

1.399.517,48

1.328.814,30

24.857,39

23.161,44

24.970,23

22.982,92

22.865,58

Gratificação
de
assessoramento
técnico-pedagógico
Gratificação participação em órgão de
deliberação coletiva JETON
Gratificação Comissionada 60%

18.015,89

16.154,24

6.019,76

4.099,05

8.206,38

25.290,36

44.804,00

4.849,28

13.666,49

Gratificação por atividade especial

198,78

Gratificação de tempo integral

-

-

-

-

20.060,59

16.692,55

14.505,46

15.956,40

16.070,01

3.844,28

2.751,74

1.906,90

1.557,48

1.923,78

1.830,49

31.519,16

31.389,20

28.195,44

33.470,33

32.849,09

33.296,88

36.591,96

14.773,21

2.632,10

3.298,82

3.937,83

7.814,56

2.880,00

1.170,00

1.536,71

200,00

240,00

260,00

300,00

350,00

380,00

415,00

465,00

510,00

15.833,22

17.116,36

16.898,47

18.151,39

30.248,27

50.047,95

47.141,88

49.709,07

49.787,97

54.219,65

1.152,00

540,00

1.260,00

1.620,00

1.530,00

1.170,00

1.530,00

1.980,00

1.620,00

Auxilio transporte

222.088,36

288.785,00

311.306,90

389.704,40

360.740,60

352.573,80

376.583,40

400.538,60

419.225,30

389.856,7
0

Adicional de férias

1.643,03

13.556,69

59.317,72

6.709,94

7.802,01

667,63

83.754,63

1.177,52

2.440,51

Vencimento a disposição

9.081,48

7.636,30

10.767,74

9.063,95

9.867,80

10.699,51

17.786,17

15.212,95

24.512,63

24.645,50

VP Incorporação Lei 122/94

66.195,78

55.865,53

78.522,19

53.510,51

52.253,57

44.739,14

38.929,66

29.627,12

29.938,06

28.084,10

1.121,47

1.179,88

985,56

906,23

861,27

766,26

697,03

496,27

474,35

474,35

662,96

687,31

571,99

539,92

519,43

518,49

460,54

377,56

369,65

351,80

Vantagem incorporada 029 BANDERN

1.685,16

1.774,44

1.604,66

1.403,98

1.328,75

1.160,47

1.180,20

780,61

656,19

656,19

Adicional por tempo de serviço
BANDERN
Vantagem pessoal 39-65-66-69-90
BANDERN

618,31

630,37

526,18

492,04

459,84

421,73

399,55

324,45

320,76

316,86

217,56

223,99

169,61

154,62

128,91

142,95

136,35

79,66

67,34

67,34

Gratificação de
gabinete 60%.

representação

Gratificação semestral
BANDERN
Salario família BANDERN

de

DEC.11407

-

-
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Gratificação representação
efetivo área jurídica

cargo

5.980,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

173,60

-

-

Vencimentos atrasados

198.882,85

1.609,79

Complemento piso salarial

364.910,67

111.891,76

12.199,28

133.801,07

1.489,76

1.413,21

1.808,34

3.608,78

5.536,34

4.675,75

170,29

156,09

118,42

115,52

105,68

109,73

66,01

69,60

75,39

75,39

-

Complemento
BANDERN

salarial

DEC

6045

Soldo PM

485,36

-

-

1.039,55

-

-

Curso de aperfeiçoamento PM

291,20

-

-

989,47

-

-

Incorporação por decisão judicial proc.
5324/97

13,00

13,00

Vantagem pessoal Lei 5165 decisão
judicial
Gratificação de habilitação policial civil

8.032,00

8.390,79

306,81
7.937,25

306,81

306,81

306,81

306,81

306,81

306,81

306,81

7.459,72

7.459,72

5.628,09

5.416,35

1.397,85

1.108,82

3.322,25

-

-

-

-

-

-

88,61

88,61

-

Gratificação natalina proporcional

-

320,20

379,16

55,00

528,14

-

1.835,63

704,03

1.509,75

-

Aulas de integralização

-

245,82

225,97

225,97

225,97

67,20

67,20

67,20

67,20

67,20

Gratificação de titulação de nível
superior
Gratificação de desempenho pericial

-

134.209,77

134.386,94

153.931,91

149.423,10

144.892,36

25.736,37

23.125,44

6.801,60

4.421,04

-

587,80

-

-

-

-

-

Hora extra

-

27.724,61

Gratificação de Mérito EducacionalGME

-

-

Adicional de Tempo de Serviço PM

-

-

357.275,71

180,00

-

-

226,29

1.766,10

392,62

551,67

1.570,12

696,75

1.414,75

-

8.005.122,60

8.663.243,49

1.965.161,04

2.061.558,14

2.165.821,00

2.393.784,
61

2.458.914,
59

-

38,97

-

-

-

-

-

-
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Unidade de Referência de Valor- URV –
Decisão Judicial

-

-

-

444,20

3.590,58

7.565,49

6.795,60

7.129,71

7.694,85

8.414,49

Substituição Integral

-

-

-

-

2.725,80

-

-

-

-

-

Adiantamento do PCCS

-

-

-

-

1.186.756,28

1.203,03

-

-

-

-

3.060.997,69

78,43

-

-

-

-

-

-

-

-

227,34

-

-

-

-

170,93

-

-

-

-

28,69

28,69

28,69

28,69

28,69

28,69

Gratificação Exercício Sala de aula
Decisão Judicial Inativo

-

-

-

-

-

659,30

-

-

-

-

Abono Permanência EC 41/2003§ 1 do
Art. 3

-

-

-

-

-

7.339,66

22.560,28

90.601,49

83.254,73

175.482,7
1

PASEP

-

-

-

-

-

-

-

415,00

-

-

Função Gratificada 60%

-

-

-

-

-

-

-

5.249,14

4.878,73

5.840,80

Complemento salarial temporário

-

-

-

-

-

-

-

34.194,20

33.806,06

32.245,01

Gratificação 100% Salário Decisão
Judicial
Complemento do Piso Salarial

-

-

-

-

-

-

-

3.800,00

30.572,41

27.864,03

-

-

-

-

-

-

-

-

473.627,63

652.695,0
4

Carga Horária Suplementar
Acordo Judicial

-

-

-

-

-

-

-

-

141,52
3.800,00

-

Auxílio transporte para estagiário

-

-

-

-

-

-

-

-

80.309,26

-

Bolsa Estágio

-

-

-

-

-

-

-

-

956.311,28

-

Diferença de Nível- Vencimento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,43

Gratificação de Título Decisão Judicial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

480,44

Parcelamento
Incorporado – GESA

Vencimento

Gratificação
Pecuniária
Judicial Inativo
Complemento salarial - DJ

Decisão

1.070,00
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APÊNDICE A
Gráfico 3 - Incidência dos 25% dos impostos próprios para a educação (1996 – 2010) no
RN.
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Fonte: Finbra (1996-2009); Tesouro Nacional e balanço geral do RN (2010). Elaboração da
autora da Tese(2014).

APÊNDICE B
Gráfico 5-Movimentação das Receitas Próprias e Transferências no período (1996-2010)
do RN.
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Fonte: Finbra (1996-2009); Tesouro Nacional e balanço geral do RN (2010).
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APÊNDICE C

Gráfico 6 - Movimentação da matrícula por etapas e modalidades- 1996 a 2010

350.000

Ed. Infantil

300.000

Ensino
Fundamental
Ensino Médio

250.000
200.000

EJA
(Fundamental)
EJA (Médio)

150.000
100.000

Classes de
Alfab.
Ed. Especial

50.000
0

Fonte: INEP/MEC Microdados do Censo Escolar 1996-2010.

APÊNDICE D
Gráfico 15 – Funções Docentes – Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) – RN (Estadual e
Municipal)

Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP dos anos 1996, 2000, 2006,
2007 e 2010.
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APÊNDICE E

Gráfico 16– Funções Docentes – Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) – RN.

Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP (1996, 2000, 2006, 2007 e
2010.

APÊNDICE F
Gráfico 17- Funções docentes do Ensino Médio da rede Estadual do RN, por Dependência
Administrativa.

Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP – (1996, 2000, 2006, 2007 e
2010).
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APÊNDICE G
Gráfico 18 - Funções docentes x Matrículas – Ensino Médio – RN

Fonte Elaborado pela autora (2014).

APÊNDICE H
Gráfico 19– Vencimento e remuneração do professor (a) em relação ao Salário Mínimo
– Magistério – P-NI – 24 anos
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Fonte: Elaborado pela autora (2014).
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APÊNDICE I
Gráfico 20 – Vencimento e remuneração do professor (a) em relação ao Salário Mínimo
– Magistério – P-NI – 25 anos
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Fonte: Elaborado pela autora (2014).
APÊNDICE J
Gráfico 21: Vencimento e remuneração do professor (a) em relação ao Salário Mínimo
Licenciatura Curta - P-NII – 25 anos
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Fonte: Elaborado pela autora (2014).
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APÊNDICE L
Gráfico 22: Vencimento e remuneração do professor (a) em relação ao Salário Mínimo
Graduação - P-NIII– 2 anos
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Fonte: Elaborado pela autora (2014).

APÊNDICE K
Gráfico 23: Vencimento e remuneração do professor (a) em relação ao Salário Mínimo
Graduação - P-NIII– 10 anos
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Vencimento (Piso)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
40,39 180

200

240

260

260

651

868

868

868 911,4

Remuneração (Total) 382,87 554,7 527,94567,94595,15963,22796,91 911,4 911,4 997,581.175,

Salário Mínimo

151

180

200

Fonte: Elaborado pela autora (2014).
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APÊNDICE M
Gráfico 24- Vencimento e remuneração do professor (a) em relação ao Salário Mínimo
Graduação - P-NIII– 16 anos
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Fonte: Elaborado pela autora (2014).

APÊNDICE N

Gráfico 25- Vencimento e remuneração do professor (a) em relação ao Salário Mínimo
Graduação - P-NIII– 22 anos
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Fonte: Elaborado pela autora (2014)
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APÊNDICE O
Gráfico 26- Vencimento e remuneração do professor (a) em relação ao Salário Mínimo
Graduação - P-NIII– 24 anos
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Fonte: Elaborado pela autora (2014).

APÊNDICE P

Gráfico 27- Vencimento e remuneração do professor (a) em relação ao Salário Mínimo
Especialista - P-NIV– 16 anos
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Vencimento (Piso)

199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201
6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 236 308 323 323 323 957 957 957 977 1.02

Remuneração (Total) 156 156 252 230 228 767 653 704 1.02 1.10 1.06 1.06 1.06 1.13 1.32
Salário Mínimo

112 120 130 136 151 180 200 240 260 300 350 380 415 465 510

Fonte: Elaborado pela autora (2014).
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APÊNDICE Q
Gráfico 28- Vencimento e remuneração do professor (a) em relação ao Salário Mínimo
Especialista - P-NIV– 26 anos
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Fonte: Elaborado pela autora (2014).

APÊNDICE R
Gráfico 29- Vencimento e remuneração do professor (a) em relação ao Salário Mínimo
Mestrado- P-NV– 10 anos
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Fonte: Elaborado pela autora (2014).
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APÊNDICE S
Gráfico 30: Vencimento e remuneração do professor (a) em relação ao Salário Mínimo
Mestrado- P-NV– 30 anos
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Fonte: Elaborado pela autora (2014).
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APÊNDICE T – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

CATEGORIA

CARREIRA

QUESTÕES
1 A sua carreira está de acordo com as informações contidas
no seu contracheque?
2 Como se encontra a sua promoção? Está condizente com a
sua titulação? Justifique
3 Como se encontra a sua progressão? Está de acordo com as
determinações legai? Justifique

Fonte: Elaborado pela autora (2014).

APÊNDICE U - QUESTIONÁRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
CATEGORIA

QUESTÕES
1 Você avalia que a política de Fundos - Fundef e Fundeb
proporcionou a valorização dos professores no que se refere a
remuneração?
REMUNERAÇÃO
( ) sim ( ) não
Por quê?
2 Após o Fundef e o Fundeb, você avalia que o seu poder de
compra aumentou?
( ) sim ( ) não
Por quê?
Fonte: Elaborado pela autora (2014).

