
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO POLÍTICA E PRÁXIS EDUCATIVA 

 

 

 

 

AMILKA DAYANE DIAS MELO 

 

 

 

 

O VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA 

ESTADUAL DE ENSINO DO RN (2008-2014): A IMPLEMENTAÇÃO DO PSPN - LEI 

Nº 11.738/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2016  



 

AMILKA DAYANE DIAS MELO 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

O VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA 

ESTADUAL DE ENSINO DO RN (2008-2014): A IMPLEMENTAÇÃO DO PSPN - LEI 

Nº 11.738/2008 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte como parte 

integrante dos requisitos para a obtenção do 

título de Mestre.  

Orientadora: Profª. Drª. Magna França  

  

  

   

 

   

NATAL/RN 

2016  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Divisão de Serviços Técnicos. 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Setorial do NEPSA / CCSA. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Melo, Amilka Dayane Dias. 

O vencimento dos profissionais do magistério da rede pública estadual de 

ensino do RN (2008-2014): a implementação do PSPN - Lei nº 11.738/2008 / 

Amilka Dayane Dias Melo. – Natal, RN, 2016. 

182 f. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Magna França. 

 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Centro de Educação. Programa de Pós-graduação em Educação. 

 

1. Educação - Dissertação. 2. Valorização do magistério – Dissertação. 3. Piso 

salarial – Professor - Dissertação. 4. Educação pública estadual - Dissertação. 5. 

Rio Grande do Norte - Dissertação. I. França, Magna. II. Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte.  III. Título. 

 

RN/UF/BS                 CDU 371.13(813.2) 



 

AMILKA DAYANE DIAS MELO 

 

 

O VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA 

ESTADUAL DE ENSINO DO RN (2008-2014): A IMPLEMENTAÇÃO DO PSPN - LEI 

Nº 11.738/2008 

 

 

Dissertação apresentada e submetida à comissão 

examinadora como requisito parcial para a obtenção 

do grau de mestre em educação.    

Aprovada em ___/___/2016  

  

 

BANCA EXAMINADORA 

_______________________________________ 

 Profª. Drª Magna França (Orientadora)  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte   

 

_______________________________________  

Prof. Dr. Luiz Carlos Sales (Examinador externo)  

Universidade Federal do Piauí   

 

_______________________________________  

Prof.  Dr. Edmilson Jovino de Oliveira (Examinador interno)  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte   

 

_______________________________________  

Prof. Drª Maria Aparecida dos Santos Ferreira (Examinador - suplente externo)  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte    

 

 

 

NATAL/RN 

2016  



 

 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A minha mãe, Amália, exemplo de educadora e minha 

primeira mestre.  

Ao meu esposo Jorge, por estar ao meu lado, nos momentos 

em que mais necessito.  

A minha orientadora Magna França, por ser exemplo de 

profissionalismo e me capacitar ao alcance desse mérito.     

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar, a Deus, força maior que me proporcionou ânimo para que este 

trabalho se concretizasse.  

Ao meu esposo Jorge Alberto, pelas incalculáveis vezes que me apoiou com palavras 

e atitudes, sempre preocupado com minhas responsabilidades, demonstrando todo o seu 

companheirismo, atenção e amor.   

À minha mãe, pelas incontáveis horas dedicadas à minha vida escolar, contribuindo 

para que eu alcançasse mérito na vida acadêmica. 

A todos da minha família, em especial ao meu pai Sobrinho; minhas irmãs Erika e 

Mariana. Também, aos meus avôs Ivanildo e Conceição e tia Ivana por acreditarem em mim e 

pelas inumeráveis noites quando em suas orações. A tia Célia (in memorian) que durante boa 

parte de sua vida se dedicou à minha formação humana; embora não esteja mais conosco, tenho 

certeza de que no lugar aonde se encontra continua torcendo por mim. 

Aos queridos amigos do Projeto de Pesquisa “Remuneração de professores de escolas 

públicas de educação básica no contexto do Fundeb e do PSPN” em nível local da UFRN: 

Fádyla Araújo, Janaina Barbosa, Polyana Oliveira, Edyele Castro, Iris da Hora. Em especial, 

ao Professor Dr. Edmilson Jovino e a professora Drª Aparecida Santos por haverem contribuído, 

substancialmente, para que esse trabalho fosse levado a efeito.   

À amiga Fádyla Araújo, que, desde a graduação, é minha parceira da vida acadêmica 

e divide comigo incontáveis momentos em meio a vivências de ordem pessoal e profissional. 

Agradeço, também, por ser a intermediadora do meu retorno à UFRN, na oportunidade em que 

me incentivou a concorrer à bolsa de Professor de Educação Básica do projeto de pesquisa da 

qual, hoje, somos integrantes.   

À minha orientadora, professora Drª Magna França que vem acreditando na minha 

capacidade de crescer enquanto pesquisadora desde quando me aceitou enquanto bolsista de 

Educação Básica. A sua confiança, paciência, apoio, incentivos foram fundamentais nesta 

trajetória profissional e acadêmica.   

Aos professores da Linha de Pesquisa Educação Política e Práxis Educativa: Professor 

Dr. Antônio Cabral Neto, Professor Dr. Dante Henrique Moura, Professora Drª Maria 

Aparecida Queiroz, Professora Drª Alda Maria Duarte Araújo Castro, Professora Drª Luciane 

Terra, Professora Dr. Maria Goretti Cabral Barbalho e professor Dr. Gilmar Barbosa Guedes 

os quais teceram minha trajetória acadêmica durante o curso do Mestrado, cada um com suas 

particularidades, alimentaram em mim o interesse pelo conhecimento e pela docência.  



 

Ao grupo de pesquisa do Observatório da Educação/ Capes, que desenvolve o projeto 

em rede denominado “Remuneração de professores de escolas públicas de educação básica no 

contexto do Fundeb e do PSPN”, o qual possibilitou desenvolver essa pesquisa de mestrado, 

inclusive viabilizando o financiamento.  

Ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, pela oportunidade de realizar 

o Mestrado.  

À Secretaria de Administração e Recursos Humanos do RN (SEARH/RN), na pessoa 

de Zailton Tavares, pela atenção, paciência e atendimento às nossas solicitações de inúmeros 

documentos, fundamentais para a elaboração deste trabalho. E, ainda, a Lúcia de Fátima, pela 

disponibilidade e esclarecimentos dos dados e documentos analisados no âmbito desse trabalho.  

Ao Sindicado dos Trabalhadores em Educação (Sinte/RN) na pessoa de Fátima 

Cardozo e à professora Drª. Betânia Ramalho pela colaboração com esse trabalho. 

À prefeitura de Parnamirim e Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), 

por permitirem o meu afastamento das atividades profissionais durante o curso do Mestrado.  

 Enfim, a todos os que contribuem para minha formação humana, profissional e 

acadêmica.  

 

 

 



 

LISTAS DE SIGLAS 

 

AC Acre 

ADCT Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

ADIN Ação Direta de Inconstitucionalidade  

AL Alagoas 

AM Amazonas 

ANDES  Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 

AP Amapá 

BA Bahia 

BIRD Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

BM Banco Mundial 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

CCJ Comissão de Constituição Justiça e Redação 

CE Ceará 

CEB Câmera de Educação Básica  

CNE Conselho Nacional de Educação 

CNTE Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

CONDED Conselho Nacional de Secretários de Educação 

CONSED Conselho Nacional de Secretários de Educação 

CPB Confederação dos Professores do Brasil 

CUT Central Única dos Trabalhadores  

DF Distrito Federal 

EC Emenda constitucional 

ES Espírito Santo 

FHC Fernando Henrique Cardoso 

FMI Fundo Monetário Internacional 

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

FPE Fundo de Participação dos Estados 

FPM Fundo de Participação dos Municípios 

FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação 

FUNDEF Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de  

 



 

Valorização do Magistério 

GO Goiás 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e estatística  

ICMS Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

IPC  Índice de Preços ao Consumidor  

IPI-EXP Produtos Industrializados, proporcional às exportações 

IPVA   Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 

ITCMD  Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações 

ITEP Instituto de Pericia Criminal  

ITR   Imposto sobre Propriedade Territorial Rural 

LDB Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional 

MA Maranhão 

MDE Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

MEC Ministério da Educação 

MG Minas Gerais 

MS Mato Grosso do Sul 

MT Mato Grosso 

OBEDUC Programa Observatório da Educação 

OCDE Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

OIT Organização Internacional do Trabalho  

OMS Organização Mundial da Saúde 

ONU Organização das Nações Unidas 

PA Pará 

PB Paraíba 

PCCR Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 

PDT Partido Democrático Trabalhista 

PE Pernambuco 

PI Piauí 

PIB Produto Interno Bruto 

PL Projeto de Lei  

PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro 



 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PNE Plano Nacional de Educação 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PPGED Programa de Pós-Graduação em Educação 

PR Paraná 

PSB Partido Socialista Brasileiro 

PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 

PSPN  Piso Salarial Profissional Nacional 

PT Partido dos Trabalhadores 

RJ Rio de Janeiro 

RN Rio Grande do Norte 

RO Rondônia 

RR Roraima 

RS Rio Grande do Sul 

SAGEP Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento de Pessoal 

SC Santa Catarina 

SE Sergipe 

SEARH Secretaria de Administração e Recursos Humanos  

SECD Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos 

SECAD Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão 

SEEC Secretaria Estadual de Educação 

SEMEC Secretaria Municipal de Educação 

SINTE-RN Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande Norte 

SIOPE  Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação 

SP São Paulo 

STF Supremo Tribunal Federal  

TC Tribunal de Contas  

TO Tocantins 

UNDIME União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

UNESCO Organização das Nações Unidas para educação, ciência e cultura 

UFPR Universidade Federal do Paraná 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

  



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1- Valor do PIB no estado do RN (2008-2012) ......................................................... 76 

Gráfico 2- Arrecadação da receita própria no estado do RN (2008-2014) ............................. 77 

Gráfico 3- Crescimento do investimento com vencimento na rede estadual de ensino do RN, 

valor do PSPN, receita e despesa do Fundeb (2008-2014).................................................... 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Alíquotas da vinculação de recursos para a educação no Brasil (1934-1988) ..... 28 

Quadro 2- Renda e pobreza no RN (1991, 2000 e 2010) ....................................................... 75 

Quadro 3- Estrutura da carreira do Professor da Rede Estadual do Rio Grande do Norte .... 81 

Quadro 4- Estrutura da carreira do Especialista de Educação da Rede Estadual do Rio Grande 

do Norte ................................................................................................................................... 82 

Quadro 5- Remuneração do Professor NI-A (30h) da rede estadual do RN e o valor do Piso em 

2009 ......................................................................................................................................... 90 

Quadro 6- Remuneração do professor NI-A (30h) da rede estadual do RN e o valor do Piso em 

2010 ......................................................................................................................................... 91 

Quadro 7- Fontes de recursos na composição do Fundeb (2010-2020) ............................... 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Vencimento e jornada de trabalho da carreira de magistério público (redes estaduais) 

nos Estados do Brasil (2011) e a Lei do PSPN (11.738/08) .................................................... 61 

Tabela 2- Vencimento, remuneração e jornada de trabalho da carreira de magistério público 

(redes estaduais) nos Estados do Brasil (2012) e a Lei do PSPN (11.738/08) ........................ 62 

Tabela 3- Vencimento, remuneração e jornada de trabalho da carreira de magistério público 

(redes estaduais) nos Estados do Brasil (2013) e a Lei do PSPN (11.738/08) ........................ 64 

Tabela 4- Vencimento, remuneração e jornada de trabalho da carreira de magistério público 

(redes estaduais) nos Estados do Brasil (2014) e a Lei do PSPN (11.738/08) ........................ 66 

Tabela 5- Valores do PSPN (Lei nº 11.738/08) e percentual de reajuste (2008-2015) .......... 70 

Tabela 6- Proposição de reajustes do PSPN da CNTE e reajustes do PSPN definidos pelo 

Governo Federal de acordo com a Lei nº 11.738/08 – (2008-2015) ....................................... 71 

Tabela 7- Vencimento do professor da rede estadual de ensino do RN com formação de Nível 

Médio e início de carreira (2008-2014) ................................................................................... 89 

Tabela 8- Investimento com vencimento do magistério da Rede Estadual do RN (2008-2014)

 ............................................................................................................................................... 105 

Tabela 9- Crescimento do investimento com vencimento por ano do magistério da Rede 

Estadual do RN versus o crescimento do PSPN (2008-2014) ............................................... 107 

Tabela 10- Vencimento anual do magistério da Rede Estadual do RN versus número de funções 

docentes (2008-2014) ............................................................................................................ 108 

Tabela 11- Variação do número de funções docentes ativas da Rede Estadual do RN (2008-

2014) ...................................................................................................................................... 109 

Tabela 12- Variação do número de funções docentes inativas da Rede Estadual do RN (2008-

2014) ...................................................................................................................................... 114 

Tabela 13- Investimento mensal com vencimento do magistério da Rede Estadual do RN versus 

número de funções docentes, média salarial e valor do PSPN (2008-2014) ......................... 115 

Tabela 14- Crescimento do investimento por mês com vencimento do magistério da rede 

estadual do RN versus crescimento da média em reais, variação do número de funções docentes 

e o valor do PSPN (2008-2014) ............................................................................................. 116 

Tabela 15- Investimento com remuneração do magistério da rede estadual do RN (2008-2014)

 ............................................................................................................................................... 119 

Tabela 16- Investimento com remuneração anual do magistério da rede estadual do RN (2008-

2014) ...................................................................................................................................... 121 



 

Tabela 17- Incidência do vencimento na remuneração do magistério da rede estadual do RN 

(2008-2014) ........................................................................................................................... 121 

Tabela 18- Incidência do investimento com vencimento na despesa do Fundeb do magistério 

da rede estadual do RN (2008-2014) ..................................................................................... 124 

Tabela 19- Crescimento da receita e despesa do Fundeb no Rio Grande do Norte (2008-2014)

 ............................................................................................................................................... 126 

Tabela 20- Complementação da União à rede estadual pública do estado do Rio Grande do 

Norte (Fundeb) versus despesa do Fundeb (2011-2014) ....................................................... 128 

Tabela 21- Número de matriculas e variação total da Rede Estadual do RN (2008-2014) .. 133 

  



 

RESUMO 

 

O presente trabalho discute as repercussões do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) no 

vencimento dos profissionais do magistério da rede pública estadual do Rio Grande do Norte 

(RN) no período 2008 a 2014, por meio da implementação da Lei nº 11.738/2008, considerando 

o contraditório e as similaridades entre governo e Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

do Estado do RN (Sinte/RN). Utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental, bem como de 

informações do Plano de Cargos Carreira e Remuneração (PCCR) do magistério da rede 

estadual do RN, aprovado pela Lei Complementar nº 322/2006, folhas de pagamento do 

magistério (referência mês de outubro) e seus resumos cedidos pela Secretaria de 

Administração e Recursos Humanos do RN (SEARH-RN). Os estudos teóricos demonstram 

que, a partir da Constituição Federal de 1988, a política de valorização do magistério vem sendo 

palco de debates na agenda da política educacional, determinando suas diretrizes e forma de 

financiamento, vias Fundos Contábeis ─ Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb) ─, resoluções do Conselho Nacional de Educação e a Lei do Piso. Essas legislações 

visam garantir direitos assegurados, mediante formação, condições de trabalho, vencimento e 

remuneração dos professores. A Lei nº 11.738/08 do PSPN determina o valor mínimo por ano, 

a ser pago no vencimento inicial de professores que possuem formação em nível médio e 

jornada de trabalho de 40 horas. No RN, os resultados apontam que a implementação do PSPN 

apresenta repercussões positivas com os reajustes nos vencimentos dos professores e 

especialistas no período citado. Ocorre, também, maior investimento via Fundeb no vencimento 

com o crescimento da sua receita. Em consequência, a percentagem desse aumento, no 

vencimento equivaleu a 88% e 86% na remuneração. Nesse contexto, ocorreram, também, 

embates políticos em âmbito do Sinte/RN e governo no sentido de garantir os reajustes do 

PSPN, bem como a normatização das horas atividades.  

 

Palavras-chave: Valorização do magistério. Fundeb. PSPN. Vencimento.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present paper discusses the repercussions of National Professional Base Salary  (PSPN) at 

maturity of the teaching professionals of the public schools of Rio Grande do Norte (RN) in the 

period 2008-2014, through the implementation of the Law No. 11,738 / 2008 , considering the 

adversarial and similarities between the government and the Labor Union in Education of RN 

State (Sinte / RN). It was used the bibliographic and documentary research, as well as 

information from the Career and Remuneration Plan (PCCR) from the teachers of the RN’s 

state network, approved by the Complementary Law No. 322/2006, the teaching payrolls 

(reference month of October) and their summaries ceded by the Department of Administration 

and Human Resources of RN (SEARH-RN). The theoretical studies show that, from the 1988 

Federal Constitution, magisterium's valuation policy has been the scene of debates in the agenda 

of educational policy, determining its guidelines and form of financing, by Accounting Funds 

─ the Funding for Maintenance and Development of Elementary School and Valorization of 

Teaching (FUNDEF) and the unding for Maintenance and Development of Basic Education 

and Valorization of Teaching (Fundeb) ─, resolutions of the National Council of Education and 

the Law of the Wage Floor. These laws aim to guarantee rights assured, under training, working 

conditions, maturity and remuneration of teachers. The Law No. 11.738/08 of PSPN establishes 

the minimum value per year, to be payed at the initial maturity of teachers who have training 

in mid-level and the working day of 40-hour. In RN, the results indicate that the implementation 

of PSPN has positive repercussions with the readjustment of maturity of teachers and experts 

in that period. It also happens a bigger investment by Fundeb in the maturity with the growth 

of its revenue. In consequence, the percentage of this increase, in the maturity amounted to 88% 

and 86% in the remuneration. In this context there were also political clashes in the context of 

Sinte/RN and the government to guarantee the readjustments of PSPN, as well as the 

standardization of the activities hours. 

 

Keywords: Valorization of Teaching. Fundeb. PSPN. Maturity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA DE ESTUDO 

 

A nova configuração do Estado com a reforma política de descentralização 

educacional, promovida após a Constituição Federal de 1988, está relacionada a um contexto 

mais amplo pelo qual passava o Brasil diante da crise fiscal, inflação, desemprego e 

reivindicações da sociedade, requerendo mudanças.   

Estudos e pesquisas relacionados à problemática salarial dos profissionais do 

magistério, assim como ao financiamento da educação básica pública no Brasil tornam-se mais 

contundentes a partir da década de 1990, passando a ocupar espaços no meio acadêmico e nos 

movimentos sindicais (DAVIES, 2004, 2008; MARTINS, 2011).  

Com a reforma educacional, implementou-se a política de fundos contábeis por meio 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef) que permaneceu durantes o período de 1998 a 2006, sendo substituído pelo 

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

Profissionais da Educação (Fundeb) que tem vigência de 2007 a 2020 e está circunscrito no 

conjunto maior de diretrizes, entre elas, a descentralização financeira e a valorização dos 

professores da educação básica.  

Os Fundos (Fundef e Fundeb) são responsáveis pela subvinculação de recursos à 

educação, sendo possível, por meio deles visualizar mudanças nas bases legais do 

financiamento da educação pública e na valorização do magistério que adquire mais força e 

notoriedade 

A valorização salarial do magistério tem sido expressa em outros dispositivos legais, 

entre eles: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, que em seu art. 67, reforça o art. 206 e inciso V da Constituição Federal de 

1988 concernente à valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, nos termos 

dos Estatutos, Planos de Carreira do Magistério público e piso salarial profissional.  

O piso salarial profissional para o magistério da educação básica pública foi citado, 

pela primeira vez, na Constituição Federal de 1988, porém não havia definição de valores 

pecuniários a serem instituídos, o que só foi possível ocorrer após vinte anos, pela Lei nº 11.738 

promulgada, em 16 de julho de 2008, durante o segundo mandato do governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva (2007-2010), estabelecendo o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN). 
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A aprovação dessa lei envolve um contexto de luta pela valorização docente. No 

entanto, a causa pela regulamentação do PSPN não cessou com sua publicação, uma vez que a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) nº 4.167, de 28 de outubro de 2008, movida pelos 

governadores de cinco estados brasileiros colocava em questão a constitucionalidade da Lei do 

Piso, sob alegação de incapacidade financeira dos gestores públicos ao pagamento do que estava 

estabelecido. Foi somente no ano de 2011, que essa Lei do Piso foi considerada plenamente 

constitucional, por meio do julgamento do Supremo Tribunal Federal à citada ADIn. Assim 

sendo, o estabelecimento do PSPN transcorreu numa longa trajetória, permeada de conflitos e 

interesses políticos.  

A problemática salarial dos profissionais do magistério enseja uma discussão histórica, 

com referência à mobilização dessa categoria que almeja a real implementação das políticas 

educacionais, na forma da Lei, enquanto competência do Estado nacional e extensão aos estados 

e municípios.   

O estabelecimento do PSPN criou expectativas aos profissionais do magistério, que 

acreditavam que ele fosse capaz de se tornar um parâmetro salarial nacional que garantisse sua 

valorização e combatesse as multijornadas, o subemprego e incentivasse o acesso das novas 

gerações à carreira do magistério. Versava, portanto, melhorias na qualidade da educação 

básica. 

Apesar dessas expectativas, o cenário apresentado pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE) referente ao cumprimento do PSPN nos estados 

brasileiros no início da aprovação da Lei, apresenta-se fragilizado, uma vez que percebe o 

representativo número de estados que não cumpre a legislação determinada. No entanto, desde 

o ano de 2011, observam-se avanços com a implementação do PSPN em vários entes federados, 

assim como o acúmulo de reajuste dos salários bases ou vencimentos dos profissionais do 

magistério.  

Os avanços resultantes da implementação do PSPN se encontram atrelados ao Fundeb, 

pelo fato de esse Fundo ser o principal mecanismo de financiamento do Piso, uma vez que a 

sua legislação determina que o mínimo de 60% dos seus recursos seja vinculado ao pagamento 

dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, à semelhança do 

Fundef para o Ensino Fundamental. 

O Fundeb, mediante esse mecanismo de subvinculação, apresenta-se como meio 

equalizador dentro da politica de financiamento da educação, capaz de proporcionar avanços à 

valorização do magistério. Vale destacar que a Lei nº 11.494/2007 que regulamenta o Fundeb 
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determina o praxo para fixação do PSPN, mantendo relação direta com a política de valorização 

salarial.    

Esta pesquisa integra o contexto dessas considerações preliminares, procurando 

compreender a política de valorização salarial do magistério da rede pública estadual de ensino 

do estado do Rio Grande do Norte, tendo como foco as repercussões da Lei nº 11.738/2008 

(PSPN) no vencimento dos profissionais do magistério.  

O estudo partiu do pressuposto de que a política circunscrita com o PSPN e Fundeb 

apresenta efeitos na valorização salarial docente no que concerne ao vencimento e à 

remuneração dos profissionais do magistério. Vale destacar que os resultados expostos nesta 

Dissertação integram um projeto de pesquisa maior, denominado “Remuneração de professores 

de escolas públicas de educação básica no contexto do Fundeb e do PSPN”, sendo esse 

vinculado ao Observatório da Educação Básica (OBEDUC) financiado pelo edital Capes nº 

049/2012 sob a coordenação nacional da Universidade Federal do Paraná (UFPR).  

Em nível local do RN, a pesquisa se encontra sob a coordenação do grupo de Educação, 

Política e Práxis Educativa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN (PPGEd). 

Para o delineamento da pesquisa e compreensão das especificidades relacionadas às 

categorias de análise financiamento da educação básica e valorização do magistério 

(vencimento), é pertinente a seguinte pergunta investigativa: 

1. Quais as repercussões com a implementação da Lei nº 11.738/2008 (PSPN) no 

vencimento dos profissionais do magistério da rede pública estadual do Rio Grande do Norte 

(2008-2014)?   

 

1.2 OBJETIVO GERAL  

 

Analisar as repercussões da Lei nº 11.738/2008 (PSPN) no vencimento dos 

profissionais do magistério da rede pública estadual de ensino do Rio Grande do Norte, 

considerando o contraditório e as similaridades entre governo e Sinte/RN.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analisar a política de valorização salarial do magistério no contexto histórico do Piso 

Salarial Profissional Nacional (PSPN).  
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 Analisar a implementação da Lei nº 11.738/2008 (PSPN) no RN (2008-2014) 

considerando o contraditório e as similaridades entre governo e Sinte/RN, tendo em 

vista o PCCR.  

 Analisar as repercussões da Lei nº 11.738/2008 (PSPN) no vencimento e na 

remuneração dos profissionais do magistério, com base no estudo da folha de 

pagamento, da receita e despesa do Fundeb (2008-2014).   

 

1.4 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

 

O interesse em investigar as repercussões do PSPN no vencimento dos profissionais 

do magistério da rede pública estadual do Rio Grande do Norte (2008-2014) relaciona-se a dois 

fatores. O primeiro diz respeito ao fato de integrar ao quadro do magistério da referida rede de 

ensino, constituindo uma motivação maior, diante da curiosidade de compreender quais 

aspectos estão imbricados e relacionados com as condições de valorização do magistério e 

remuneração.  

O segundo aspecto, porém, não menos importante, relaciona-se com à oportunidade 

de participar, enquanto bolsista, desde o segundo semestre do ano de 2013, do projeto de 

pesquisa em rede intitulado “Remuneração de professores de escolas públicas de educação 

básica no contexto do Fundeb e do PSPN” Esse projeto objetiva investigar impactos do Fundeb 

e do PSPN na estrutura de remuneração dos professores de escolas públicas de educação básica 

em 12 estados brasileiros (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) e 

suas capitais entre os anos de 2006 a 20131.  

Com base nos estudos, leituras e pesquisas realizadas no âmbito da referida pesquisa, 

o interesse em pesquisar a realidade que integra o contexto profissional, fortaleceu-se assim 

com os conhecimentos pertinentes à rede de ensino pública do estado do RN.  

Compreende-se que a discussão em torno da valorização do magistério é ampla e 

complexa, sendo a pesquisa um meio de evidenciar os inúmeros aspectos, responsáveis pelos 

avanços ou retrocessos dessa valorização. Corrobora-se o posicionamento de Bastos e Cardozo 

(2010), quando argumenta que,  

                                                           
1 Esse projeto dá sequência e aprofunda a pesquisa “Remuneração dos professores de escolas públicas 

de educação básica: configurações, impactos, impasses e perspectivas (Pesquisa Remuneração) ”, com 

recorte temporal entre 1996 e 2010, financiada pelo Edital nº 001/2008 da CAPES/INEP/SECAD junto 

ao Observatório da Educação e realizada no período de 2008 a 2012. 
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O aprofundamento das pesquisas sobre financiamento pode subsidiar os 

educadores e a sociedade civil, assim como, os poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário no cumprimento dos parâmetros legais sobre a educação pública 

no Brasil. Portanto, desvendar as nuances desse contexto, é antes de tudo 

prestar um enorme serviço à população usuária da educação pública. Pois se 

cria a possibilidade de se elaborar uma postura crítica por parte das entidades 

de classe, assim como da própria organização da sociedade civil em defesa da 

educação pública com qualidade social, isto é, criam-se as condições políticas 

para o enfrentamento social. (BASTOS; CARDOZO, 2010, p.14). 

 

A motivação no desenvolvimento do objeto de estudo desta dissertação, é, também, 

relevante enquanto possibilidade de produção de conhecimento científico ao financiamento da 

educação básica, especificamente à valorização do magistério (vencimento e remuneração) 

assim como à colaboração com o conjunto de pesquisadores, comprometidos com a divulgação 

de resultados sobre esse tema.    

Destaca-se que o objeto de estudo deste trabalho são as repercussões do PSPN no 

vencimento dos profissionais do magistério da rede pública estadual do RN no período de 2008 

a 2014. Para contemplar os objetivos, o paradigma de pesquisa que norteou o processo de 

investigação foi a abordagem qualitativa, oferecendo, assim, suporte à compreensão da 

realidade na qual está imersa esse objeto.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1982 apud LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 13) a 

pesquisa qualitativa envolve “a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa 

em retratar a perspectiva dos participantes”. Portanto, ela não prima pelo uso de métodos e 

técnicas estatísticas, já que o ambiente social é o meio direto para a coleta de dados, enquanto 

o pesquisador é o instrumento essencial nesse processo, cabendo-lhe verificar de que forma o 

seu objeto de estudo se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações 

cotidianas.  

A pesquisa qualitativa é adequada quando o objeto de estudo possui natureza social, 

não sendo capaz de quantificá-lo, sendo útil quando a compreensão do contexto sociocultural é 

relevante para a pesquisa. Assim, nessa abordagem os instrumentos de pesquisam preza pela 

observação, registro, análise da interação entre sujeitos e meio social (MINAYO, 1994).   

De acordo com Ludke e André (1986), para desenvolver uma pesquisa, é preciso 

promover um confronto entre os dados, evidências, informações coletadas a respeito de um 

determinado tema e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Nesse processo, o 

pesquisador necessita fazer uso de instrumentos, procedimentos e técnicas de pesquisa. Na 



22 

 

pesquisa qualitativa, esses recursos objetivam a descrição de pessoas, situações, acontecimentos 

e fatos. Portanto, o pesquisador precisa ficar atento ao maior número possível de elementos 

envolvidos com o seu objeto de estudo, já que inúmeros aspectos, mesmo aqueles supostamente 

considerados triviais, podem ser relevantes à sua compreensão.  No entendimento de Oliveira 

(2008, p.68),  

 

A opção por uma abordagem qualitativa deve ter como principal fundamento 

a crença de que existe uma relação dinâmica entre o mundo real, objetivo, 

concreto e o sujeito; portanto, uma conexão entre realidade cósmica e o 

homem, entre a objetividade e a subjetividade. Ou, mais precisamente, na 

abordagem qualitativa, o pesquisador (a) deve ser alguém que tenta interpretar 

a realidade dentro de uma visão complexa, holística e sistêmica [...]. 

 

Para Gamboa (1997, p.100) “conhecer a realidade significa compreendê-la o que é 

algo diferente de manipulá-la, ainda mais se tratando da realidade humana”. O autor acrescenta, 

ainda que 

 

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

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

isolado; uma palavra só pode ser compreendida dentro de um texto, e este, 

num contexto. Um elemento é compreendido pelo sistema ao qual se integra 

e, reciprocamente, uma totalidade só é compreendida em função dos 

elementos que a integram. (GAMBOA, 1997, p.101). 

 

Com base nesses pressupostos, procurou-se analisar a realidade pesquisada com 

referência em suas variáveis sociais, políticas e econômicas que dimensionam o objeto de 

estudo. Nesse processo, considerou-se, também, a abordagem histórico-crítica, visando 

estabelecer inferências entre as repercussões do PSPN no vencimento dos profissionais do 

magistério da rede pública estadual do RN e o contexto mais amplo da política educacional, 

relacionando esses elementos em uma perspectiva dialética.   

Na compreensão de Gil (2008, p. 14), [...] a dialética fornece as bases para uma 

interpretação dinâmica e totalizante da realidade, uma vez que estabelece que os fatos sociais 

não podem ser entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos de suas influências 

políticas, econômicas, culturais etc. Lakatos e Marconi (2003, p. 101) acrescentam que  

 

Para a dialética, as coisas não são analisadas na qualidade de objetos fixos, 

mas em movimento: nenhuma coisa está "acabada", encontrando-se sempre 

em vias de se transformar, desenvolver; o fim de um processo é sempre o 

começo de outro. Por outro lado, as coisas não existem isoladas, destacadas 

uma das outras e independentes, mas como um todo unido, coerente. Tanto a 
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natureza quanto a sociedade são compostas de objetos e fenômenos 

organicamente ligados entre si, dependendo uns dos outros e, ao mesmo 

tempo, condicionando-se reciprocamente.  

 

As pesquisas fundamentadas no método dialético contrapõem-se a qualquer modo de 

pensar em que a ordem quantitativa se torne norma (GIL, 2008). Em síntese, esse método se dá 

pela contradição inerente ao fenômeno e pela mudança dialética que ocorre na natureza e na 

sociedade. Nesse sentido, “a dialética materialista pode ser entendida como uma epistemologia 

ou teoria crítica do conhecimento na medida em que apresenta importantes subsídios para a 

análise da produção científica, num contexto social amplo” (GAMBOA, 1998, p. 15-16). 

No que se refere ao método, pode-se dizer que ele é o conjunto de processos ou 

operações mentais que devem ser utilizados na investigação. É a linha de raciocínio adotada no 

processo de pesquisa (GIL, 1999; LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Para Oliveira (2008), na pesquisa qualitativa, é recomendável a utilização dos 

fundamentos da dialética enquanto perspectiva de análise, visto que o método dialético fornece 

os elementos para um estudo em profundidade, requerendo, assim, uma análise da realidade em 

seu movimento, analisando as partes em constante relação com a totalidade. De acordo com a 

dialética “para conhecer determinado fenômeno ou objeto, o pesquisador precisa estudá-lo em 

todos os seus aspectos, suas relações e conexões, sem tratar o conhecimento como algo rígido, 

já que tudo no mundo está sempre em constante mudança” (OLIVEIRA, 2008, p.59).  

Oliveira (2008, p. 62) define a técnica como a “aplicação de instrumentais, regras e 

procedimentos que facilitam o processo ensino-aprendizagem e a construção do conhecimento. 

As técnicas utilizadas em pesquisa devem ser compreendidas como meio específico para 

viabilizar a aplicação do método”.  

É importante ressaltar que as técnicas devem contribuir para uma coleta de dados 

ampla, permitindo apreender a complexidade e os múltiplos aspectos dos fenômenos em suas 

manifestações naturais (MINAYO, 1994).  

Para Gil (1999, p.3), a pesquisa é “processo formal e sistemático de desenvolvimento 

do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas 

mediante o emprego de procedimentos científicos”. O desenvolvimento da pesquisa depende 

de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos para que seus objetivos sejam 

atingidos (GIL, 1999).  

Os instrumentos de pesquisa, de acordo com Gil (1999), devem adequar-se ao 

problema a ser estudado e ao tipo de pesquisa desenvolvida. Nesse caso, utilizou-se de revisão 
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bibliográfica, análise documental e entrevistas semiestruturadas enquanto estratégias de 

obtenção de dados.  

A revisão bibliográfica foi realizada mediante levantamento de referênciais e autores 

que tratam de aspectos relevantes do nosso objeto de estudo.  Assim sendo, a investigação foi 

desenvolvida com base em um levantameto teórico sobre a condição da valorização salarial do 

magistério desde a Constituição Federal de 1988 mediante leituras de livros, teses, dissertações, 

artigos, assim como análise documental e de legislações em âmbito nacional e local.  

Vale salientar que qualquer trabalho cientifico deve ser iniciado com esse 

procedimento, visto que permite ao pesquisador conhecer o que já tem se estudado sobre o 

assunto de seu interesse. Logo,  

 

Quando iniciamos uma pesquisa não situamos num patamar “zero” de 

conhecimento; pelo contrário, partimos de condições já dadas, existentes, e de 

uma prática anterior, nossa e de outros, que gerou a necessidade da pesquisa 

ao problematizar-se. [...] No trabalho propriamente de pesquisa, de 

investigação, um primeiro esforço é o resgate crítico da produção teórica ou 

do conhecimento já produzido sobre a problemática em jogo. Aqui se podem 

identificar as diferentes perspectivas de análise, as conclusões a que chegou 

pelo conhecimento anterior e a indicação de premissas do avanço do novo 

conhecimento. (FRIGOTTO, 1997, p. 87-88).  

 

No que se refere à pesquisa documental, ela pode recorrer a fontes mais diversificadas 

e dispersas desde que forneçam informações relevantes ao objeto de estudo do pesquisador.  

Segundo Gil (1999), ela pode oferecer um conhecimento mais objetivo da realidade.  

Os documentos que constituíram objeto de análise nessa pesquisa são: Lei 

Complementar nº 322/06 que trata do Plano de Cargos Carreira e Remuneração (PCCR) do 

magistério da rede estadual do RN; folhas de pagamento do magistério e seus resumos cedidos 

pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos do RN (SEARH-RN); Relatórios 

Resumido da Execução Orçamentária e demonstrativos do Fundeb, emitidos pelo Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), vinculado ao Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

Vale destacar que a análise do PCCR delimitou os sujeitos dessa pesquisa, uma vez 

que, nessa legislação são definidos a composição e os cargos do magistério da rede estadual de 

ensino do RN. 

Os resumos das folhas (vantagens e cargos) e as folhas de pagamento (relatórios 

analíticos) sobressaem enquanto elemento central na obtenção de informações, concernentes ao 
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objeto de estudo. A ausência desses documentos inviabilizaria o desenvolvimento das as 

análises citadas no texto.  

Quanto aos resumos de vantagens, foram utilizados os meses de janeiro a dezembro, 

referente ao período de 2008 a 2014, objetivando identificar o quanto foi gasto em cada um 

desses anos, referente ao vencimento e à remuneração.  

Em relação aos resumos das folhas de pagamento dos cargos ativos e inativos, o mês 

de outubro foi utilizado enquanto referência dos anos de 2008 a 2014, no intuito de identificar 

a quantidade desses cargos do magistério da rede estadual.   

No que se refere às folhas ou relatórios analíticos do citado período, utilizaram-se, 

também os meses de outubro como referência, no intuito de identificar o vencimento do 

professor “NI-A”, ou seja, aquele que possui formação em nível médio e se encontra em início 

de carreira, e que deve receber, portanto, o equivalente ao que é estabelecido pela Lei nº 

11.738/2008 (PSPN). 

Na análise do vencimento do professor “NI-A” também trabalhou-se, ainda, com as 

tabelas de acordos salariais divulgadas pelo Governo estadual e Sindicato, enquanto estratégia 

de comparação com as informações, constantes nas folhas.  

É valido salientar que a utilização das tabelas salariais e folhas de pagamento, enquanto 

instrumento de obtenção de dados e informações, advém das orientações da pesquisa em rede 

na qual este trabalho está integrado. Assim, a coleta desses documentos junto à SEARH/RN foi 

intermediada mediante oficio emitido pela coordenação nacional e reafirmado pela 

coordenação em nível estadual. Sobressaíram, apenas, as folhas e resumos referentes aos meses 

de outubro de cada ano e, para a elaboração desse trabalho, foi necessário solicitar os Resumos 

que contêm as vantagens de todo o ano, ou seja, meses de janeiro a dezembro.  

Para a análise dos recursos financeiros do Fundeb, ou seja, receita e despesa, no 

período de 2008 a 2014, foram utilizados os demonstrativos provenientes do Siope. A opção 

por esse instrumento, está, também, vinculada às orientações da pesquisa nacional em rede. Os 

dados educacionais, referentes ao número de matrículas da rede estadual de ensino do RN, 

foram extraídos do FNDE, visando compreender a relação do movimento das matrículas com 

a receita do Fundeb.  

Outro instrumento utilizado refere-se às entrevistas semiestruturadas com 

representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do RN (Sinte/RN) na pessoa da 

presidente dessa entidade e representantes do governo do estado do RN, ou seja, os secretários 

de educação que atuaram no período do recorte temporal dessa pesquisa. A escolha desses 

representantes é justificada pelo fato de eles serem pessoas que estavam diretamente envolvidas 
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com a implementação do PSPN, sendo possível analisar essa política pela perspectiva do 

governo e do sindicato, considerando que “as entrevistas possibilitam ter um contato com a 

realidade vivida pelos atores sociais” (GIL, 1999, p. 37).   

A entrevista pode ser definida enquanto processo de interação social entre dois 

sujeitos, em que um deles, o entrevistador, objetiva colher informações por parte do outro, o 

entrevistado. Assim, realizaram-se as entrevistas semiestruturadas por entender que ela é um 

dos principais recursos para captar informações dos mais diversos aspectos da vida social. “A 

entrevista é, portanto, uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar 

dados e a outra se apresenta como fonte de informação” (GIL, 1999, p. 117).   

Analisar as repercussões do PSPN no vencimento dos profissionais do magistério da 

rede pública estadual do RN considerando os seus múltiplos determinantes, ou seja, seus 

elementos políticos, sociais e econômicos é o caminho mais coerente. A escolha da abordagem 

metodológica e instrumentos de pesquisa, portanto, primam pela compreensão dessa 

globalidade. Nessa pespectiva, é que “ao mesmo tempo, portanto, trabalhamos com um 

movimento de valorização das partes e da integração no todo” (MINAYO, 1994, p. 27).  

Certamente, não é possível esgotar as inúmeras possibilidades de enxergar o objeto de 

estudo deste trabalho, porém espera-se que essa pesquisa cumpra o seu papel de produzir novos 

conhecimentos e provocar mais estudos para o seu aprofundamento. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

Esta dissertação, denominada “O vencimento dos profissionais do magistério da rede 

pública estadual de ensino do RN (2008-2014): a implementação do PSPN - Lei nº 

11.738/2008” encontra-se, assim, organizada: a introdução, três capítulos em sequência e as 

considerações finais.  

A introdução, considerada primeiro capítulo, apresenta as informações iniciais e 

preliminares na delimitação de nosso objeto de estudo, destacando a problemática norteadora 

deste trabalho, o aporte teórico-metodológico, bem como os instrumentos de pesquisa, 

vinculados ao processo de apreensão do objeto de estudo e sua investigação.  

O segundo capítulo intitulado ‘O Piso Salarial Profissional Nacional: contexto 

histórico e político” tem como objetivo analisar a política de valorização salarial do magistério 

no contexto histórico do Piso Salarial Profissional Nacional, apresenta uma contextualização 

sobre a valorização salarial do magistério, delineada a partir da Constituição Federal, 

destacando os avanços e retrocessos na legislação brasileira, ao longo desses anos, e a 
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concepção dos autores que tratam da temática. Finalizando, o capítulo apresenta o panorama da 

implementação do PSPN nos estados brasileiros a partir das informações divulgadas pela 

CNTE.  

O terceiro capítulo denominado “Piso Salarial Profissional Nacional: o contexto da 

rede estadual de ensino do RN” objetiva analisar a implementação da Lei nº 11.738/2008 no 

RN, durante os anos de 2008 a 2014, considerando o contraditório e as similaridades entre 

governo e Sinte/RN, tendo em vista o PCCR. Esse capítulo, inicia-se com a caracterização do 

estado do RN, apresentando, no item seguinte, as particularidades da valorização do magistério 

da rede estadual, através do seu PCCR.  O último item apresenta as características da 

implementação da Lei nº 11.738/2008, por meio da análise do vencimento do professor “NI-A” 

e o embate entre sindicato e governo.  

O quarto e último capítulo “Vencimento, remuneração e a implementação da Lei nº 

11.738/2008: aplicabilidade dos recursos do Fundeb da rede estadual de ensino do RN (2008-

2014” objetiva analisar as repercussões da Lei nº 11.738/2008 no vencimento e na remuneração 

dos profissionais do magistério, com base no estudo da folha de pagamento e da receita e da 

despesa do Fundeb. Para tal, são analisados os dados extraídos das folhas, Siope e FNDE 

referentes a vencimento, remuneração, funções docentes, movimentação do Fundeb e 

matrículas.  

As considerações finais apresentam as reflexões da pesquisa de modo geral trazendo 

os resultados obtidos do estudo com referência às informações colhidas no campo empírico e 

apontamentos teóricos.  
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2 O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL: CONTEXTO HISTÓRICO E 

POLÍTICO  

 

Neste capítulo, objetiva-se analisar a política de valorização salarial do magistério no 

contexto histórico do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), especialmente a partir da 

Constituição Federal de 1988, uma vez que, desde então, a valorização salarial dessa categoria 

vem sendo alvo de debates na agenda do campo educacional, determinando suas diretrizes e a 

forma de financiamento.  

Utilizam-se várias referências, entre elas, os dispositivos jurídicos legais que merecem 

destacam: a Constituição Federal de 1988; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9.394/96); o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef) com base na Emenda Constitucional nº 14, de 12 de 

setembro de 1996, regulamentado pela Lei º nº 9.424/96 e pelo Decreto 2.264, de 27 de junho 

de 1997; o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb) respaldado pela Emenda Constitucional nº 53/06 e pela Lei 

nº 11.494/07, bem como o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), Lei nº 11.738/2008.   

Discutem-se as contribuições teóricas e os aportes legais que colaboram com a 

valorização do magistério, a partir da década de 1990, tendo como foco o PSPN, bem como 

procedeu-se a uma análise sobre a implementação do PSPN no contexto nacional tendo em vista 

os estados brasileiros, com base nas informações divulgadas pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE).  

O Piso representa uma conquista relevante para os profissionais de magistério de todas 

as redes públicas de ensino, em decorrência de luta por parte dessa categoria, sendo a principal 

prerrogativa legal a busca da valorização profissional no que se refere a melhores vencimentos 

e jornada de trabalho. A problemática salarial docente ocupa um espaço de relevância no debate 

da qualidade da educação brasileira, tornando-se, assim, uma reflexão necessária.  

 

2.1 VALORIZAÇÃO SALARIAL DO MAGISTÉRIO: CONTEXTO POLÍTICO E LEGAL 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 206, representa o marco legal principal 

sobre a valorização profissional dos professores da educação básica e no direcionamento de um 

Piso Salarial à categoria. É nesse documento que são definidos as bases e princípios do atual 

ordenamento jurídico e normativo que orienta o financiamento da educação básica. Anterior a 
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essa Constituição, o histórico do financiamento da educação brasileira era apresentado de 

formas diferenciadas:  

 

a) de 1549 a 1759, período que os Jesuítas tiveram exclusividade na educação 

pública e assinalou-se um afastamento da Coroa em relação ao financiamento 

da educação; b) da expulsão dos Jesuítas até o fim da República Velha (1930) 

na qual ocorreu à busca de fontes autônomas para a educação e a educação 

esteve por conta das dotações orçamentárias dos governos dos Estados e das 

Câmaras Municipais; e, c) da Constituição Federal de 1934 até a atualidade, 

caracterizado pela vinculação de um percentual mínimo de recursos tributários 

para a educação. (PINTO, 2000, p.46). 

 

Vale ressaltar que, desde meados do descobrimento do Brasil até o desenvolvimento 

deste trabalho, o Estado vem se envolvendo, cada vez mais, com a obrigatoriedade da educação 

pública, inclusive para o seu financiamento, fato esse constatado quando se observam as 

vinculações constitucionais à educação.  

A partir da Constituição Federal de 1934, o financiamento da educação passa a ser 

marcado pelas vinculações, ou seja, com a separação de receita para fins específicos, sendo 

assegurados percentuais de investimento mínimos pelos diferentes entes federados. O quadro a 

seguir representa, de forma sintética, como ocorreu a vinculação ao longo das constituições 

brasileiras.   

 

Quadro 1 - Alíquotas da vinculação de recursos para a educação no Brasil (1934-1988). 

Ano Dispositivo legal 
Esfera da vinculação 

União Estados e DF Municípios 

1934 Constituição Federal de 1934 10 %(a) 20%  

1937 Constituição Federal de 1937 - - - 

1942 Decreto-Lei 4.958 - 15 a 20% (b) 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%(c) 

1971 Lei de Ensino Federal 5.692 - - 20% 

1983 Emenda Constitucional 14 13% 25% 25% 

1988 Constituição Federal 1988 (d) 18% 25% 25% (d) 

Fonte: Pinto e Adrião (2006, p. 26).  

Notas:  

1- 20% desse montante deveriam ser aplicados na educação rural (a);  

2- Estes valores (15% para estados e 10% para os municípios) cresceriam 1% ao ano, a partir de 1942 

(por meio do Decreto-Lei [DEL] 4.958), até atingir, respectivamente 20% e 15% (b); 

3- Na emenda de 1969 e na Lei 5.692, menciona-se receita tributária e não de impostos (c); 

4- Alterada pela EMC 14 (d).  

 

Observa-se que, nessas Constituições, a vinculação de recursos para a educação 

embora apresente retrocessos com a Constituição de 1937 (Estado Novo) e, em 1967, com o 
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golpe militar, a vinculação assumiu percentagem crescente ao longo das constituições. A atual 

constituição, promulgada em 1988, apresenta, no conjunto da União, estados e municípios a 

maior vinculação de todos os tempos, ou seja, 18 % para a União e 25% para os estados e 

municípios. (PINTO; ADRIÃO, 2006).  

A partir da década de 1990, registram-se ganhos à democratização do ensino e 

financiamento na educação brasileira. Com o processo de urbanização, ocorre uma elevação na 

demanda de matrículas, especialmente no ensino fundamental.  

Paralelamente à expansão do ensino público, ocorria a exploração do trabalho do 

professor e sua consequente desvalorização, uma vez que esse aumento da demanda foi 

acompanhado pela contenção de salários dos professores, jornada de trabalho, incompatíveis à 

realidade e do número de alunos por turmas. Desse modo, “O professor-operário, no meio de 

uma avassaladora inclusão de milhões de matrículas nos sistemas escolares primário e 

secundário, de 1950 a 1980, dobrou e até triplicou sua jornada, por pressão da demanda e/ou 

necessidade de sobrevivência ” (MONLENVADE, 2000, p.63). Nesse sentido, ocorre, portanto,  

 

Um processo de proletarização do magistério que, somado a deterioração das 

condições dos prédios, equipamentos e materiais escolares, explica por que a 

expansão quantitativa da escolarização no Brasil ocorreu sem garantia de 

qualidade. (DUTRA JUNIOR et al., 2000, p. 17). 

 

A democratização do acesso educacional no Brasil ocorreu de modo precário, 

associada à desvalorização dos professores, ocasionando perdas salariais e sobrecarga de 

trabalho. Desse modo, para os professores “engendrava-se um novo quadro de assalariados que, 

por precisarem do salário para sobreviver, talvez fossem mais dóceis em aceitar a proposta do 

capital travestido em Estado empregador: “se queres ganhar mais, trabalha mais” 

(MONLEVADE, 2000, p.49). 

No contexto do surgimento das multijornardas docentes, os professores são forçados a 

assumir outros postos de trabalho, a fim de atingir uma complementação salarial, submetendo-

se a diversas situações precárias de trabalho, entre elas, as salas de aulas superlotadas, 

comprometendo, assim, a qualidade didático-pedagógica e o processo ensino-aprendizagem.  

Esse cenário se faz presente mesmo com a vinculação dos recursos destinados à 

educação sendo crescente ao longo dos anos, uma vez que o acréscimo dos novos recursos não 

se apresentou suficiente à manutenção qualitativa da expansão da educação brasileira. De 

acordo com Monlevade (2000), a multiplicação de funções docentes aconteceu em ritmo 

superior ao crescimento de arrecadação de impostos disponível para o pagamento de seu 
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trabalho, sendo registrada a  intensificação da precarização do trabalho dos professores nas 

décadas de 1980 e 1990. Assim, 

 

é importante assinalar que a desvalorização econômico-social dos professores 

tem sido percebida como resultado de vários fatores, entre os quais o aumento 

do número de professores nas últimas décadas do século XX, tendo esses 

profissionais perdido a possibilidade de ascensão social pelo o ingresso na 

carreira e pelo constante rebaixamento do nível dos salários, perdendo 

atratividade para jovens de classe média, para os quais havia sido 

anteriormente atrativa. (BRITO, 2012, p.193).  

 

A Constituição Federal de 1988 desempenhou papel relevante na criação de um 

instrumento legal que fosse capaz de respaldar a valorização salarial dos profissionais do 

magistério, abrindo caminhos para o que, nacionalmente, fosse definido como Piso Salarial 

Profissional Nacional.  

As reivindicações em torno das mudanças no sistema educacional ganham mais força 

em meio ao debate democrático, fortalecendo grupos e instituições. Entre tais entidades, no 

contexto nacional, sobressaem a Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior 

(Andes), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE). Em nível estadual e municipal, há os sindicatos dos 

professores filiados à CNTE, bem como aqueles que não são. 

No período de 1987 e 1988, o tema valorização do magistério era destaque e associado 

à qualificação dos professores da rede pública (ABICALIL, 2008). Em face da demanda 

crescente tanto por quantidade quanto por qualidade do ensino, a Assembleia Constituinte, 

responsável pela atual Constituição Federal de 1988, não relutou em aumentar o conjunto da 

vinculação percentual com a manutenção e desenvolvimento do ensino, como destaca o art. 212 

da Constituição Federal de 1988:  

 

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 1988). 

 

Essa Constituição apresenta progressos significativos, entre eles, o avanço de uma 

concepção ampla de educação, incluindo-a enquanto direito social e de corresponsabilidade dos 

entes federados brasileiros, determinando quais as responsabilidades de cada um deles 
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2.1.1 Constituição Federal de 1988: principais diretrizes  

 

A Constituição Federal de 1988 apresenta no Título VIII – Da ordem social – no 

Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do Desporto, uma seção dedicada à educação, 

especialmente, nos arts. 205 a 214, reconhecendo e ampliando direitos historicamente negados 

e, a partir de então, estabelecidos enquanto “dever do estado” e “direito de todos” (BRASIL, 

1988). Nesse contexto, é preciso,  

 

refletir sobre os avanços e os limites presentes no texto de nossa Constituição 

Federal exige que lembremos, ainda que rapidamente, o contexto em que 

envolveu a sua elaboração. A primeira coisa a frisar é que saímos de um 

período ditatorial com a expectativa e a necessidade de vivermos, 

principalmente a partir da década de 1980, relações mais democráticas. 

(ADRIÃO; CAMARGO, 2007, p. 63).   

 

O contexto de aprovação da citada constituição envolvia a luta pela melhoria da escola 

pública. No que se refere à valorização do magistério, ocorre um avanço significativo, haja vista 

o seu reconhecimento como um dos aspectos essenciais para a melhoria da educação. O art. 

206, inciso V, traça alguns dos princípios que devem ser incorporados às carreiras do magistério 

por cada ente federativo, objetivando proporcionar condições dignas e igualitárias para o 

exercício da profissão, a saber: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: V - 

valorização dos profissionais de ensino, garantindo, na forma da lei, plano de 

carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime 

jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. (BRASIL, 

1988).  

 

No citado artigo, percebe-se o reconhecimento da necessidade da valorização do 

magistério, algo que, historicamente, foi negligenciado por políticas públicas educacionais. 

Com o art. 206, é aberto o precedente jurídico legal para que a valorização dessa categoria se 

efetive, mediate três formas. A primeira refere-se à Carreira, garantindo estabilidade e 

progressão; a segunda, ao estabelecimento de um Piso Salarial Profissional; e a terceira 

vinculando ao ingresso na Carreira docente de concurso público de provas e títulos.  

Pertinente à Carreira, entende-se que a responsabilidade da progressão dos professores 

é de competência dos estados e municípios, mediante seus Planos de Cargos, Carreiras e 
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Remuneração (PCCR); portanto o delineamento da progressão varia de acordo com cada PCCR 

das unidades federadas.  

Os PCCR nem sempre cumprem sua função e são respeitados, conforme destacam os 

estudos de Gatti e Barreto (2009). De acordo com as autoras, os ajustes, nos PCCR, em relação 

ao que a legislação tem determinado e outras orientações propostas em nível nacional ainda não 

foram incorporados pelas legislações de vários estados e municípios. 

O art. 206, que diz respeito ao estabelecimento de um Piso Salarial Profissional, à 

época não, representou um avanço tão expressivo, uma vez que não foram estabelecidos 

padrões salariais a serem pagos pelos sistemas de ensino aos salários dos professores. Nessa 

perspectiva, o termo "Piso Salarial Profissional" sem o termo nacional, admite que estados e 

municípios atribuem o salário que convier aos professores. E o inciso V do art. 206, referente 

ao ingresso, exclusivamente, por concurso público com a devida comprovação de titulação 

acadêmica específica e a necessidade de exames de ingresso para a carreira.  

Segundo Vieira (2013), a ausência do termo Piso Salarial Profissional, na redação do 

inciso V do art. 206 da Constituição Federal, comprometia, a época, a aplicabilidade de um Piso 

obrigatório e nacionalmente unificado, pois, no citado artigo, 

 

O texto aprovado era ambíguo e deu azo à interpretação de “um piso salarial 

por carreira” – o que contradiz o adjetivo “profissional” que lhe é aposto. Sem 

um esquema de distribuição de encargos e de financiamento que propicie a 

todos os estados e municípios pagarem salários dignos aos profissionais da 

educação, porém, era inócuo e ineficaz fixar um PSPN. (ABICALIL, 2008, p. 

68).  

 

Em termos salariais, o aparato legislativo para os professores da educação básica 

pública ainda necessitava de progressos, visto que a determinação da Constituição não foi 

suficiente à deliberação de valores para um Piso Salarial.   

Vale salientar que a Constituição Federal de 1988 apresentava propósitos claros de 

avanços nas políticas educacionais, respaldando-se na descentralização, em especial na 

municipalização e no regime de colaboração entre os entes federados, enquanto instrumento 

para garantir a boa implementação da política.  

Cury (2010) argumenta que há competências próprias e responsabilidades legais, em 

matéria de educação escolar que cabem aos sistemas de ensino dos Estados, Municípios e 

Distrito Federal. Essas responsabilidades estão postas na Constituição de 1988 e mais 

explicitadas em leis infraconstitucionais. Destaca-se que a organização da carreira do professor 

e o pagamento de seu trabalho, referem-se a uma dessas reponsabilidades.   
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Nesse contexto, é estabelecido um sistema de repartições de competências entre os 

entes federados, objetivando equilibrar a autonomia e a descentralização do Estado brasileiro. 

Nessa perspectiva,  

 

A redemocratização do país colocou em questão o modelo centralizador e 

autoritário. A Constituição de 1988 vai ser a consagração desse processo, 

propondo novas formas de organizar as políticas públicas. A variável 

federativa teve um papel especial nessa mudança, como se verá também, mais 

adiante, no caso da educação. (ABRUCIO, 2010, p.45).  

 

Nessa perspectiva, compreende-se o conjunto das políticas educacionais brasileiras 

considerando o fato de ser uma República Federativa, assim como diz o art. 1º da Constituição: 

“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se um Estado Democrático de Direito [...]” (BRASIL, 1988).  

Portanto, não se pode esquecer o federalismo enquanto forma de organização do estado 

brasileiro, uma vez que essa dinâmica caracteriza a análise das políticas educacionais (CURY, 

2010).   

O federalismo brasileiro encontra-se em aperfeiçoamento; dessa forma, desde a 

promulgação da Constituição brasileira de 1988, ela tem vivenciado por modificações, 

mediante suas emendas constitucionais. No que se refere à educação, merecem destaque as 

emendas de nºs  14/1996 e 53/2006, que criaram o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), respectivamente.  

Essas modificações são consequências da busca de um melhor delineamento das 

políticas educacionais. Com esse propósito, a LDB - Lei nº 9.394/1996 é, também, objeto de 

adequações, em função do aperfeiçoamento dessas políticas. 

 

2.1.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996 

 

Com a Constituição Federal de 1988, a antiga LDB, Lei nº 4.024/61, foi considerada 

obsoleta, haja vista as demandas de formação e escolaridade da população que não eram as 

mesmas de anos atrás. A partir dessa constatação, iniciou-se o debate em torno de uma nova 



35 

 

LDB que contemplasse as necessidades da educação do país, norteados por adaptações dos 

textos denominados de projetos substitutivos e pelos princípios das reformas educacionais2.  

De acordo com registros constantes na 8ª edição do texto legal, publicado pela Câmara 

dos Deputados, em maio de 2013, até o momento, a LDB citada sofreu 32 emendas, sendo 28 

mediante leis ordinárias e 4 decretos-lei (SEVERINO, 2014). A Lei nº 9.394/1996 fundamenta-

se no princípio do direito universal à educação para todos, trazendo mudanças em relação às 

leis anteriores, como a inclusão da educação infantil (creches e pré-escolas) como primeira 

etapa da educação básica.  

O processo inicial de tramitação da LDB nº 9.394/1996 atravessou os governos José 

Sarney (1985-1990), Collor de Mello (1990-1992), Itamar Franco (1992-1994), sendo aprovada 

no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardozo (1995-1998). Com esse panorama 

político, pode-se concluir que o processo de aprovação dessa LDB passou por cenários de crises 

políticas, avanços, retrocessos e interesses distintos. Desse modo,  

 

Do primeiro projeto apresentado, em novembro de 1988, à edição da Lei nº 

9.394, em dezembro de 1996, foram oito anos de movimentos propositivos e 

reativos, debates, impasses, enfrentamentos, produção técnica e teórica e 

conciliações, abertas ou ocultas, que ultrapassaram em muito o espaço do 

congresso e invadiram ou envolveram amplos terrenos e setores da sociedade. 

(FAREZENA, 2006, p. 176). 

 

Durante o seu processo de tramitação, a valorização do magistério foi considerada por 

diversos modos em meio a vários projetos de lei e os substitutivos. Pertinente à carreira do 

magistério, fica determinado que os entes federados e seus respectivos sistemas de ensino 

devem assumir a elaboração de suas políticas e a valorização do magistério, assim como a 

normatização das condições das carreiras. No art. 67 da citada LDB, Lei nº 9.394/96 são 

definidos os mecanismos de valorização do magistério, sendo os estados e municípios 

responsáveis por assegurar os estatutos e planos de carreira, que devem contemplar: 

 

I – ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II – 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico para esse fim; III – piso salarial profissional; IV – progressão 

profissional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação de 

desempenho; V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, 

                                                           
2 Sobre as reformas educacionais, destaca-se que, no Brasil, a década de 90 é marcada por um processo 

de reformas operacionalizadas na educação repercutindo em mudanças nos vários níveis e modalidades 

do ensino. Essas transformações ocorrem mediante o processo de reestruturação da organização do 

trabalho capitalista e de novos modelos de gestão. Assim como, dentro dos princípios da reforma do 

Estado, tendo como base a perspectiva econômico-política. 
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incluindo na carga de trabalho; VI – condições adequadas de trabalho. 

(BRASIL, 1996a). 

  

Assim como no art. 206 da Constituição Federal de 1988, o art. 67 da Lei nº 9.394/96 

também deixa a responsabilidade de estabelecer o que deve ser pago em termos salariais aos 

professores a cargo dos estados e municípios. Logo, a legislação brasileira, mais uma vez, foi 

omissa no tratamento de um piso nacionalmente unificado. Da forma como foi posto, não há 

piso, uma vez que cada ente federado pode pagar aos seus professores o que lhes convier, 

comprometendo, dessa forma, a valorização salarial da categoria.   

No processo de debate da LDB, ocorreram tentativas de fixar um piso com valores 

nacionalmente unificado para os professores, entre elas, sobressai o substitutivo do projeto de 

Lei nº 1.258 de relatoria do deputado Jorge Hage (PSDB-BA), de 28 de novembro de 1988, 

tendo como objetivo abarcar o conjunto de professores brasileiros, recebendo a legitimação da 

sociedade. No que se refere ao Piso Salarial, o texto de relatoria do então deputado dispunha 

que, 

 

Art.100 - Os sistemas de ensino da União, dos Estados e dos Municípios 

promoverão a valorização dos profissionais da educação, garantindo-lhes 

condições dignas e remuneração adequada às suas responsabilidades 

profissionais e níveis de formação, e aos do magistério público, na forma dos 

artigos 39 e 206, V, da Constituição, planos de carreira que assegurem: 

[...]  

II - piso salarial profissional, nacionalmente unificado, fixado em Lei Federal, 

com reajuste periódico que preserve o seu valor aquisitivo. (BRASIL, 1990 

apud VIEIRA, 2013, p. 126). 

 

Para os trabalhadores da educação, a proposta do deputado Jorge Hage seria motivo 

para permitir o engessamento dos salários, uma vez que “poderia servir de argumento para inibir 

a prática de salários mais altos por parte das unidades da federação com capacidade financeira 

para tal. Em todo caso, a disseminação da ideia de um valor “nacional” foi um avanço para o 

debate sobre o tema” (VIEIRA, 2013, p. 126). A autora discorre, ainda, que o texto de Hage 

apresentava um avanço significativo no que se refere ao tratamento da composição da jornada 

de trabalho do professor, na qual 50% dela deveria ser destinada ao trabalho extraclasse.  

O substitutivo do deputado Jorge Hage não foi aceito pelo parlamento brasileiro, cuja 

justificativa para a não aprovação de um Piso nacionalmente unificado estaria no fato de que 

uma lei federal não deveria interferir nas esferas administrativas dos estados e municípios, 

sendo interpretada como inconstitucional. A esse respeito, Molenvade (2000, p. 145) acrescenta 

que:  
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Não é demais recordar que os primeiros meses de 1990 foram os dos maiores 

índices inflacionários de nossa história: quase 100% em sessenta dias. O Plano 

Collor, reduzindo a circulação dos ativos e tomando outras medidas 

financeiras, havia proporcionado uma inflexão ao aumento do custo de vida. 

Entretanto, não se respirava nenhuma segurança quanto a um futuro próximo, 

o que exigiu uma redação de fixação de Piso “com reajuste periódico que 

preserve o seu valor aquisitivo”. Esta luta por reajuste, infelizmente, era a 

função das greves do magistério, que também já se haviam tornado 

“periódicas” e quase integradas ao calendário escolar: tentar minimizar as 

perdas inflacionárias refletidas nos salários dos educadores. O Piso, nesta 

conjuntura, expressa mais a conotação de salvaguarda do valor de compra do 

salário minado pela inflação do que seu sentido original de balizador mínimo 

do valor salarial de uma carreira profissional.   

 

Ainda nesse mesmo ano (1990) ocorreu outra tentativa de vinculação de um Piso 

Salarial nacionalmente unificado, por meio de um outro Projeto de Lei de nº 1.880/1989, 

constituído por iniciativa popular e apoiado pela então Confederação dos Professores do Brasil 

(CPB), hoje Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). O PL nº 

1880/1989, de autoria do deputado Gumercindo Milhoem, do Partido dos Trabalhados (PT), 

dispõe sobre o Piso para os professores e dá outras providências conforme: 

 

Art. 1º O Piso Nacional de Salário dos professores será de NCz$434,99, para 

uma jornada semanal de até vinte horas, nos termos do que dispõe o art.7º, V, 

e o art. 206, V da Constituição Federal.  

Parágrafo Único: O disposto no caput deste artigo aplica-se a todos os 

professores brasileiros da rede de ensino privado e da rede pública da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

Art. 2º Na data da promulgação será acrescido ao Piso Nacional de Salários, 

previsto no artigo primeiro desta lei, as variações do IPC (Índice de Preços ao 

Consumidor), a partir de março de 1989. Art. 3º Os salários e vencimentos dos 

professores brasileiros, enquanto perdurar a inflação, serão mensalmente 

reajustados com o objetivo de repor as perdas salariais ocorridas no período, 

inclusive no mês da data-base. Parágrafo Único: Os reajustes de que trata este 

artigo serão automáticos e fixados mensalmente pelo IPC (Índice de Preços 

ao Consumidor), ou pelo seu sucedâneo. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.  

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. (BRASIL, 1989 apud 

VIEIRA, 2013, p.127). 

 

Apesar da proposta do art. 1º não contemplar o termo “unificado”, a intenção do PL nº 

1.880/1990 era de contemplar o conjunto dos professores brasileiros, inclusive aqueles das 

redes de ensino privadas. Mesmo esse PL tendo legitimação da sociedade, ele não foi aceito. A 

respeito desse período, Farezena (2006, p.244) acrescenta que,   
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até o final da legislatura encerrada em 1990, as propostas democráticas dos 

setores progressistas foram largamente acolhidas nos projetos substitutivos, 

esteadas por vínculos estreitos entre Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública na LDB (Fórum/LDB) e parlamentares da Comissão de Educação da 

Câmera dos Deputados, muito deles ativos defensores da escola pública 

democrática na elaboração do texto constitucional. Essa foi, como visto, a fase 

da “conciliação aberta’.  

 

O Projeto de Lei nº 1.880/1990 não foi aprovado, visto que, no período de 1990 a 1994, 

o parlamento brasileiro e os setores conservadores constituíam os grupos de influência 

majoritária.  Monlevade (2000, p. 147) acrescenta a esse contexto o fato de que “a discussão 

sobre a viabilidade financeira e política do PSPN ainda estava imatura. E os rescaldos do embate 

constitucional eram muito recentes a ponto de gerar mais dúvidas do que certezas”. Para 

Farezena (2006, p.244), nesse período (1991-1994), 

 

há sérios retrocessos no que toca à gestão democrática dos sistemas de ensino 

e às novas fontes de financiamento da educação, refletindo, especialmente, 

uma concepção ainda mais conservadora do Congresso, as posições do 

Ministério de Educação durante o governo de Collor e concepções 

tecnocráticas ou particularistas enraizadas em estreitos cálculos econômicos 

ou fiscais.  

 

A gestão do então presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992) representava os 

interesses dos latifundiários, dos industriais e dos setores privados. Esse contexto não foi 

favorável à definição de Piso Salarial para os professores. Portanto, não apresentou avanços, 

haja vista que,  

 

aos privatistas não interessava a fixação de um PSPN, nem tampouco 

propostas ligadas a dedicação exclusiva dos professores da rede pública, uma 

vez que isso dificultaria a existência de subempregos, de multijornadas de 

trabalho e, por fim, a contratação de professores com baixos salários. 

(MACHADO, 2010, p. 32).  

 

A tramitação da LDB, seguia a passos lentos no citado período. Com o Projeto de Lei 

nº 101/93 de autoria do senador Cid Sabóia (PMDB-CE), a tramitação torna a ganhar 

efervescência e representatividade na opinião pública e na Câmara dos Deputados.  

Segundo Monlenvade (2000), essa última proposta era detalhista e corporativista indo 

de contramão aos interesses de uma educação moderna e eficiente. Quando chegou ao Senado, 

a proposta de valorização dos profissionais da educação, deteve a seguinte redação:  
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Art. 76 - Os sistemas de ensino promovem a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira: 

I - piso salarial nunca inferior ao estabelecido no respectivo serviço público, 

para categorias profissionais de outras áreas, cujo nível de formação seja 

equivalente; II - ingresso na carreira mediante concurso público de provas e 

títulos; III - progressão na carreira com base na qualificação profissional e 

avaliação do seu desempenho técnico, independente dos níveis de ensino em 

que atuem, tendo como critério predominante o mérito acadêmico; IV - 

formação contínua, visando ao aprofundamento e atualização da sua 

competência técnica; V - aposentadoria com proventos nunca inferiores à 

remuneração em atividade. (BRASIL, 1992 apud MONLEVADE, 2000, p. 

148).  

  

A ausência do termo "Nacionalmente Unificado", no artigo acima, presente no projeto 

do deputado Jorge Hage, retira a possibilidade de estabelecer um Piso único para os professores 

de todo o país, sendo um retrocesso na determinação do que se entende por Piso Salarial. 

"Percebe-se o golpe frontal ao Piso Profissional Nacionalmente Unificado. A postura era de se 

transferir completamente o problema dos salários para os sistemas estaduais e municipais de 

ensino" (MONLENVADE, 2000, p. 148). Por fim,  

 

em 1995, por meio de um expediente regimental, o senador Darcy Ribeiro 

(PDT/RJ) apresentou um substitutivo, anexado a um PL originário da Câmara 

dos Deputados, que tratava de bolsa de estudos para pós-graduação. A votação 

da proposta foi facilitada pela anuência do Ministério da Educação (MEC) e 

pela autoridade política de Darcy Ribeiro, educador e antropólogo renomado. 

Assim, em dezembro de 1996, foi aprovada e promulgada a nova LDB, Lei nº 

9.394, de 1996. (VIEIRA, 2014, p. 412). 

 

Foi nesse contexto, ou seja, na gestão de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), 

que o projeto da LDB sofreu modificações, pois, em meio às reações dos setores organizados 

da sociedade, que acompanhavam mobilizados à tramitação do projeto original, o então senador 

apresentou novas versões ao projeto, na tentativa de amainar as reações contrárias 

(LOUREIRO, 2001 apud MACHADO, 2010). 

Com a LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ocorreram mudanças relativas 

à educação básica, bem como diretrizes relacionadas à valorização do magistério, por meio do 

art. 67 que se refere à normatização das condições da carreira do magistério.  

Conforme essa legislação, a responsabilidade de estabelecer o que se pagar em termos 

salariais aos professores ficaria sob a responsabilidade dos estados e municípios. Dessa forma, 

a legislação brasileira, mais uma vez, foi omissa no tratamento de um piso nacionalmente 

unificado. Assim como foi posto na Lei nº 9.393/96, não há piso, uma vez que cada ente 
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federado pode pagar aos seus professores o que lhes convier, comprometendo, portanto, a 

valorização salarial da categoria. A esse respeito, Vieira (2014,  p. 412) acrescenta:  

 

A abordagem da valorização dos profissionais da educação na LDB de 1996 

é mais sucinta do que a formulação original; porém, não é somente nesse 

aspecto que o texto retroage. Na proposição de piso salarial profissional, a 

redação anterior continha a expressão “nacionalmente unificado” cujo 

propósito era o de efetivar um salário, no âmbito do País, como forma de 

superar a histórica dispersão salarial entre estados e municípios brasileiros. 

Nesta, o piso é remetido aos sistemas, persistindo as desigualdades entre os 

entes federados, seja por questões regionais, seja por capacidade de 

arrecadação, seja por prioridade político-administrativa. 

 

Enquanto estratégia à valorização salarial do magistério, no mesmo ano da 

promulgação da LDB, para todos os entes federados brasileiros o governo federal institui o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef) pela Emenda 

Constitucional nº 14, de setembro de 19963, sendo regulamentado pela Lei nº 9.4244, de 24 de 

dezembro do mesmo ano e pelo Decreto nº 2.264, de 27 de junho de 19975. O Fundef tinha 

como objetivos principais: ampliar o acesso ao ensino fundamental, reduzir as disparidades em 

termos de investimento entre os estados, promover a valorização dos professores do ensino 

fundamental com melhores salários e oportunidades de qualificação e formação continuada. 

Além disso, esse Fundo trazia a obrigatoriedade da implementação dos Planos de Cargos, 

Carreira e Remuneração em todas as unidades federadas.  

 

2.2 A VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - O FUNDEF E FUNDEB  

 

Os embates políticos configuram a política de financiamento da educação em nosso 

país, baseada nos princípios da reforma educacional. Nesse contexto, a valorização do 

magistério, na dimensão da remuneração, está permeada em meio a mecanismos e dispositivos 

legais com referência à descentralização financeira, tais como os fundos contábeis.  

                                                           
3 Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e dá nova redação ao art. 60 do Ato das 

Disposições constitucionais transitórias. 
4 Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

e dá outras providências. 
5 Regulamenta a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, no âmbito federal, e determina outras 

providências.  
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A compreensão das condições de valorização docente, envolve, sobretudo, as 

especificidades políticas de cada ente federado e suas relações com a legislação nacional. Para 

Oliveira (2004, p.1130),  

 

este contexto de nova regulação das políticas educacionais tem sido pouco 

estudado no que se refere aos seus reflexos sobre o trabalho docente. A 

compreensão das interferências que tais reformas exerceram sobre as relações 

de trabalho dos profissionais da educação, a começar por aquelas concernentes 

ao processo de trabalho na escola e aos procedimentos normativos que 

determinam a carreira e a remuneração docente, ainda está por ser melhor 

explorada. 

 

No cenário nacional, constata-se que houve avanços concernentes à valorização do 

magistério e que mecanismos legais apontam a possibilidade de melhoria salarial. Ainda assim, 

é preciso esclarecer que a condição remuneratória compreende, apenas, uma das dimensões da 

valorização do magistério. Não adianta um profissional ser bem remunerado se não possuir 

condições dignas de trabalho e tampouco ser reconhecido pelo que desenvolve. Para Monlevade 

(2000, p.282), a valorização do professor compreende estas três dimensões:  

 

1. Da formação intelectual e ética do professor para os desafios do seu trabalho 

com crianças, adolescentes, jovens e adultos do Brasil real, do Brasil inteiro, 

e não do país particular.  

2. Da constituição de uma identidade profissional (e não de várias 

subcategorias que se estranham), dada não só pelo saber científico como pela 

luta e organização sindical, que redunde em auto-estima e reconhecimento 

social.   

3. De uma decisão política do Estado para tirar os entraves que impedem nas 

condições de hoje o pagamento pelos Estados e Municípios de salários dignos 

balizados por um PSPN calculado para a jornada integral e a dedicação 

exclusiva do professor na escola. 

 

Entende-se, pois, que a valorização profissional do magistério é um dos elementos 

fundamentais para a melhoria da qualidade da educação que está diretamente relacionada aos 

professores, os quais desempenham um papel vital para o desenvolvimento do processo 

educacional.  

Monlevade (2000) destaca que a remuneração é uma vertente da valorização do 

magistério, e é relevante para a qualidade da educação. No entendimento de Gatti (2011, p.143),  

 

Há disputas na discussão sobre a questão da remuneração docente e a 

qualidade do desempenho dos educandos. Por um lado, conforme mostra e 

defende Pinto (2009), entre outros autores que discutem essa questão, seria 

necessário mudar radicalmente o padrão de remuneração dos professores na 
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busca de melhor qualificação dos quadros da educação e de garantir 

financeiramente que eles possam buscar oportunidades para seu 

aperfeiçoamento contínuo. 

 

A questão da remuneração dos professores atualmente, recai sobre a permanência e a 

atratividade das novas gerações para a carreira, os quais vem demonstrando, cada vez mais, a 

não escolha dessa profissão.  

 

A respeito da carreira docente embora seja comum, em certos meios, o 

discurso que o aumento de salários não garante maior qualidade, é preciso 

lembrar que carreiras pouco atraentes do ponto de vista salarial acabam por 

não ser objeto de procura das novas gerações, e especialmente não se mostram 

atraentes para aqueles que se consideram em melhores condições de domínio 

de conhecimentos, ou com melhores chances em outras atividades (GATTI; 

BARRETO, 2009, p.239). 

 

As autoras acrescentam, ainda, que o baixo salário dos professores não é condizente 

com o nível de formação exigido ao exercício dessa profissão, com as condições de trabalho, 

as avaliações e indicadores de desempenho a que são submetidos. Nessa compreensão, os 

professores produzem mais do que recebem.  

É relevante o avanço da pesquisa sobre a remuneração docente em nosso país, 

enquanto mecanismo de intervenção e compreensão de uma realidade que precisa ser mais bem 

analisada. Na literatura, esse tema tem sido mais recorrente devido à compreensão generalizada 

de que os professores brasileiros são mal remunerados (BARBOSA, 2011).  

Para a baixa remuneração docente, Oliveira (2004, p.1141) acrescenta que  

 

podemos considerar que assim como o trabalho em geral, também o trabalho 

docente tem sofrido relativa precarização nos aspectos concernentes às 

relações de emprego. O aumento dos contratos temporários nas redes públicas 

de ensino, chegando, em alguns estados, a número correspondente ao de 

trabalhadores efetivos, o arrocho salarial, o respeito a um piso salarial 

nacional, a inadequação ou mesmo ausência, em alguns casos, de planos de 

cargos e salários, a perda de garantias trabalhistas e previdenciárias oriunda 

dos processos de reforma do Aparelho de Estado têm tornado cada vez mais 

agudo o quadro de instabilidade e precariedade do emprego no magistério 

público.   

 

O aumento do desemprego, do trabalho temporário e da terceirização integra o 

contexto de precarização do trabalho docente, culminando na proletarização dessa atividade. 

Importa compreender que esse contexto visa atender à demanda e às necessidades do sistema 

capitalista e das orientações neoliberais, trazendo como resultado a centralização do mercado, 
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a retração do estado no gasto público e, consequentemente, a deterioração das condições de 

trabalho e de vida dos trabalhadores. 

Na sociedade capitalista, a remuneração é um aspecto fundamental em qualquer 

profissão, sendo um meio pelo qual atribui-se o prestigio social de uma dada profissão, isto é, 

o valor percebido pela remuneração revela a importância que ela possui na sociedade. Desse 

modo, não existe valorização de uma profissão sem salários atraentes, que estimulem os 

melhores alunos do Ensino Médio a optar pela carreira. O melhor indicador de prestígio de uma 

profissão é o salário pago para quem opta por ela (PINTO, 2009). 

Para Alves e Pinto (2011), subjacente ao contexto da remuneração docente, estão 

aspectos relevantes à conquista de uma escola pública de qualidade, tais como: atratividade de 

bons profissionais para a carreira e de alunos bem preparados para os cursos de licenciatura, 

valorização social e financeira do professor.  

No contexto da qualidade da escola pública, é importante compreender que, no Brasil, 

a década de 1990, à semelhança de alguns países da América Latina, foi marcada por reformas 

educacionais, envolvendo várias dimensões do sistema de ensino, entre elas: a legislação, 

planejamento, gestão educacional, financiamento, currículos escolares, avaliação, entre outras. 

Tais mudanças estavam relacionadas à necessidade de situar o sistema educacional brasileiro 

diante do processo de reestruturação da organização do trabalho capitalista e de novos modelos 

de gestão. Sobre esse contexto, França (2011, p. 350) assim, se expressa:  

 

 

as transformações das relações produtivas e do modelo econômico são 

componentes da reforma do estado brasileiro. O Estado tem papel planejador 

na busca de crescimento econômico, distribuição de renda e combate à 

pobreza e trouxe a partir da década de 1990, mudanças nas políticas 

educacionais. Tais mudanças políticas vêm apresentando características 

inovadoras na sua formulação e na prática educativa, apoiadas, também, nas 

diretrizes e políticas internacionais, com ênfase na gestão e no financiamento. 

Para a concretude dessas mudanças, delinearam-se planos, programas, 

legislação e Fundos contábeis, em função dos objetivos propostos para o 

desenvolvimento econômico, e, consequentemente, para a melhoria da 

qualidade do ensino. 

 

Concernente às questões relacionadas ao financiamento da educação pública, elas se 

intensificaram a partir da segunda metade da década de 1990, quando o governo federal 

implementou mudanças substanciais, especialmente, na área de gestão e nas competências das 

três esferas de governo objetivando a manutenção e desenvolvimento da educação básica. O 
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financiamento da educação torna-se um dos principais objetivos das políticas educacionais, 

sendo uma premissa a qualidade da educação.  

O sistema de financiamento da educação, no Brasil, é apresentado por leis e emendas 

constitucionais que apontam para a reforma na gestão de forma descentralizada, sendo a União 

e os governos subnacionais responsáveis na partilha das responsabilidades, a exemplo, os 

fundos contábeis, o Fundef e o Fundeb.  

O Fundef era um fundo de natureza contábil que implicou modificações no sistema de 

financiamento da educação pública como um todo, oferecendo as condições técnicas, didáticas 

e financeiras para a valorização do magistério, em especial, na remuneração. De acordo com o 

art. 5º da Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 1996, que altera o art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),  

 

Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta emenda, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por cento 

dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal, a 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de 

assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do 

magistério. 

§ 1º A distribuição de responsabilidades e recursos entre os estados e seus 

municípios a ser concretizada com parte dos recursos definidos neste artigo, 

na forma do disposto no art. 211 da Constituição Federal, e assegurada 

mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um 

fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de 

valorização do magistério, de natureza contábil. (BRASIL, 1996a). 

 

O Fundef, conforme descrito no art. 60 da ADCT, destinou recursos da vinculação de 

impostos à educação dos governos estaduais e municipais. Esses recursos arrecadados 

obedeciam à Lei nº 9.424/96, conforme texto a seguir: 

 

O mínimo de 60% seja destinado anualmente à remuneração dos profissionais 

do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental público, 

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. É importante 

destacar que a cobertura destas 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) e aos 

formal e legalmente contratados em caráter temporário, na forma da legislação 

vigente. O restante dos recursos (de até 40% do total) seja direcionado para as 

despesas diversas consideradas como de “manutenção e desenvolvimento do 

ensino”, na forma prevista no artigo 70 da Lei nº 9.394/96 (LDB). (BRASIL, 

2004, p.35). 
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A reorganização na distribuição dos recursos destinados à educação pelo Fundef 

evidencia a prioridade no ensino fundamental em função de outras etapas da educação básica. 

Essa preferência não aconteceu por acaso, uma vez que estava relacionada a orientações 

superiores dos organismos internacionais6 e das novas demandas do processo produtivo e, 

consequentemente, de princípios da gestão gerencial, cujo termo faz parte das proposições da 

reforma educacional brasileira durante a gestão do governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995 – 2003).  

De acordo com Rosinholi (2010, p. 9), o Fundef praticamente universalizou o ensino 

fundamental, de modo que “induziu à municipalização do ensino, alterando substancialmente 

o perfil de sua oferta no país. Representou aumento salarial dos docentes nas regiões mais 

pobres e avançou ao estabelecer o custo-aluno em nível estadual”, visto que ocorreu a 

descentralização de recursos, em conta própria, agência Banco do Brasil, de cada governo 

estadual e municipal.  Os recursos financeiros que integravam o Fundef eram originários de,  

 

15% do Fundo de Participação dos Municípios – FPM; 15% do Fundo de 

Participação dos Estados – FPE; 15% do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS; 15% do Imposto sobre Produtos 

Industrializados, proporcional às Exportações – IPIexp; 15% do ressarcimento 

da União pela Desoneração de Exportações (Lei Complementar n°87/96) e 

Complementação da União ao Fundef, calculado a partir do valor mínimo 

nacional por aluno/ano (BRASIL, 2004, p.32). 

 

A complementação da União ao Fundef é calculada a partir do valor mínimo nacional 

por aluno/ano. Os Fundos estaduais e municipais recebem esse complemento quando não 

podem arcar com os custos acarretados pelo valor do aluno/ano. A definição desse valor mínimo 

por aluno foi realizada mediante decreto presidencial em meio à vigência do Fundo.  

Com esse procedimento, ocorreu a baixa participação de recursos pelo governo 

federal, limitando o efeito redistributivo, bem como o baixo valor do custo aluno. Tal atitude 

não favorecia o atendimento de um dos princípios do Fundef: minimizar as desigualdades 

sociais. Nesse sentido, Davies (2012, p. 150) esclarece:    

                                                           
6 Por organismos internacionais, entende-se o conjunto de instituições internacionais que comungam em 

si ações de vários países sob objetivo e interesses comum para o desenvolvimento das diferentes áreas 

do exercício  humano, entre elas destacam-se a política, economia, educação, saúde, segurança, etc. 

Entre os principais organismos internacionais, estão a Organização das Nações Unidas (ONU), 

Organização das Nações Unidas para educação, ciência e cultura (UNESCO), Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organização Mundial da Saúde (OMS), Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Banco 

Mundial (BM). 
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O princípio básico do Fundef foi o de prever um valor anual mínimo nacional 

por matrícula no ensino fundamental de cada rede municipal e estadual, de 

modo a possibilitar que o governo federal considerou suficiente para um 

padrão mínimo de qualidade, nunca definido, embora previsto na Lei nº 9.424. 

Embora o Fundef tenha sido uma iniciativa do governo federal, foi minúscula 

e decrescente (em termos percentuais e raias) sua com complementação para 

os Fundefs estaduais que, formandos por 15% de alguns impostos (ICMS, 

FPE, FPM, IPI-exportação e complementação financeira da Lei 

Complementar 87/96) do governo estadual e dos municípios existentes em 

cada Estado, não conseguissem alcançar este valor mínimo. Em 2006, a 

complementação federal, cerca de R$ 300 milhões, correspondeu menos de 

1% da receita nacional que era R$ 35,6 bilhões.  

 

Em dezembro de 2006, o Fundef completou dez anos de existência, prazo esse 

culminando com o seu término. Um dos seus objetivos seria reduzir as desigualdades escolares 

entre Estados e municípios, assim como democratizar o acesso à educação. Porém, como aponta 

Davies (2012), tais objetivos não foram plenamente comtemplados, uma vez que a maior parte 

dos recursos destinados ao ensino fundamental eram provenientes dos estados e municípios, e 

não da União. Dessa forma, após a criação do Fundef, o governo federal reduziu sua carga de 

responsabilidade, tornando-se uma forma criativa de investir menos, do pouco que já se investia 

na área de educação (ARELARO, 2007).   

Quanto à valorização dos profissionais do magistério, no Fundef, também, essa 

valorização não foi efetivada satisfatoriamente. De acordo com Davies (2012), constata-se, 

apenas, uma tímida melhoria nos salários dos professores das redes de ensino mais carentes. 

No contexto na Lei nº 9.424/96 que regulamenta o Fundef, a valorização do magistério estaria, 

assim, garantida:   

 

Art. 7º. Os recursos do Fundo, incluída a complementação da União, quando 

for o caso, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e os Municípios, 

assegurados, pelo menos, 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos 

profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino 

fundamental público. 

[...] 

Art. 9º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, no prazo de 

seis meses da vigência desta Lei, dispor de novo Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério, de modo a assegurar:  

I – a remuneração condigna dos professores do ensino fundamental público, 

em efetivo exercício no magistério. [...] 

Art. 10. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar:  

[...] 

II – apresentação de Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de 

acordo com as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação, no 

prazo referido no artigo anterior. (BRASIL, 1997a).  
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Um fator relevante no que se refere à valorização do magistério presente no art. 9º é a 

determinação dos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração, com prazo para implantação. 

Logo, a deliberação das diretrizes para a carreira do magistério público tornou-se necessária 

para a implementação do Fundef. Monlevade (2000) destaca que tramitaram duas propostas no 

Conselho Nacional de Educação: a Resolução CEB/CNE nº 2/1997 (não homologada), e a 

Resolução CEB/CNE nº 3/1997 (homologada pelo MEC). Para o autor, a última resolução foi 

aprovada pelo fato de ela expressar os interesses governamentais, pois 

 

ao dirigir-se ao CNE, solicitando de sua Câmara de Educação Básica, 

Diretrizes Nacionais de Carreira e Salário para o Magistério‟, o MEC precipita 

a busca de um aliado forte e legitimador para uma proposta já refletida e 

acabada dentro de seus muros. [...] Era a postura impositiva do Governo FHC 

aplicada ao campo da educação conversando, mas não se submetendo aos 

poderes concorrentes da sociedade. (MONLEVADE, 2000, p.223). 

 

O objetivo da Resolução CEB/CNE nº 03/1997 era fixar as diretrizes para os novos 

planos de Carreira e de Remuneração para o magistério do Ensino Fundamental dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios, considerando o disposto nos arts. 9 e 10 da Lei 

9.424/1996. Porém, parte dos municípios e estados não encontraram meios de viabilizar tais 

diretrizes. Nesse contexto,  

 

até o mês de dezembro de 1999, nenhum sistema de ensino, estadual ou 

municipal, havia cumprido com rigor, especialmente no item da remuneração, 

as Diretrizes da Resolução 03/97. [...] Na realidade, o que se pretendeu fazer, 

e que se conseguiu, foi inviabilizar politicamente, mais uma vez, a 

reivindicação central do magistério brasileiro, o PSPN. (MONLENVADE, 

2000, p. 247).   

 

Entre as diferenças das diretrizes não aprovadas (Resolução CEB/CNE nº 02/1997) 

para a homologada (Resolução CEB/CNE nº 03/1997), destaca-se o estabelecimento de um 

padrão salarial com referência em um Piso fixado em lei federal. A Resolução não aprovada, 

em relação à outra, tratava a valorização do magistério de forma mais contundente, definindo a 

carreira do magistério considerando o salário, carreira/jornada e formação, inicial e continuada 

(MONLENVADE, 2000).  

A determinação de um piso nacional para os professores, mais uma vez, foi eximida 

na legislação, nesse caso na Resolução CEB/CNE nº 03/1997. A legislação que tratava do 

Fundef, também era omissa nessa definição. O próprio Manual de Orientação do Fundo, 
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veiculado pelo MEC, ressaltava que o estabelecimento de um piso salarial não estava entre os 

seus objetivos, como se vê a seguir: 

 

As normas federais não determinam, nacionalmente, o valor da remuneração 

do magistério, nem mesmo o piso salarial profissional. O que está fixado é o 

montante de recursos a ser destinado ao pagamento dos profissionais do 

magistério: mínimo de 60% do Fundef, exclusivo para o Ensino Fundamental. 

A remuneração dos profissionais da educação, no que se refere tanto ao piso 

(menor salário), quanto ao teto (maior salário) do magistério, será definido em 

normas legais de cada nível de governo, nos respectivos Planos de Carreira e 

Remuneração do Magistério. O valor do investimento mínimo nacional, 

fixado por aluno/ano, não é o piso, nem teto salarial nacional. (BRASIL, 2004, 

p. 22).  

 

Nesse contexto, não houve resultados significativos à valorização salarial do 

magistério com o Fundef. Para Davies (2012), tal constatação se refere ao fato de que, “[...] não 

há nenhuma garantia de que os recursos extras trazidos pela complementação ou pela 

redistribuição em âmbito estadual tenham sido canalizados, na mesma proporção, para a 

melhoria da remuneração dos profissionais da educação e das condições de ensino” (DAVIES, 

2012, p. 151).   

Para Davies (2012) e Pinto (2014) o Fundef, representou para a educação uma perda 

financeira que equivale em torno de R$ 10 bilhões no período de 1998 a 2002, a qual deveria 

ter sido aplicado no ensino fundamental. Nessa compreensão, Davies (2012, p. 151) argumenta 

que:  

 

além de dar uma contribuição irrisória, o governo federal (tanto na gestão de 

FHC como na de Lula) não cumpriu o artigo da lei do FUNDEF (Lei nº 9.424, 

de sua autoria) que estabelecia o critério de cálculo de sua complementação. 

Essa irregularidade, reconhecida no Grupo de Trabalho criado pelo MEC, em 

2003 (BRASIL, MEC, 2003), significou que o governo federal deixou de 

contribuir com mais de R$ 12,7 bilhões devidos de 1998 a 2002. Como essa 

irregularidade continuou no governo Lula, de 2003 a 2006, a dívida do 

governo com o FUNDEF de 1998 a 2006 deve ter superado R$ 25 bilhões! 

(DAVIES, 2012, p. 151). 

 

Arelaro (1999) corrobora esse entendimento ao analisar o relatório do MEC sobre o 

primeiro ano de balanço da Fundef, evidenciando que houve um aumento de 12,9% na 

remuneração média dos professores do Brasil, considerando aqueles que possuíam carga 

horária equivalente a 40 horas semanais. Ao aprofundar essa análise considerando as regiões 

brasileiras, encontra-se uma diferença de 35,7% na Região Nordeste e 5,8% na Centro-Oeste. 

Segundo a autora, esses dados representam: 
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Muito pouco, com exclusão da região mais pobre – a do Nordeste, para um 

fundo que pretendia ser uma “revolução” na situação educacional, 

universalizando o atendimento e valorizando o magistério. Fundo este que, 

mesmo com todos os professores leigos conseguindo se titular, em nível 

médio, possibilitaria que estes professores atingissem a remuneração média 

de R$492,00, mesmo quando a remuneração média no Brasil, para professores 

com a mesma titulação e carga horária, fosse de RS683,00. E, caso estes 

mesmo professores nordestinos resolvessem melhorar seu salário e seu 

desempenho e concluíssem um curso superior de licenciatura, eles, na sua 

região, teriam uma remuneração média de R$ 745,00, contra uma média 

nacional de RS1.072,00 e R$ 1.230,00, na Região Sudeste. (ARELARO, 

1999, p.36).  

 

Os dados apresentados mostram que a valorização salarial do magistério público 

brasileiro, durante a vigência do Fundef, ainda carecia de políticas públicas educacionais que 

contemplassem a real necessidade da categoria.  

Na gestão do então presidente Fernando Henrique Cardozo ocorre, também, a 

aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) (2001-2010) pela Lei nº 10.172/2001, 

representando um novo cenário para o financiamento da educação básica pública brasileira. 

Nessa legislação, havia a definição de metas, para a valorização do magistério, a saber: 

 

 

 

Formar mais e melhor os profissionais do magistério é apenas uma parte da 

tarefa. É preciso criar condições que mantenham o entusiasmo inicial, a 

dedicação e a confiança nos resultados do trabalho pedagógico. É preciso que 

os professores possam vislumbrar perspectivas de crescimento profissional e 

de continuidade de seu processo de formação. Essa valorização só pode ser 

obtida por meio de uma política global de magistério. (BRASIL, 2001).  

 

As estratégias, necessárias à efetivação da valorização do magistério, seriam um 

salário condigno e competitivo no mercado de trabalho, com outras ocupações que requerem 

nível equivalente de formação.  

De acordo com o PNE (2001-2010), caberia ao poder público maior responsabilidade 

de estabelecer garantias ao professor, tais como: condições para ampliar a sua formação, 

melhores condições de trabalho e de salários. Entretanto, a meta do PNE, relacionada ao custeio 

dessas garantias elevando o financiamento público, foi vetada pelo então presidente Fernando 

H. Cardozo. Tal meta determinava a,  
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elevação, na década, através de esforço conjunto da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, do percentual de gastos públicos em relação ao PIB, 

aplicados em educação, para atingir o mínimo de 7%. Para tanto, os recursos 

devem ser ampliados, anualmente, à razão de 0,5% do PIB, nos quatro 

primeiros anos do Plano e de 0,6% no quinto ano. (BRASIL, 2001). 

 

Em consequência do veto à citada meta, essa atitude representou limitações das 

possibilidades de avanços na questão do piso salarial profissional nacional para os professores, 

uma vez que não haveria fonte de recursos financeiros prevista para esse fim.  

Com os vetos na área de financiamento, esse PNE (2001-2010) constituiu-se, apenas, 

em uma carta de intenções. Nesse cenário, as discussões em torno de um piso salarial nacional 

para os professores estagnaram, em face das políticas neoliberais, implementadas quando da 

reforma do Estado brasileiro, em decorrência dos interesses do capital internacional.  

Gatti e Barreto (2009, p. 237-238) ressaltam que a conjuntura da valorização do 

magistério, especialmente no que tange à carreira e salários, ainda merecia atenção, mesmo 

após o último ano de vigência do Fundef em 2006, uma vez que, nesse período,  

 

[...] nos defrontamos com legislações, fontes de recursos e orçamentos muito 

diferentes. Há no país 5561 municípios, 26 estados e um Distrito Federal, cada 

qual com seus sistemas de ensino e regulamentações próprias. A situação é 

bastante heterogênea e complexa nos aspectos referentes à carreira e salários 

de professores, entre estados e municípios (conforme região, características da 

população, sistema produtivo regional e local, capacidade financeira própria, 

repasses federais ou estaduais, tradições políticas e culturais etc.). 

 

Após o término do Fundef (1998-2006), outra possibilidade de valorização do 

magistério surgiu com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação Básica (Fundeb), aprovado pela Emenda 

Constitucional nº 53/20067 e regulamentado pela Lei nº 11.494 de 2007.8 

O prazo de vigência do Fundeb é de 14 anos, ou seja, 2006-2020, objetivando o 

aumento de recursos aplicados pela União, estados, municípios e Distrito Federal na educação 

básica pública, tendo, como um dos princípios, a melhoria na formação e no salário dos 

profissionais da educação, ampliando o atendimento a toda a educação básica − educação 

                                                           
7 Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias. 
8 Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias; altera a Lei nº 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis nos 9.424, 

de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras 

providências (BRASIL, 2007a). 
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infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação profissional 

e educação especial.   

Na concepção de Rosinholi (2010, p.136), a Emenda Constitucional nº 53/2006 

apresenta:  

 

O estabelecimento claro da responsabilidade financeira da União com 

determinação de valores nos anos iniciais e o percentual de 10% a partir do 4º 

ano, as mudanças nos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social com 

o aumento do número de segmentos e de representantes, o estabelecimento 

anual dos índices para a participação dos diferentes níveis de educação no 

FUNDEB e a criação de um piso salarial para os profissionais do magistério 

da educação básica.  

 

A citada Emenda Constitucional dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 

212 da Constituição Federal de 1988 e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT). A redação do art. 60 amplia a subvinculação de recursos constitucionais 

para a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos 

trabalhadores da educação.  

Com o Fundeb, os critérios para a complementação da União são definidos, passando 

a exercer papel supletivo e participativo do esforço federativo cooperativo. A complementação 

da União, em 2010, deveria alcançar 10%9 da contribuição total dos Estados, DF e Municípios. 

Nessa perspectiva,  

 
O governo federal fará um aporte, se necessário, de recursos adicionais, sendo 

esses valores limitados a R$ 2 milhões em 2007, R$ 3 milhões em 2008, R$ 5 

milhões em 2009 e, de 2010 a 2020, um total de, no mínimo, 10% do total de 

recursos colocados no fundo pelo os Estados e Municípios. Se, por exemplo, 

num determinado ano, o total de recursos dos Estados e Munícipios 

pertencentes ao Fundeb for de 80 milhões, o governo federal pelo menos 8 

milhões como complemento ao Fundeb. (AMARAL, 2012, p.138).  

 

É necessário salientar que a complementação da União está prevista para aqueles 

estados e municípios que não atingirem os valores mínimos determinados pelo custo aluno, 

especificado para cada modalidade de ensino e fixada pelo poder executivo. Operacionalmente, 

a complementação da União seria capaz de reduzir as desigualdades entre os estados, o que não 

aconteceu no período do Fundef, assim como foi apontando anteriormente nesse capítulo.  

                                                           
9 Observa-se que o Manual de Orientação do MEC acompanha a redação da Medida Provisória nº 

339/1996 que fixou inconstitucionalmente em exatos 10% a complementação da União, no entanto, a 

EC nº 53/2006 e a regulamentação desse dispositivo, através do art. 6º da Lei nº 11.494/2007 estabelece 

que a complementação da União será de, no mínimo, 10%. (MACHADO, 2010, p. 60). 
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A complementação prevista aos entes federados com capacidade financeira limitada 

torna-se eficiente quando há garantias de que, no processo de operacionalização do Fundeb, 

esses recursos sejam aplicados no seu devido fim, ou seja, é preciso que a sociedade civil, em 

especial, os professores tenham conhecimento sobre o uso dessas verbas, mediante o controle 

social e participação nos conselhos fiscalizadores.   

 

2.3 O FUNDEB E O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL 

 

A Emenda Constitucional nº 53/2006, que cria o Fundeb, alterou vários artigos da 

Constituição Federal de 1988, dando nova redação ao art. 206, que, finalmente, passa a destacar 

a necessidade da implementação do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) para os 

profissionais da educação escolar pública, definindo um prazo para elaboração ou adequação 

de planos de carreira, no âmbito da união, estados, municípios e do Distrito Federal. Esse artigo 

sofre alterações, sendo acrescentados o inciso VIII e o parágrafo único nos termos que seguem: 

 

Art. 1º. A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:  

[...]  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

[...]  

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 

da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aos das redes públicas;  

[...] 

VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal. Parágrafo único. A lei disporá sobre 

as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica 

e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de 

carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. (BRASIL, 2006a).  

 

Com a Lei nº 11.494/07 que regulamenta o Fundeb, a determinação do PSPN ganha 

mais um respaldo legal. Nessa legislação, a valorização do magistério é tratada com as seguintes 

especificações:  

 

Art. 40. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar 

Planos de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de 

modo a assegurar: I - a remuneração condigna dos profissionais na educação 

básica da rede pública; II - integração entre o trabalho individual e a proposta 

pedagógica da escola; III - a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem. Conforme o Parágrafo Único - Os Planos de Carreira deverão 

contemplar capacitação profissional especialmente voltada à formação 

continuada com vistas na melhoria da qualidade do ensino. (BRASIL, 2007a). 
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Essa lei do Fundeb determina, ainda, a fixação de um piso salarial profissional nacional 

para os profissionais do magistério público, explicitando, em valores pecuniários a 

complementação da União, aperfeiçoando os Conselhos de Controle Social do Fundo, 

reiterando a obrigação dos planos de carreira e remuneração, com capacitação profissional, 

sendo a formação inicial e continuada um dos meios para promover a qualidade do ensino. 

O piso salarial é uma estratégia para a melhoria da remuneração do magistério que 

atua na educação básica. Nesse contexto, em consequência da articulação dos movimentos 

sociais sindicais dos professores e da sociedade civil organizada, o projeto de lei que tramitou 

por quase um ano foi aprovado em 16 de julho de 2008, garantindo, pela Lei nº 11.738/08, o 

valor mínimo a ser pago aos profissionais do magistério com curso de nível médio (FERREIRA, 

2014).  

Vale destacar que a aplicação da Lei do Piso está relacionada às políticas de cada 

sistema de ensino, tanto estaduais quanto municipais, que, na maioria das vezes, apresentam 

dificuldades em relação à aplicação da legislação, alegando que seus recursos são escassos para 

tal fim. “A Lei que instituiu o Piso Salarial Nacional, Lei nº 11.738/08 como decorrência da Lei 

do Fundeb, vem imprimir novo patamar legal e financeiro à questão da valorização do 

magistério, em atendimento à Emenda Constitucional nº 053/06” (FRANÇA, 2009, p.214). 

A compreensão desse cenário envolve, além dos parâmetros legais, o tensionamento 

político tanto em nível global como local. Portanto, desvendar esse contexto é essencial para 

que seja possível entender e intervir nas políticas educacionais. Desse modo, “cada vez mais a 

análise de políticas públicas deve considerar as diversas arenas que constituem o processo 

decisório, as características dos atores envolvidos e a conjuntura sociopolítica” (MACHADO, 

2007, p.20). 

Para Castro (2001), as condições materiais e os recursos financeiros que viabilizam a 

formulação, implementação e avaliação das políticas educacionais constituem bases que 

sustentam as discussões a respeito do financiamento para a área da educação. O autor esclarece, 

ainda, que é, na base da estrutura do financiamento da educação, que estão imbricadas a 

filosofia política do Estado, a ideologia do orçamento, a definição das prioridades, sendo esse 

cenário, muitas vezes, um campo marcado por interesses conflitantes. Nesse sentido,  

 

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 do financiamento implica a análise da esfera fiscal, 
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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. Com isso, busca-se um olhar integrado da amplitude 

do espaço fiscal e parafiscal que se destina ao financiamento da área. 

(CASTRO, 2001, p.11). 

 

Refletir sobre o contexto do financiamento em educação envolve, principalmente, a 

política de Fundos, compreendida, sobretudo, como um fenômeno social, tendo em vista a 

valorização do magistério se submete às configurações políticas, que, geralmente, reproduzem 

o modelo de sociedade hegemônica subjacente a forças e interesses políticos de cada época ou 

período histórico.  

  

2.3.1 Piso Salarial Profissional Nacional - Lei nº 11.738/2008  

 

O PSPN representa reivindicações de dois séculos, desde que se leve em consideração 

que, desde o período colonial brasileiro, não havia, no Brasil, nenhum aparato legislativo que 

determinasse o que se deveria pagar aos professores pelo desempenho de seu trabalho (VIEIRA, 

2013).  Dessa forma,  

 

o grande destaque da valorização dos profissionais da educação no governo 

Lula é representado pela Lei nº 11.738, de 2008, que deu um sentido novo ao 

art. 67 da LDB. O Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) percorreu um 

longo caminho desde que D. Pedro I propôs uma faixa salarial para os 

professores brasileiros. Em vários momentos, o tema voltou ao cenário 

impulsionado, quase sempre, pelo movimento sindical da área da educação, 

especialmente pela CNTE, que protagonizou muitas lutas para a conquista do 

PSPN. (VIEIRA, 2014, p. 414). 

 

A Lei nº 11.738/08 sobre Piso Salarial Profissional Nacional determina o valor mínimo 

a ser pago aos profissionais do magistério,  

 

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 

público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) 

mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no 

art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional.§ 1o  O piso salarial profissional nacional é o 

valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da 

educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 

(BRASIL, 2008a). 
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A implementação da citada lei ocorreu dois anos após a tramitação de dois Projetos de 

Lei no Congresso Nacional – PL nº 7.431/06 e PL nº 619/07 –, sendo apresentada uma emenda 

substitutiva ao segundo Projeto (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2007b).  

O PL nº 619/07, que foi aprovado, representava a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE), fruto de decisão unilateral das esferas administrativas. 

Essas entidades, porém, continuaram a busca por uma melhor proposta para o piso nacional, 

apresentando reivindicações que viessem ao encontro dos anseios dos educadores. Assim, de 

acordo com Maria Aparecida Ferreira (2010b, p.78),  

 

para a presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, 

(CNTE, 2009), a aprovação da proposta é fundamental, mas, evidentemente, 

ainda precisa de aperfeiçoamento, porque ela não coincide com as pretensões 

e necessidades dos trabalhadores em educação. Segundo a presidente da 

CNTE,essa aprovação é, sem dúvida, resultado das diversas articulações. A 

categoria realizou ampla mobilização em todo o país, corpo a corpo junto aos 

deputados da Comissão de Educação, diversas manifestações e aulas públicas 

para que a sociedade conhecesse a realidade salarial dos educadores.  

 

A Lei do Piso sofreu ainda uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) de nº 

4.167, ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), em 28 de outubro de 2008, pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONDED), a pedido dos governos estaduais, 

à época: Yeda Crusius (PSDB) do Rio Grande do Sul, Luiz Henrique da Silveira (PMDB) de 

Santa Catarina, Roberto Requião de Mello e Silva (PMDB) do Paraná, Cid Gomes (PSB) do 

Ceará e André Puccinelli (PMDB) do Mato Grosso do Sul (BRASIL, 2015b).  

A ADIn possuía, enquanto pressuposto, a quebra do pacto federativo, da 

imprevisibilidade orçamentária e de que a jornada de trabalho ultrapassaria a delegação 

constitucional à lei, ferindo a autonomia dos entes federados. Em consequência dessa ação, a 

Lei nº 11.738/08 ficou sem aplicabilidade legal nos estados e municípios, tendo que aguardar a 

decisão judicial, quando a citada lei foi julgada constitucional em abril de 2011.   

Durante o julgamento da ADIn, o Supremo Tribunal Federal (STF) esclareceu o que 

viria a ser o termo "vencimentos iniciais" contemplado na Lei do Piso. Para o STF, os 

vencimentos não deveriam ser equiparados à remuneração, por entender que vencimento é 

salário base, em que são acrescidas as demais vantagens inerentes ao exercício do cargo. A 

remuneração é composta do vencimento, gratificações e demais vantagens adicionais, a 

exemplo do décimo terceiro e férias (BRASIL, 2015b).  

Dessa forma, vencimento inicial e remuneração não são semelhantes, e a legislação do 

PSPN se refere aos vencimentos iniciais que o professor com formação em nível médio e início 
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de carreira deve receber por uma jornada de trabalho correspondente a 40 horas semanais 

(BRASIL, 2008a). 

Em contrapartida, alguns governos alegavam que eles cumpriam o piso, pelo fato de o 

valor pago aos seus professores, constante em seus contracheques, corresponder ao que era 

determinado pela legislação, mas, na verdade, o que se verificava, nos contracheques, dizia 

respeito ao que se denomina de remuneração. Na compreensão desses governos, o que seria o 

Piso Salarial inicial, ou seja, o salário-base mínimo a ser pago, tornava-se o teto salarial 

(FRANÇA, 2009).  

Outro ponto que ainda foi questionado pelos governadores e julgado pela ADIn foi em 

relação à composição da jornada de trabalho do professor que previa 1/3 da sua carga horária 

destinada a horas-atividades10. A esse respeito, a ADIn também emitiu parecer favorável pela 

manutenção das horas-atividades, cabendo a cada sistema de ensino a regulamentação dessa 

questão, por meio de seus planos de carreira e legislações próprias (BRASIL, 2015b).   

Com a Lei nº 11.738/2008 julgada plenamente constitucional, fica determinado que 

nenhum professor da rede pública de ensino pode receber abaixo do que é definido por ela, 

sendo esse valor o seu vencimento inicial, sem acréscimo de demais vantagens, gratificações, 

incentivos por méritos e abonos (BRASIL, 2008a).  

Os planos de carreira e legislações dos estados e municípios podem apresentar 

diferenciações dos vencimentos entre os professores com níveis de formação acima do médio 

(graduação, mestrado e doutorado), haja vista que a Lei do Piso, apenas, define o vencimento a 

ser pago àqueles profissionais com menor nível de formação, ou seja, o médio.  

A constitucionalidade da Lei nº 11.738/08 representou uma vitória para os 

profissionais da educação, cuja luta passa a ser focada, doravante, na reivindicação pela 

implementação do piso em todas as redes públicas nas diversas unidades federadas. A 

efetivação das políticas educacionais no Brasil precisa ser permanentemente acompanhada e 

reivindicada pela sociedade, uma vez que nem sempre o que preconiza a lei costuma ser 

observado e praticado pelos gestores públicos. 

Após a promulgação dessa Lei do Piso, foi aprovada pelo presidente da Câmara de 

Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, a Resolução nº 2/2009, que fixa as 

Diretrizes Nacionais para os Planos de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do 

                                                           
10 De acordo com a Lei nº11.738/08 deve-se " Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o 

limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com 

os educandos.", assim como consta no art. 2º § 4o. 
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Magistério11 da Educação Básica Pública para os estados, municípios e Distrito Federal. O 

objetivo era apresentar mecanismos orientadores para os entes federativos em conformidade 

com a legislação em vigor.  

Na concepção de Freitas (2009), essas diretrizes, diferentemente da anterior, ou seja, 

da Resolução CNE/CEB nº 03, de 8 de outubro de 1997, concebem a carreira docente tratando 

de forma articulada suas inúmeras dimensões, quais sejam: a formação profissional (inicial e 

continuada), as condições objetivas e subjetivas necessárias ao exercício do trabalho, incluindo 

as condições da escola, o tempo para o estudo, o número de alunos por sala, a jornada, 

progressão e ascensão na carreira vinculada a uma avaliação por desempenho. Sobre essa 

questão, Gatti (2011, p. 154) esclarece: 

 

ao analisarmos os planos de carreira de estados e municípios, mais adiante, 

verificamos que ainda estamos longe de ver neles refletidas essas orientações 

da Resolução CNE/CEB nº02/2009, embora haja alguns estados e municípios 

que se movimentam nessa direção. (GATTI, 2011, p.154). 

 

Nessa perspectiva, ainda se encontram entes federados que dispõem de planos de 

cargos, carreira e remuneração incompatíveis com as políticas de valorização, não respeitando 

a Lei do Piso, sem oferecer subsídios à progressão e à qualificação do magistério. Alguns 

estados e municípios apresentam dificuldades na implementação de uma política coerente com 

a valorização do magistério, mesmo com as determinações e mecanismos legais. É nessa 

perspectiva que  

as diretrizes para a carreira, normatizadas pelo Conselho Nacional de 

Educação desde 1997 - Resolução CNE/CEB Nº 03/1997, alterada pela 

Resolução CNE/CEB Nº 02/09 e a Lei nº 11.738/08 do Piso Salarial Nacional 

do Magistério Público da Educação Básica (PSPN) estão sendo 

materializadas, mas as alterações pertinentes aos salários não conseguem ser 

implementadas a contento nas políticas municipais e estaduais por meio de 

seus respectivos planos. (FRANÇA, 2009, p. 199). 

 

A Lei nº 11.738/2008 vem sendo um importante instrumento que combate 

precarização do trabalho do professor, objetivando normatizar a carreira do magistério 

brasileiro com padrões salariais mínimos comuns a todos os estados e municípios. Entretanto, 

é possível encontrar muita resistência por parte dos gestores públicos ao cumprimento dessa 

                                                           
11 Nessa legislação, consideram-se profissionais do magistério 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 (BRASIL, 2009).  
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legislação. Pinto (2009, p.51) entende que a resistência à questão salarial do professor não é 

recente, pois, 

 

muito embora a primeira lei geral de educação do País, aprovada em 15 de 

outubro de 1827, dedicasse sete de um total de 17 artigos aos professores, 

definindo inclusive o valor de seus vencimentos, foram necessários 121 anos 

para que se criasse, no Brasil, um piso salarial para os profissionais do 

magistério, com a aprovação da Lei nº 11.738, de 2008. E, o que é mais grave, 

antes mesmo de entrar em vigor, esta lei, por decisão do Supremo Tribunal 

Federal, já teve suspensa, em caráter liminar. (PINTO, 2009, p.51). 

 

Vieira (2014) releva, ainda, que a legislação brasileira foi omissa no estabelecimento de 

um piso salarial para os professores, haja vista que, desde o período colonial até a sanção da 

Lei do Piso em 2008, não havia nenhuma determinação que definisse parâmetros de salários a 

essa categoria, sendo algo, ao longo da história, relegado aos interesses políticos e partidários.   

Anos após a sua promulgação, o PSPN encontra, ainda, resistência à sua implementação, 

especialmente nos entes federados que apresentam limitações em sua capacidade financeira. 

Segundo informações da CNTE, há deficiência no cumprimento da legislação na íntegra, tanto 

no que se refere ao vencimento quanto à jornada de trabalho. Assim, é por meio da continuidade 

das lutas sociais que a valorização do magistério terá avanços significativos.  

A Lei nº 11.738/2008 que regulamentou o PSPN caracteriza-se como um importante 

avanço para os professores das redes de ensino públicas, entretanto sua implementação 

proporcionou conflitos no cenário político dos estados e municípios brasileiros, pois seus 

gestores passaram a questionar os valores estabelecidos alegando incapacidade orçamentária 

para pagar o que estava previsto em lei. Importa destacar que, para aqueles entes federados que 

alegarem indisponibilidade financeira, a legislação prevê que a União pode fazer a 

complementação orçamentária. 

Observa-se que, nos últimos anos, surgiram vários aparatos legais que respaldam a 

valorização do magistério. A Constituição Federal de 1988, em seu art. nº 206, já definia os 

eixos dessa valorização, sendo necessária a normatização desse por outras legislações 

posteriores (LDB, Fundef, Fundeb, PNE, Diretrizes e Lei do Piso). Os cumprimentos de todos 

esses dispositivos foram postergados por alguns gestores públicos, sendo condicionados aos 

interesses de cada unidade federativa. Desse modo,  

 

cabe, ainda, ressaltar que, em levantamento realizado recentemente, foi 

possível constatar que as questões salariais e de caráter profissional, aquelas 

atinentes à defesa dos direitos trabalhistas, ainda são as mais contundentes nas 

lutas e manifestações dos trabalhadores docentes. Isso se explica 



59 

 

provavelmente pelo quadro de precarização das condições de trabalho e de 

remuneração a que esses profissionais se viram submetidos nos últimos anos. 

(OLIVEIRA, 2004, p. 1141). 

 

A constitucionalidade da Lei do PSPN se caracteriza como um significativo avanço a 

todos os professores das redes públicas de ensino do país, que vai de encontro ao contexto de 

precarização da atividade docente. No entanto, a valorização do magistério ainda se apresenta 

como um desafio a ser superado, visto que ainda é significativa a quantidade de estados e 

municípios que precisam se adequar ao que está determinado na legislação.   

A legislação brasileira passa a reconhecer a necessidade de se estabelecer uma 

educação pública de qualidade, sendo a valorização profissional docente um dos mecanismos 

fundamentais a essa conquista. Entretanto, as políticas públicas educacionais direcionadas ao 

magistério não têm equacionado a problemática histórica da desvalorização docente e sua baixa 

remuneração.  

 

2.4 PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL: A IMPLEMENTAÇÃO NO CENÁRIO 

BRASILEIRO  

 

O vencimento dos professores destaca-se em meio à temática do financiamento da 

educação, caracterizando-se como um dos principais elementos constitutivos das despesas 

educacionais, tendo como premissa a qualidade da educação. Por outro lado, há um consenso 

de que os professores brasileiros são mal pagos, conforme relatório do Grupo de Trabalho sobre 

Financiamento da Educação, constituído pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 2003: 

 

[...]os professores brasileiros ganham menos que outros profissionais do setor 

público do país, bem menos que seus colegas de outros países de renda per 

capita equivalente, possuem uma estrutura de carreira pouco estimulante a 

permanecer na profissão e constata-se uma grande discrepância salarial entre 

Estados da federação e entre redes de ensino. (INEP, 2003, p.12).  

 

A baixa valorização salarial docente diminui a procura da profissão pelos jovens, de 

modo que, para a maioria dos estudantes brasileiros, a profissão docente não representa uma 

possibilidade profissional, apenas 2% deles indicaram, como primeira opção de ingresso ao 

ensino superior o curso de Pedagogia ou alguma outra licenciatura, já que “os salários recebidos 

pelos professores não são tão compensadores, especialmente em relação às tarefas que lhes são 

atribuídas” (GATTI; BARRETO, 2009, p. 249). 
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Para Barbosa (2011), a baixa remuneração a que fazem jus os professores produzem 

consequências negativas para o trabalho docente e, consequentemente, para a qualidade da 

educação (BARBOSA, 2011).  

O salário médio dos professores é 38% menor do que os demais profissionais com 

nível superior completo ou incompleto, de acordo com pesquisa realizada por Alves e Pinto 

(2011). O mesmo estudo revela que 10,5% dos professores possuem outra atividade para 

agregar à renda.  

A CNTE tem marcado presença na promoção de lutas sindicais e garantias dos direitos 

dos professores no cenário nacional, por meio da Associação dos Sindicatos locais, de vários 

estados e municípios e tornando público informações a respeito do cumprimento do PSPN no 

Brasil.  

No ano de 2011, no Supremo Tribunal Federal (STF), com o julgamento da ADIn nº 

4.167, a Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento 

definitivo acerca do mérito da ação direta de inconstitucionalidade e em que foi declarada a 

constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Para Ximenes (2011, p.5), foi 

um “dos momentos mais significativos no debate constitucional sobre a extensão do direito à 

educação, os principais desafios e o papel do Estado em sua implementação. ”  

 

Na prática isso significa que todos os docentes da educação básica pública que 

recebam vencimento inicial inferior ao determinado na Lei têm o direito 

(subjetivo) de exigir judicialmente o recebimento do valor legal, podendo 

acessar a justiça de forma individual ou coletiva. A não existência ou não 

adequação dos planos de carreira – mesmo sendo uma determinação 

importantíssima da Lei - não justifica ou autoriza o descumprimento da Lei. 

Os sindicatos dos trabalhadores da educação poderão ingressar com ações 

coletivas nesse sentido, representando todos os filiados que se encontrem 

nessa situação, inclusive para exigir retroativamente valores que não foram 

pagos. (XIMENES, 2011, p. 23-24).  

 

Após o julgamento da ADIn nº 4.167, o cumprimento das determinações expressas na 

Lei nº 11.783/2008 tornou-se a principal luta dos sindicatos e associações de professores que 

têm utilizado as greves e ações judiciais enquanto instrumentos na busca dos direitos a que 

fazem jus. Mesmo assim, percebe-se que são inúmeras as redes de ensino que possuem 

dificuldades na implementação dessa legislação, assim como se observa, nas tabelas 1 a 4, em 

que são apresentadas informações relativas ao PSPN nos estados brasileiros, bem como a 

composição e estrutura dos seus respectivos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) 

no período de 2011 a 2014. 
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Na tabela 1, observa-se que mesmo após a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, 

pelo menos, mais da metade dos estados brasileiros ainda não cumpria a legislação na 

totalidade. 

As informações relativas ao vencimento e cumprimento da hora atividade permitem 

inferir que no ano de 2011, dos vinte e seis estados brasileiros e o Distrito Federal: a) dez (Acre, 

Tabela 1- Vencimento e jornada de trabalho da carreira de magistério público (redes estaduais) nos 

Estados do Brasil (2011) e a Lei do PSPN (11.738/08) 

UF 

Piso Salarial – A Lei 

estabelece Piso de R$ 1.187 

(Jornada de 40h semanais) 

Valor 

do Piso 

(em 

R$)* 

Jornada extraclasse Professores 

devem ficar no mínimo 33% da 

jornada fora da sala de aula** 

Fração da carga 

horária destinada à 

extraclasse (em %) 

AC CUMPRE 1.187 NÃO CUMPRE 25 

AL CUMPRE 1.187 NÃO INFORMADO --- 

AM CUMPRE 1.338 NÃO INFORMADO --- 

AP CUMPRE 2.171 CUMPRE 40 

BA NÃO CUMPRE 1.106 NÃO CUMPRE 30 

CE CUMPRE 1.187 NÃO CUMPRE 20 

DF CUMPRE 3.400 CUMPRE 33 

ES CUMPRE 1.540 NÃO CUMPRE 20 

GO NÃO CUMPRE 1.006 CUMPRE 41,7 

MA NÃO INFORMADO --- NÃO CUMPRE 20 

MG NÃO CUMPRE 616 NÃO CUMPRE 25 

MS NÃO INFORMADO --- NÃO INFORMADO --- 

MT CUMPRE 1.665 CUMPRE 33 

PA NÃO CUMPRE 1.121 NÃO CUMPRE 20 

PB CUMPRE 1.235 CUMPRE 33 

PE CUMPRE 1.188 NÃO CUMPRE 30 

PI CUMPRE 1.187 NÃO CUMPRE 30 

PR CUMPRE 1.224 NÃO CUMPRE 20 

RJ CUMPRE 2.195 CUMPRE 33 

RN CUMPRE 1.187 NÃO CUMPRE 16,7 

RO NÃO CUMPRE 950 CUMPRE 35 

RR CUMPRE 2.239 NÃO CUMPRE 20 

RS NÃO CUMPRE 791 NÃO CUMPRE 20 

SC CUMPRE 1.187 CUMPRE 45 

SE CUMPRE 1.187 CUMPRE 37,5 

SP CUMPRE 1.894 NÃO CUMPRE 17 

TO CUMPRE 1.239 NÃO CUMPRE 20 a 22 

Fonte: CNTE (2011). 

Notas:  

(1) *Valor ajustado para jornada de 40h semanais –  

(2) **Tempo para preparar aulas. 

(3) A referência mínima para a jornada extraclasse, prevista na Lei 11.738, é de 33,33%. 

(4) Valores referentes ao mês de fevereiro e março de 2011, considerando o início da carreira de 

magistério dos profissionais com formação em nível médio (Normal).  

(5) O Piso nacional do magistério incide no vencimento da carreira do professor com formação em 

curso Normal, em nível médio.  

(6) R$ 1.187,49 é o valor do PSPN de 2011. 

(7) Espaços em branco significam, sem informações.  

(8) No RN, o valor de R$ 1.187,00 diverge das informações da tabela 7 (mês de referência outubro), 

por a CNTE considerar um outro mês de referência. 
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Ceará, Espirito Santo, Pernambuco,  Piauí , Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima,  São Paulo 

e Tocantins) cumprem o que estabelece o Piso, de R$ 1.187, e não cumprem a jornada 

extraclasse; b) sete (Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina e Sergipe) cumprem o que estabelece o Piso e a jornada extraclasse; c) quatro (Bahia,  

Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Sul) não cumprem o Piso e a jornada extraclasse; d) dois 

(Alagoas e Amazonas) cumprem o que estabelece o Piso e a jornada extraclasse não foi 

informada; e) dois (Goiás e Rondônia) não cumprem o Piso e cumprem a jornada extraclasse; 

f) um (Mato Grosso do Sul) não possui as informações; g) um (Maranhão) não tem informação 

sobre o Piso e não cumpre a jornada extraclasse.  

Nesse contexto, destaca-se que, no ano de 2011, os prazos de adaptações à Lei nº 

11.738/08 esgotaram-se, sendo sua determinação obrigatória para todos os gestores públicos da 

União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Tais obrigações devem ser exigíveis 

na Justiça, não apenas pelas organizações sindicais e trabalhadores da educação, mas também 

por todos aqueles que defendem a escola pública (XIMENES, 2011).  

As tabelas 2, 3 e 4 referem-se ao período de 2012 a 2014. Vê-se que o quadro de 

descumprimento da Lei nº 11.738/08 se modificou, de modo positivo, ao longo desses anos. 

Contudo, em 2014, ainda é expressiva a quantidade de estados que descumprem a Lei do Piso, 

cabendo, pois, maior atenção por parte da sociedade civil. A tabela a seguir apresenta os dados 

relativo ao ano de 2012.  

 

Tabela 2- Vencimento, remuneração e jornada de trabalho da carreira de magistério público (redes 

estaduais) nos Estados do Brasil (2012) e a Lei do PSPN (11.738/08) 

UF 

NÍVEL MÉDIO 

VENCIMENTO 

REMUNERAÇÃO 

LICENCIATURA 

PLENA-

VENCIMENTO 

REMUNERAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

% HORA-

ATIVIDADE 

CUMPRIMENTO 

DA LEI 11.738 

AC 890,00 1.187,00 1.843,00 --- 30H 33% Não paga o piso 

AL 1.187,00 --- 2.172,00 --- 40H 25% 
Não paga o piso e 

não cumpre a H-A 

AM --- --- 1.807,52 2.584,75 40H --- 

Sem informação 

sobre o piso (nível 

médio). Não cumpre 

H-A. 

AP 1.085,00 2.046,36 1.283,07 2.566,14 40H 33% 
Não paga o piso. 

Cumpre H-A 

BA 1.187,98 1.879,14 1.489,22 1.953,56 40H 30% 

Não paga o piso na 

forma de vencimento 

e não cumpre H-A 

CE 1.270,09 1.397,10 1.528,28 1.681,11 40H 20% 
Não paga o piso e 

não cumpre a H-A 

DF 1.777,61 3.121,95 2.260,08 3.958,04 40H 37% 
Paga o piso e cumpre 

a H-A 

ES 510,05 963,13 775,72 1.023,32 25H 33% 
Não paga o piso. 

Cumpre a H-A 
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GO 1.460,00 --- 2.016,03 --- 40H 33% 

Paga o piso, mas 

sindicato luta para 

adequar carreira 

MA 725,81 1.270,16 927,27 1.891,63 20H --- 

Paga  Piso 

proporcional e não 

cumpre H-A 

MG 369,00 1.122,00 580,00 1.320,00 24H 25% 
Não paga o piso e 

não cumpre H-A 

MS 1.489,67 2.011,05 2.234,50 3.016,50 40H 25% 
Paga o piso, mas não 

cumpre H-A 

MT 1.312,00 --- 1.968,00 --- 30H 33% 

Paga o piso 

proporcional. 

Cumpre H-A 

PA 1.451,00 --- --- --- 40H --- 
Paga o piso, mas não 

cumpre H-A 

PB 1.038,00 --- 1.303,00 --- 30H 33% 
Não paga o piso. 

Cumpre H-A 

PE 1.451,00 --- --- 1.524,53 40H 30% 
Paga o piso, mas não 

cumpre H-A 

PI 1.187,00 1.407,08 1.418,15 1.678,15 40H 30% 
Não paga o piso e 

não cumpre H-A 

PR 611,81 --- 874,03 --- 20H 20% 
Não paga o piso e 

não cumpre H-A 

RO 9643,21 1.273,21 1.587,55 1.917,55 40H 33% 
Não paga o piso. 

Cumpre H-A 

RN 890,62 --- 1.246,35 --- 30H 20% 
Não paga o piso e 

não cumpre H-A 

RJ --- --- --- --- --- --- Sem informação 

RR 1.399,64 2.009,36 1.860,00 2.529,68 25H 25% 

Não paga o piso na 

forma de vencimento 

e não cumpre H-A 

RS 434,45 --- 770,66 --- 20H 20% 
Não paga o piso e 

não cumpre H-A 

SC 1.234,48 1.743,10 1.435,20 1.994,00 40H 20% 

Não paga o piso na 

forma de vencimento 

e não cumpre H-A 

SE 1.187,00 1.661,80 1.661,80 2.326,52 40H 37,5% 

Não paga o piso na 

forma de 

vencimento. Cumpre 

H-A 

SP 1.718,02 --- 1.988,82 --- 40H 20% 
Paga o piso, mas não 

cumpre H-A 

TO 1.329,00 --- 3.062,00 --- 40H 20% 
Não paga o piso e 

não cumpre H-A 

Fonte: CNTE (2012). 

Notas: 

(1) Valores referentes ao mês de fevereiro e março de 2012, considerando o início da carreira de 

magistério dos profissionais com formação em nível médio (Normal) e graduação em nível Superior 

(Pedagogia e outras Licenciaturas). 

(2) O Piso nacional do magistério incide no vencimento da carreira do professor com formação em 

curso Normal, em nível médio.  

(3) A referência mínima para a jornada extraclasse, prevista na Lei 11.738, é de 33,33%. 

(4) R$ 1.431,36 é o valor do PSPN de 2012.  

(5) Espaços em branco significam, sem informações.  

(6) No RN o valor de R$ 890,00 diverge das informações da tabela 7 (mês de referência outubro), por 

a CNTE considerar um outro mês de referência. 
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No ano de 2012, a partir das informações da tabela 2, pode-se inferir que dos vinte e 

seis estados brasileiros e o Distrito Federal: a) onze (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, 

Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins) 

não pagam o Piso e não cumprem a Hora-Atividade; b) seis (Acre, Amapá, Espírito Santo, 

Paraíba, Rondônia e Sergipe) não pagam o Piso e cumprem Hora-Atividade; c) um (Amazonas) 

não apresenta informação sobre o Piso (nível médio) e não cumpre Hora-Atividade; d) dois 

(Distrito Federal e Mato Grosso) pagam o Piso e cumprem a Hora-Atividade; e) um (Goiás) 

paga o Piso sendo que o Sindicato continua a luta na intenção de adequar a carreira; f) cinco 

(Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco e São Paulo) pagam o Piso, mas não 

cumprem a Hora-Atividade; g) um (Rio de Janeiro) não apresenta informações.  

Na tabela 2 em relação a 1, percebe-se que foram acrescidas outras informações, tais 

como: a remuneração a que cada estado faz jus e sua respectiva carga horária. Vale destacar 

que, no valor da remuneração, são acrescidas as vantagens funcionais e o valor do Piso deve 

ser aplicado ao vencimento. No que se refere à carga horaria, nota-se que os estados brasileiros 

possuem diversidade em suas redes de ensino, que vai desde as 20 horas a 40 horas semanais. 

Para as redes que possuem cargas horárias inferiores a 40 horas, os gestores públicos aplicam 

a proporcionalidade do valor do Piso, sob justificativa de que a Lei determina valores, para a 

jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais (BRASIL, 2008a). 

 

Tabela 3- Vencimento, remuneração e jornada de trabalho da carreira de magistério público (redes 

estaduais) nos Estados do Brasil (2013) e a Lei do PSPN (11.738/08) 

UF 
NÍVEL MÉDIO 

LICENCIATURA 

PLENA 
CARGA 

HORÁRIA 

% HORA 

ATIVIDADE 

Cumprimento da 

Lei n° 11.738/08 – 

PSPN Vencimento Remuneração Vencimento Remuneração 

AC 1.567,00 - 2.010,00 - 30 33% 
Cumpre na 

Íntegra 

AL 1.187,00 - 2.172 - 40 25% Não Cumpre 

AM - - 
940,57 

1.881,14 

1.345,012 

2.690,02 

20 

40 
- 

Sem referência de 

Piso e jornada 

extraclasse 

AP 1.172,34 2.344,68 1.470,11 2.940,22 40 33% 

Não cumpre o 

valor como 

vencimento 

BA 1.451,00 1.879,14 1.771,88 2.324,35 40 30% Não Cumpre 

CE 1.567,00 1.901,10 1.613,56 2.444,92 40 33% 
Cumpre na 

Íntegra 

DF 1.820,63 3,337,00 2.314,78 4.226,47 40 37% 
Cumpre na 

Íntegra 

ES 510,05 963,13 775,72 1.023,32 25 33% 
Cumpre a jornada 

extraclasse 

GO 1.460,00 - 2.197,47 - 40 33% 
Cumpre a jornada 

extraclasse 

MA 725,50 1.269,63 959,81 1.958,02 20 20% Não Cumpre 
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MG - 1.178,10 - 1.386,00 24 30% 

Não cumpre a 

jornada 

extraclasse e 

aplica a 

proporcionalidade 

ao valor 

MS 1.810,00 2.172,06 2.715,00 3.258,09 40 25% 
Cumpre somente 

o valor 

MT 1.452,00 - 2.179,43 - 30 33% 
Cumpre a jornada 

extraclasse 

PA 1.567,00 - - - 40 20% Cumpre o Valor 

PB 1.175,31 1.440,31 1.345,08 1.679,08 30 33% 

Aplica a 

proporcionalidade 

ao valor 

PE 1.567,00 - - - 40 33% 
Cumpre na 

Íntegra 

PI 1.451,00 - 1.538,00 1.678,15 40 30% Não Cumpre 

PR 731,46 - 1.044,94 - 20 25% Não cumpre 

RJ  - - - - -  

RN 1.175,25 - 1.638,21 - 30 20% 

Não cumpre a 

jornada 

extraclasse e 

aplica a 

proporcionalidade 

ao valor 

RO 1.451,00 1.731,00 1.904,00 2.184,00 40 33% 

Não cumpre o 

valor como 

vencimento 

RR 1.524,65 2.194,27 2.031,16 2.762,46 25 33% 

Cumpre a jornada 

extraclasse e 

aplica  

proporcionalidade 

ao valor 

RS 488,61 - 903,74 - 20 20% Não cumpre 

SC 1.567,00 1.955,00 1.581,52 2,217,00 40 20% Cumpre o valor 

SE 1.187,00 1.661,80 1.661,80 2.326,52 40 37,5% 
Cumpre a jornada 

extraclasse 

SP 1.803,92 - - 2.088,27 40 17% 
Cumpre somente 

o valor 

TO 1.619,38 1.819,38 2.838,11 3.304,31 40 33% 
Cumpre na 

Íntegra 

Fonte: CNTE (2013). 

Notas: 

(1) Valores referentes ao mês de março de 2013, considerando o início da carreira de magistério dos 

profissionais com formação em nível médio (Normal) e graduação em nível Superior (Pedagogia e 

outras Licenciaturas). 

(2) O Piso nacional do magistério incide no vencimento da carreira do professor com formação em 

curso Normal, em nível médio.  

(3) A referência mínima para a jornada extraclasse, prevista na Lei nº 11.738, é de 33,33%. 

(4) R$ 1.567,02 é o valor do PSPN de 2013. 

(5) O RN emite Portaria n° 731, de 24 de julho de 2013, normatizando horas de trabalho, atividades e 

extraclasse. 

(6) Espaços em branco significam, sem informações. 

 

No ano de 2013, a partir das informações da tabela 3, pode-se inferir que dos vinte e 

seis estados brasileiros e o Distrito Federal: a) cinco (Acre, Ceará, Distrito Federal, Pernambuco 
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e Tocantins) cumprem, na íntegra, a Lei do Piso; b) seis (Alagoas, Bahia, Maranhão, Piauí, 

Paraná e Rio Grande do Sul) não cumprem; c) quatro (Mato Grosso do Sul, Pará, Santa Catarina 

e São Paulo) cumprem, apenas, o valor do Piso; d) quatro (Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso 

e Sergipe) cumprem a jornada extraclasse; e) dois (Amapá e Rondônia) não cumprem o valor 

como vencimento; f) um (Paraíba) aplica a proporcionalidade ao valor; g) um (Rio Grande do 

Norte) não cumpre a jornada extraclasse e aplica a proporcionalidade ao valor; h) um 

(Amazonas) não há referência de Piso e jornada extraclasse; i) um (Rio de Janeiro) não 

apresenta informações.  

Na comparação das tabelas dos anos de 2012 e 2013, percebe-se que o número de 

estados que não cumpriam a legislação na íntegra diminui de onze para cinco. Desse grupo, os 

estados do Ceará e Tocantins passaram a cumprir o Piso, na íntegra, e Alagoas, Bahia, Piauí, 

Paraná e Rio Grande do Sul permaneceram na mesma situação, sem cumprir o piso e a carga 

horária. 

 

Tabela 4- Vencimento, remuneração e jornada de trabalho da carreira de magistério público (redes 

estaduais) nos Estados do Brasil (2014) e a Lei do PSPN (11.738/08) 

UF 
NÍVEL MÉDIO 

LICENCIATURA 

PLENA 
CARGA 

HORÁRI

A 

% HORA 

ATIVIDAD

E 

Cumprimento 

Lei n° 11.738/08 – 

PSPN Venciment

o 

Remuneraçã

o 

Venciment

o 

Remuneraçã

o 

AC 1.567,00 - 2.010,00 - 30 33% 

Aplica a 

proporcionalidade 

ao valor 

AL 1.567,00 - 2.248,14 - 40 - 

Não Cumpre o 

valor e a jornada 

extraclasse está 

em fase de 

implantação 

AM - - 1.881,14 2.965,68 40 - 

Sem referência de 

Piso e jornada 

extraclasse 

AP 2.511,86 - 3.149,87 3.149,87 40 40% 
Cumpre na 

Íntegra 

BA 1.451,00 1.879,14 1.771,88 2.324,35 40 30% Não Cumpre 

CE 1.697,00 2.038,74 1.705,53 2.546,08 40 33% 
Cumpre na 

Íntegra 

DF 2.919,79 3.795,73 3.695,93 4.804,71 40 37% 
Cumpre na 

Íntegra 

ES 554,32 1.046,72 843,05 1.897,12 25 33% 

Cumpre apenas a 

jornada 

extraclasse 

GO 1.576,40 - 2.372,67 - 40 33% 

Cumpre apenas a 

jornada 

extraclasse 

MA 848,69 1.485,21 1.081,25 2.205,75 20 30% 

Não Cumpre a JE. 

Aplica a 

proporcionalidade 

ao valor 
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M

G 
- 1.237,01 - 1.455,30 24 33% 

Cumpre a jornada 

extraclasse. Não 

paga piso como 

vencimento 

básico 

MS 2.356,28 - 3.534,42 - 40 33% 
Cumpre na 

íntegra 

MT 1.739,28 - 2.608,92 - 30 33% 
Cumpre na 

íntegra 

PA 1.697,67 2.166,70 1.706,00 3.541,00 40 25% 

Não cumpre a 

Jornada 

Extraclasse 

PB 1.273,03 1.538,03 1.527,63 1.852,63 30 33% 

Aplica a 

proporcionalidade 

ao valor 

PE 1.698,09 - 1.782,99 - 40 33% 
Cumpre na 

Íntegra 

PI 1.965,99 1.965,99 2.331,35 2.331,35 40 33% 
Cumpre na 

Íntegra 

PR 814,48 - 1.163,54 - 20 30% Não cumpre 

RJ 903,77  1.081,00 - 16 25% Não cumpre JE 

RN 1.272,74 - 1.781,84 - 30 33% 

Cumpre a Jornada 

extra classe 

e.aplica 

proporcionalidade

. Valor 

RO 1.536,00 1.816,00 2.015,00 2.295,00 40 33% 
Não cumpre o 

valor vencimento 

RR 1.528,45 2.293,45 2.122,57 2.887,57 25 33% 

Cumpre a jornada 

extraclasse e 

aplica 

proporcionalidade 

ao valor 

RS 520,26 848,50 962,48 - 20 20% 

Não cumpre 

(val.de 

nov./2013) 

SC 1.697,37 2.100,00 1.706,08 2,220,00 40 20% 
Cumpre somente 

o valor 

SE 1.567,00 2.193,00 1.794,25 2.511,95 40 37,50% 

Cumpre apenas a 

jornada 

extraclasse 

SP 1.950,40 - - 2.257,83 40 17% 
Cumpre somente 

o valor 

TO 1.567,00 1.567,00 3.233,39 3.233,39 40 40% 
Não cumpre o 

valor 

Fonte: CNTE (2014). 

Notas: 

(1) Valores referentes ao mês de maio de 2014, considerados no início da carreira do magistério do 

profissional com formação em nível médio (Normal) e graduação em nível superior (Pedagogia e 

outras Licenciaturas). 

(2) O Piso nacional do magistério incide no vencimento da carreira do/a professor/a com formação 

em curso Normal em nível médio.  

(3) Referência mínima para a jornada extraclasse, prevista na Lei nº 11.738/08, é de 33,33%. 

(4) R$ 1.697,39 é o valor do PSPN de 2014. 

(5) *O RN emite Portaria nº 731, de 24 de julho de 2013, normatizando horas de trabalho, atividades 

e extraclasse. 

(6) Espaços em branco significam, sem informações.  
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(7) No RN o valor de R$ 1.272,74 diverge das informações da tabela 7, onde foi encontrado o valor 

1.273,05, ou seja R$ 0,30 maior. 

 

Na tabela 4, percebe-se que, no ano de 2014, seis anos após a promulgação da Lei do 

Piso, dos vinte e seis estados brasileiros e o Distrito Federal, apenas sete cumprem, na íntegra, 

o que determina a legislação. São eles: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, 

Mato Grosso, Pernambuco e Piauí.  

Nos demais estados, é aplicada a proporcionalidade no vencimento sob o valor do Piso 

ou a legislação é cumprida em partes, tanto em relação ao valor do vencimento mínimo, quanto 

à aplicação de 1/3 da carga horária para jornada extraclasse. Tais estados dividem-se da seguinte 

forma: a) dois (Acre e Paraíba) aplicam a proporcionalidade ao valor; dois (Roraima e Rio 

Grande do Norte) cumprem a jornada extraclasse e aplicam a proporcionalidade ao valor; b) 

um (Alagoas) não cumpre o valor e a jornada extraclasse está em fase de implementação; c) um 

(Amazonas) sem referência de Piso e jornada extraclasse; d) dois (Paraná e Bahia) não 

cumprem; e) três (Espírito Santo, Goiás e Sergipe) cumprem, apenas, a jornada extraclasse; f) 

um (Maranhão) não cumpre a jornada extraclasse e aplica a proporcionalidade ao valor; g) um 

(Minas Gerais) cumpre jornada extraclasse e não paga piso como vencimento básico; h) dois 

(Rio de Janeiro e Pará) não cumprem a jornada extraclasse; i) um (Rondonia) não cumpre o 

valor como vencimento; j) um (Tocantins) não cumpre o valor; k) um (Rio Grande do Sul) não 

cumpre (valores de novembro de 2013) e, l) dois (São Paulo e Santa Catarina) cumprem 

somente o valor.  

Entre 2013 a 2014, percebe-se que o número de estados que passou a cumprir o Piso, 

na íntegra, aumentou de cinco para sete. Estes foram os estados que mudaram de condição: 

Amapá, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Piauí. Os estados de Acre e Tocantins regrediram 

sua condição em relação ao ano anterior, enquanto a Bahia, Paraná e o Rio Grande do Sul 

permaneceram na mesma situação, sem cumprir o piso e a carga horária.  

Nas tabelas 2, 3 e 4 percebe-se que, para aqueles professores que possuem licenciatura 

plena, ocorre uma diferenciação de seus vencimentos em função daqueles que possuem nível 

médio, visto que os Planos de Cargos Carreiras e Remuneração preveem mudanças nos 

vencimentos dos professores à medida que mudam de nível ou adquirem uma nova titulação. 

Em todos os estados brasileiros, é constatada essa mudança, o que leva a concluir que todos 

eles possuem Planos de Cargos.  

Dessa forma, os PCCR exercem papel fundamental na valorização do magistério, 

sendo responsáveis por definir os percentuais salariais que irão diferenciar os diversos níveis 

http://www.facebook.com/pages/Rio-Grande-do-Sul/277042039018165
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de formação da carreira do professor (Nível Médio, Nível Superior, Especialista, Mestre e 

Doutor), podendo ser instrumento ao incentivo da formação para os professores. 

Na Resolução CEB/CNE nº 2/2009, que trata das novas diretrizes para os Planos de 

Carreira e Remuneração, a diferença entre esses limites percentuais não foi determinada, sendo, 

apenas, visto o que dispõe o seu art. 5º,  

 

V - 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. (BRASIL, 2009). 

 

A citada resolução salienta que o PSPN foi estabelecido para o nível médio, portanto 

os demais níveis de formação que estão previstos no Inciso IV do art. 67 da LDB, Lei nº 

9.394/1996, devem estar vinculados a vencimentos maiores.  

As diretrizes nacionais para a carreira docente, oriundas do CNE, Resolução nº 2/2009, 

contribuem para a correta aplicação da Lei do Piso, orientando as carreiras dos profissionais da 

educação. No Brasil, há uma diversidade de remuneração e carreiras dos professores. Gatti e 

Barreto (2009) atribuem isso ao fato de o Brasil ser um país federativo com instâncias que 

possuem relativa autonomia, a saber: 

 

Sobre essas questões nos defrontamos com legislações, fontes de recursos e 

orçamentos muito diferentes. Há no país 5561 municípios, 26 estados e um 

Distrito Federal, cada qual com seus sistemas de ensino e regulamentações 

próprias. A situação é bastante heterogênea e complexa nos aspectos 

referentes à carreira e salário de professores, entre estados e municípios 

(conforme região, características da população, sistema produtivo regional e 

local, capacidade financeira própria, repasses federais ou estaduais, tradições 

políticas e culturais etc.). Na estrutura de carreira no setor público há 

diferenciação entre cargos e funções, com implicações quanto às formas de 

preenchimento de vagas e salários, o que se reflete em opções diversificadas 

em cada instância governamental no que se refere à incorporação de 

professores ao sistema e na progressão funcional. (GATTI; BARRETTO, 

2009, p. 237-238). 

 

Cada unidade federada brasileira possui características próprias que condicionam a 

implementação das políticas de valorização do magistério. Entre esses fatores sobressaem: a 

vontade dos gestores públicos, a força política dos sindicatos locais, a capacidade financeira de 

arrecadação e execução e a prioridade do uso desses recursos.   

O PSPN tem sido instrumento ao combate das disparidades salariais docentes entre as 

regiões, estados e municípios, uma vez que ele determina valores mínimos a serem pagos pelos 
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sistemas de ensino públicos a todos os professores da educação básica, independente de qual 

rede de ensino estejam vinculados. Porém, as condições e interesses políticos, ainda, são 

elementos relevantes na implementação do Piso e seu reajuste anual.   

O índice de reajuste do Piso Salarial é publicado no início de cada ano, mediante 

portarias emitidas pelo Governo Federal, devendo ser aplicado pelos gestores públicos no mês 

de janeiro. A partir da promulgação da Lei, os reajustes ficaram determinados conforme 

discriminação na tabela 5.  

 

Tabela 5- Valores do PSPN (Lei nº 11.738/08) e percentual de reajuste (2008-2015) 

Ano Percentual de Reajuste ** Valor (R$)* 

2008*** - 950,00 

2009 - 950,00 

2010 7,86 1.024,67 

2011 15,29 1.181,34 

2012 22,22 1.451,00 

2013 7,97 1.567,00 

2014 8,32 1.697,00 

2015 13,01 1.917,78 

Fonte: Brasil (2015a). 

Notas: 

(1) * Valor mínimo que deve ser aplicado para os professores com nível médio, início de carreira e 

jornada de trabalho de até 40 horas semanais; 

(2) ** O índice de reajuste deve ser aplicado a todos os professores; 

(3) *** Nos anos de 2008 e 2009 não foi publicada portaria de reajuste.   

 

O critério de atualização do valor do piso está referenciado no art. 5º da Lei nº 

11.738/2008, que vincula o percentual de atualização do piso ao crescimento da receita 

consolidada do Fundeb, a saber: 

 

Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação 

básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada 

utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por 

aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido 

nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. 

(BRASIL, 2008a).  

 

De acordo com a legislação, a correção do piso reflete a variação ocorrida no valor 

anual mínimo por aluno definido nacionalmente pelo Fundeb. Desse modo, o PSPN deve 

crescer na mesma medida em que aumenta esse valor. No entanto, para o cálculo do reajuste do 

PSPN, é considerada a projeção antecipada do valor do aluno, levando em conta a estimativa 

de crescimento e inflação para o ano. Essa projeção difere da receita que é aplicada, ou seja, 
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aquela que é consolidada com base no dinheiro que, efetivamente, entra nos cofres públicos de 

acordo com o crescimento da economia e da inflação.  

É nessa perspectiva que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE) contrapõe-se ao valor que é definido para o PSPN pelo MEC, uma vez que o percentual 

de reajuste do piso para a Confederação deve ser equivalente à diferença do valor por aluno 

consolidado no ano vigente para o que era estabelecido em 2009. Portanto, essa diferença é com 

base nos R$ 950,00 previstos no ano de implementação da Lei, o que gera percentuais de 

reajuste diferentes em relação à definição do Ministério da Educação, conforme consta na tabela 

6.  

 

Tabela 6- Proposição de reajustes do PSPN da CNTE e reajustes do PSPN definidos pelo Governo 

Federal de acordo com a Lei nº 11.738/08 – (2008-2015) 
Reajustes do PSPN na visão da CNTE Reajustes do PSPN praticado pelo MEC 

Ano Reajuste (%) Valor (R$) Ano Reajuste (%) Valor (R$) 

2008 0 950,00 2008 0 950,00 

2009 19,23 1.132,69 2009 0 950,00 

2010 15,93 1.313,13 2010 7,86 1.024,67 

2011 21,71 1.598,21 2011 15,29 1.181,34 

2012 21,24 1.937,97 2012 22,22 1.451,00 

2013 20,17 2.328,50 2013 7,97 1.567,00 

2014 13 2.631,20 2014 8,32 1.697,00 

Fonte: Brasil (2015a) e CNTE (2011). 

 

Observa-se, na tabela 6, que, em 2009, os valores apresentados pela CNTE já 

destacavam divergências aos apresentados pelo Governo Federal. Na visão da Confederação, o 

valor deveria ser superior ao valor destacado pelo Governo Federal, pois a CNTE compreende 

que estão corretos os percentuais e valores propostos por ela, argumentando que os dados são 

definidos pelo art. 5º da Lei nº 11.738/2008. De acordo com esse artigo, o piso deve ser 

atualizado, anualmente, e de maneira progressiva a partir do ano quando foi publicada a Lei, 

baseando-se nos recursos do Fundeb e no percentual de crescimento do custo aluno. Em 

contrapartida, o Ministério da Educação aplica correções no piso, argumentando, também, que 

seus cálculos correspondem à legislação específica.   

Em todos os anos, os reajustes entre os dois órgãos oscilaram, sendo os valores da 

CNTE superiores àqueles correspondentes ao PSPN reajustado pelo Governo Federal, pois a 

Confederação questiona o percentual de correção do piso considerando que o MEC tem agido 
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na ilegalidade, a fim de contemplar reivindicações de governadores e prefeitos que afirmam 

não haver condições de honrar o reajuste definido na Lei do Piso.  

Nesse contexto, o reajuste do piso com referência no valor consolidado do custo aluno 

do Fundeb não é a garantia de sempre alcançar reajustes positivos no valor do PSPN tampouco  

garantir a reposição da inflação, tendo em vista que o valor consolidado por aluno é resultado 

da disponibilidade econômica e da carga tributária, considerando, também, o número de alunos 

matriculados em cada rede de ensino, no que concerne ao censo escolar do ano anterior.  

No ano de 2010, a expectativa de crescimento foi superior à que foi consolidada. 

Portanto, se o reajuste do PSPN tivesse se baseado na receita consolidada, haveria um valor 

menor do que aquele que foi implementado nesse ano, de acordo com a tabela 6.  

O valor mínimo nacional a ser pago no vencimento dos professores determinado pelo 

PSPN, mesmo considerado ínfimo, quando comparado com a média salarial de outros 

profissionais, é o ponto de partida de uma progressiva valorização docente. Cabe aos entes 

federados, por meio dos seus respectivos planos de carreiras, avançar em relação ao valor 

mínimo estabelecido. Nessa perspectiva, a valorização deve ocorrer conjuntamente em meio a 

outras políticas, visando sempre à qualidade da educação.  

Segundo Carreira e Pinto (2007), a remuneração dos professores ocupa a maior parte 

dos investimentos em educação, em torno de 75%. Assim, a questão salarial dessa categoria 

envolve, sobretudo, a problemática da receita disponível ao financiamento da educação como 

um todo.  

Com o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de 

junho de 2014, são estabelecidas novas expectativas, na medida em que o citado plano prevê, 

enquanto meta, o aumento progressivo do investimento público em educação para os próximos 

dez anos (2014-2024), de forma que atinja 10% do Produto Interno Bruto (PIB) até o final do 

seu último ano de vigência. Nesse contexto,  

 

O financiamento tem se apresentado como desafio recorrente no campo da 

educação brasileira. Examinada numa perspectiva histórica, pode-se dizer que 

a situação presente é bem mais alentadora do que se apresentou no passado. 

O panorama recente da política educacional expressa alguns sinais positivos 

nessa direção. O aumento crescente dos recursos para a educação nos últimos 

anos é um registro importante. Quanto a perspectivas de futuro, vale registrar 

a promissora expectativa de aumento de recursos anunciada pelo Plano 

Nacional de Educação (PNE) [...]. (VIEIRA; VIDAL, 2015, p.18). 
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É válido destacar que o aumento dos recursos, por si só, não garante a qualidade da 

educação. É preciso estabelecer políticas públicas e ações que convirjam no gerenciamento 

adequado dos recursos e no comprimento das determinações legais.  

Outro importante avanço para o magistério, além do financiamento, com o PNE (2014-

2024) é o estabelecimento de uma meta direcionada ao rendimento médio dos professores, que 

deve ser equiparado aos demais profissionais de escolaridade equivalente, até o final do sexto 

ano de vigência do Plano. 

As ações desencadeadas especialmente pelo Fundeb, PSPN e mais recentemente com 

o PNE (2014-2024) representam iniciativas que apontam ações direcionadas à valorização dos 

professores em nosso país. Tem-se a clareza de que muito precisa ser feito, considerando que a 

remuneração dessa categoria é expressivamente baixa pelo demonstrado anteriormente (tabelas 

1 a 4) e que alguns entes federados não cumprem as determinações legais.  

Nessa perspectiva, conclui-se que, após seis anos da promulgação da Lei do Piso no 

ano de 2014, dos 26 e estados brasileiros e o Distrito Federal, apenas, 7 cumpriam a Lei na 

íntegra, considerando o pagamento do valor mínimo determinado no vencimento e a jornada de 

trabalho, sendo esses os estados Amapá, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Pernambuco e Piauí. A instituição do Piso pela citada lei percorreu uma longa trajetória, 

permeada a interesse partidários e embates políticos com as entidades de classe.  

Constata-se que a valorização a que os professores fazem jus representa a compreensão 

que a sociedade possui sobre a importância de seu trabalho. Isso reflete diretamente na 

percepção que os próprios professores assumem sobre si mesmos.  

A forma como o trabalho docente é remunerado e tratado nas políticas educacionais 

constitui um importante ponto de reflexão sobre o reconhecimento dessa profissão no contexto 

político-educacional. Nesse sentido, é fundamental que a sociedade civil tenha conhecimento 

das políticas públicas educacionais relativas à valorização do magistério, para que seja possível 

lutar por uma carreira, remuneração e condições de trabalho adequadas às necessidades dos 

professores.  
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3 PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL: O CONTEXTO DA REDE 

ESTADUAL DE ENSINO DO RN  

 

Neste capítulo, objetiva-se analisar a implementação da Lei nº 11.738/2008 no RN 

(2008-2014) considerando o contraditório e as similaridades entre governo e Sindicado dos 

Trabalhadores em Educação do RN (Sinte/RN), tendo em vista a Lei Complementar nº 

322/2006 que estabelece o Plano de Cargos Carreira e Remuneração (PCCR). Assim, são 

utilizadas as informações das tabelas salariais fornecidas pelo Sinte/RN, as folhas de pagamento 

do magistério cedidas pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SEARH-RN) e 

a realização de entrevista com representantes do Sinte/RN e governo do RN, o qual é 

evidenciado o embate nessa relação, especialmente no que concerne à implementação do PSPN.  

No RN, constata-se que o PCCR é um instrumento que deve repercutir na valorização 

da carreira dos profissionais do magistério, porém o governo não tem cumprindo a legislação 

como se deve, ocasionando a insatisfação da categoria e do sindicato que têm utilizado a greve 

enquanto mecanismo de cobrança à efetivação do Plano de Carreira.  

No que se refere ao pagamento do PSPN, o governo do RN implementou o valor do 

Piso integralmente nos vencimentos dos professores no final do ano de 2011. Esse processo foi 

marcado por conflitos e embates, envolvendo sindicato e governo estadual, especificamente, na 

gestão da governadora Rosalba Ciarlini (2011-2014). 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

 

Considera-se pertinente apresentar informações históricas e a conjuntura 

socioeconômica do estado do Rio Grande do Norte, de modo que seja possível contextualizar 

o campo empírico no qual situa o objeto de estudo deste trabalho.  

O estado do Rio Grande do Norte é uma das 27 unidades federativas do Brasil, 

localizada na região Nordeste na divisa com os estados do Ceará e da Paraíba e com o Oceano 

Atlântico, possui área de 52.811,126 km², sendo o 22º estado em extensão territorial, 

abrangendo 167 municípios, dos quais Natal é a capital (RN, 2015).  

Para Trindade (2010), a compreensão da história dessa parte do território nacional só 

é possível a partir da história da civilização ocidental e da história do Brasil, visto que esse 

estado inicia-se a partir do povoamento do território brasileiro.  

Ao longo do tempo histórico, o território do RN passou por invasões de povos 

estrangeiros, sendo os principais os franceses e holandeses. Após ser subordinado ao governo-

https://familysearch.org/learn/wiki/pt/Cear%C3%A1,_Brasil_-_Genealogia
https://familysearch.org/learn/wiki/pt/Para%C3%ADba,_Brasil_-_Genealogia
https://familysearch.org/learn/wiki/pt/Natal,_Rio_Grande_do_Norte_-_Genealogia
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geral do Estado do Brasil, o RN passa a ser subordinado à Capitania de Pernambuco. Em 1822, 

quando o Brasil conquistou sua independência do Império Português, o Rio Grande do Norte 

passaria a se tornar província e, com a queda da monarquia e a consequente proclamação da 

república, a província se transforma em um estado, tendo como primeiro governador Pedro de 

Albuquerque Maranhão (TRINDADE, 2010).  

Concernente às características da população no RN, destaca-se que ela é fruto das 

relações entre índios, portugueses, holandeses, franceses e negros. De acordo com o IBGE, no 

censo demográfico de 201012, sua população era de 3.168.027 habitantes, sendo a décima sexta 

unidade da federação mais populosa do país, concentrando cerca de 1,7% da população 

brasileira e apresentando uma densidade demográfica de 59,99 habitantes por quilômetro 

quadrado, sendo a décima maior do Brasil. Ainda de acordo com o censo demográfico de 2010, 

2.464.991 habitantes viviam na zona urbana, representando 77,81% desse total e 703.036 

viviam na zona rural, ou seja, 22,19% (IBGE, 2015).  

Estabelecendo um comparativo com a contagem da população em 200713 para do de 

2010, a população do RN obteve um crescimento de 5,11%. Quando se analisam essas 

informações com o índice de pessoas que se enquadra no percentual dos extremamente pobres, 

constata-se que o crescimento da população vem sendo acompanhado pela diminuição de sua 

pobreza, conforme se verifica no quadro 2.  

 

Quadro 2- Renda e pobreza no RN (1991, 2000 e 2010)14 

RN 

% de extremamente pobres % de pobres 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

33,08% 21,54% 10,33 60,09% 44,89 23,79% 

Fonte: ONU (2013). 

 

De acordo com os dados encontrados no PNUD, o estado do RN vem demonstrando 

uma redução do percentual dos extremamente pobres, pois, em 1991, correspondia a 33,08% 

da população, chegando, em 2010, com 10,33%. Isso implica afirmar que, ao longo desse 

período (1991-2010), houve uma redução de 22,75%. Com relação aos pobres, em 1991, 

correspondia a 60,09% da população, em 2000 a 44,89 e em 2010 a 23,79%. Ao longo do 

período, houve uma dedução de 36,3%.  

                                                           
12 Destaca-se que, no ano de 2015, os dados mais atualizados e disponibilizados pelo IBGE referentes 

ao censo demográfico são de 2010.  
13 Em 2007, de acordo com o IBGE (2015) a contagem da população era de 3.013.740.  
14 Destaca-se que, no ano de 2015, os dados mais atualizados e disponibilizados pelo PNUD referentes 

à renda e à pobreza são de 1991 a 2010.  
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No que concerne à economia do RN, é a décima oitava maior do país e a quinta da 

região Nordeste, ficando atrás da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, do Maranhão e à frente da 

Paraíba, de Alagoas, de Sergipe e do Piauí. Destaca-se que a agropecuária e as atividades de 

mineração constituem a base da economia do estado do RN (IBGE, 2015).  

As atividades econômicas no RN têm permitido a elevação do seu Produto Interno 

Bruto (PIB). De acordo com dados relativos a 2010, o PIB do RN era de R$ 32.339 milhões, o 

que representa 0,9% do PIB nacional, nesse mesmo ano, o PIB per capita do estado era de R$ 

10.207,56. No gráfico 1, é possível verificar o crescimento do PIB ao longo dos anos de 2008-

2014 (IBGE, 2015).  

 

Gráfico 1- Valor do PIB no estado do RN (2008-2012) 

 

Fonte: Elaborado por Oliveira (2014) com dados do IBGE (2008-2012) no site 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2012/default_ods_2002_2012.shtm

; Projeção do PIB para o período de 2013 no site <http://brasilemsintese.ibge.gov.br/contas-

nacionais/pib-valores-correntes> e para 2014 no site <http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-

censo?view=noticia&id=1&idnoticia=2857&busca=1&t=2014-pib-varia-0-1-totaliza-r-5-52-trilhoes>.  

Notas: 

1- Os dados do PIB referentes a 2008 a 2012 foram consolidados pelo IBGE; 

2- Os dados do PIB (2013-2014) foram obtidos com o uso do percentual de 0,9% por se tratar de média 

histórica 

 

No gráfico 1, observa-se que o PIB, no período 2008-2014, sofreu uma variação de 

94,96% passando de R$ 25.481.449.000 para R$ 49.680.000.000 Destaca-se que, nesse 

intervalo, a inflação medida pelo INPC/IBGE teve uma variação de 49,10 %. Portanto, vê-se o 
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esforço despendido pela sociedade potiguar em aumentar seu PIB com valores superiores ao 

índice inflacionário.  

O crescimento, possui relação com a receita arrecadada pelo estado e, 

consequentemente, nos percentuais utilizados para com a educação. No que concerne à receita 

do estado do RN, o gráfico 2 apresenta as informações relativas ao período de 2008-2014. 

 

Gráfico 2- Arrecadação da receita própria no estado do RN (2008-2014) 

Fonte: Brasil (2014a). 

Nota:  

(1): A receita informada refere-se a todo o montante da arrecadação do estado do RN.   

 

Verifica-se, no gráfico 2, que a arrecadação da receita do RN, no período 2008-2014, 

sofreu uma variação de 77,71%, passando de R$ 4.589.170.328,15 para R$ 8.155.809.315,27. 

Evidencia-se que, nesse período, a inflação medida pelo INPC/IBGE foi 49,10%. Assim, 

constata-se o empenho na administração estadual para alavancar recursos, em percentuais acima 

da inflação.  

No que concerne às questões políticas, durante o período de 2008 a 2014, o RN foi 

administrado pela governadora Wilma Maria de Faria (PSB) nos anos de 2007-2010. No final 

de março do 2010, a então governadora renuncia o cargo, sendo substituída pelo vice, Iberê 

Ferreira (PSB), para que pudesse se candidatar ao Senado da República nas eleições do mesmo 

ano. Assim, Iberê permanece na gestão até o final do ano de 2010. A partir de 1º de janeiro de 

2011, Rosalba Ciarline Rosado (DEM) assume o governo do estado, onde permaneceu até 1º 

de janeiro de 2015.  

4.589.170.328,434.682.219.276,87

5.377.669.623,69

6.212.034.528,51

6.897.245.895,80

7.576.042.104,15
8.155.809.315,27

0,00

1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00

4.000.000.000,00

5.000.000.000,00

6.000.000.000,00

7.000.000.000,00

8.000.000.000,00

9.000.000.000,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



78 

 

Anterior às gestões governamentais citadas, o Plano de Cargos Carreira e 

Remuneração (PCCR) do magistério público da rede de ensino do RN, Lei nº 322/06, foi 

implementado, no entanto, suas consequências à valorização do magistério produzem efeitos 

nos anos seguintes, especialmente a partir da implementação do PSPN, conforme se verifica no 

item seguinte.   

 

3.2 O MAGISTÉRIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RN E O PLANO DE 

CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO  

 

A educação brasileira a partir da década de 1990 com as mais recentes diretrizes legais, 

oriundas da Constituição Federal de 1988 e suas emendas tem sido objeto de um processo de 

restruturação, referenciada nos princípios da reforma do Estado, consequentemente, da 

descentralização. Essas mudanças afetaram diretamente os sistemas educacionais que passaram 

a assumir novas formas de regulação.  

Nessa nova ordem, os estados, Distrito Federal e municípios assumem outras 

competências e a responsabilidade da educação passa a ser orientada por meio dessas 

legislações, diretrizes e políticas nacionais, principalmente pelo parecer da CEB/CNE, nº 

2/2009 que trata das Diretrizes Nacionais para os Planos de Cargos, Carreira e Remuneração 

(PCCR) dos profissionais do magistério da educação básica pública, em conformidade com o 

art. 6º da Lei nº 11.738. A valorização do magistério está imersa nesse contexto, sendo 

respaldada por meio de um conjunto de dispositivos legais, sendo responsabilidade dos entes 

federados cumpri-las em regime de colaboração com a união. 

As diretrizes nacionais direcionadas aos novos PCCR do magistério dos estados, 

Distrito Federal e municípios compreendem a importância do reconhecimento da função social 

dos professores. Esse documento, portanto, determina que os PCCR devem ser instituídos ou 

reformulados enquanto mecanismo da valorização do magistério.  

No estado do Rio Grande do Norte (RN), de acordo com Ferreira (2014), a influência 

do contexto nacional desde o surgimento do Fundef,   
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[...] 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, 2014, p.186). 

 

Na rede estadual de ensino do RN, o PCCR é instituído pela Lei nº 322 de 2006 anterior 

à implementação do PSPN e das diretrizes de 2009. Esse fato representa a necessidade de 

adequação do PCCR do RN, em face do atendimento à Lei nº 11.738/2008 do Piso, e do Parecer 

nº 2/2009 da CEB/ CNE.  

É válido destacar que o PSPN e a carreira são políticas complementares que devem 

“caminhar juntas” havendo necessidade de uma se adequar a outra, assim sendo a referência do 

salário base nos Planos de Carreira deve ser o valor instituído pelo PSPN e sob ele incidem-se 

todos os índices de correções das tabelas salariais, bem como as demais gratificações e 

vantagens a que os servidores estáveis fazem jus. Nessa perspectiva, é que, nos itens seguintes 

desse capitulo, busca-se compreender as políticas de valorização dos professores da rede 

estadual de ensino do RN tendo, como referência, a análise de sua carreira e vencimentos.  

 

3.2.1 Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - Lei Complementar nº 322/06: concepção 

de valorização e carreira  

 

A partir do ano de 1986, a carreira dos profissionais do magistério no RN era norteada 

pelo Estatuto do Magistério de 1º e 2º Graus, Lei Complementar Estadual nº 049/86. 

Posteriormente, foi aprovada a Lei Complementar Estadual nº 122, de 30 de junho de 1994, 

dispondo sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos e Civis do Estado e das 

Autarquias e Fundações públicas estaduais, em conformidade com o art. 28 da Constituição de 

1988 (FERREIRA, 2014).  

O PCCR para o magistério da rede de ensino do RN é regido pela Lei Complementar 

nº 322/06 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. 

Para Ferreira (2014), a aprovação e a implementação do PCCR-RN são decorrentes da 

luta política dos trabalhadores em educação que, por onze anos, lutavam contra uma proposta 

de Plano de Carreira e Cargos único para todos os trabalhadores em educação.  
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Na Lei nº 322/2006, são apresentadas as definições importantes acerca da organização 

da carreira do magistério no estado do Rio Grande do Norte e suas funções garantidas por lei. 

No que se refere ao conceito de Magistério Público Estadual, o PCCR/ RN, em seu inciso I do 

art. 2º, define 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 dos Desportos – SEECD, bem como nas 

entidades privadas sem fins lucrativos, conveniadas com a SECD que 

ofereçam educação especial. (RN, 2006, p. 1).  

 

O inciso I do art. 2º se encontra em consonância a outras legislações, tais como: LDB 

(art. 61) e Lei do Piso (§ 2o do art. 2º). Ambas as legislações compreendem os profissionais do 

magistério como aqueles que desempenham funções de apoio ao educando em unidades 

escolares.  

O PCCR/RN, também, define as atribuições e conceitos referentes às funções do 

magistério no art. 2º, incisos II, III, IV, V, VI e VII, no art. 2º e incisos II, III, IV, V, VI e VII, 

assim, descritos:  

 

II – funções de 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; e VII - jornada 

de trabalho: o número de horas que compõem o horário de trabalho semanal 

dos Professores e Especialistas de Educação. (RN, 2006, p.1).  
 

Essas definições são necessárias à organização da carreira do magistério e estão 

respaldadas legalmente, sendo previstas na LDB. Tais especificidades compõem a política de 

valorização do magistério determinando seus princípios básicos. No art. 4º e incisos III, IV, V 

e VI, a valorização do magistério público estadual é garantida da seguinte forma: 
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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. (RN, 2006, p.11).  

 

O inciso III refere-se à garantia de uma remuneração digna, porém, no documento, em 

nenhum momento é apresentado qual é o referencial salarial utilizado como parâmetro dessa 

garantia. É importante destacar que o PCCR/RN foi aprovado, no ano de 2006, e a Lei do Piso 

ainda não havia sido promulgada. De acordo com a representante do SINTE/RN (2015),15 o 

atual PCCR do Estado se encontra em revisão sendo previstas alterações em seu texto; umas 

delas é para que o vencimento e a remuneração do magistério estejam respaldas na Lei nº 

11.738/2008. 

O PCCR/RN organiza a carreira do professor em seis Níveis (N-I a N-VI), a do 

especialista de educação em cinco Níveis (N–I a N-V) e, para ambos os cargos, são previstas 

dez Classes (A a J). Nos quadros 3 e 4, visualiza-se como é configurada a carreira do professor 

e especialista em educação na rede estadual.  

 

  

                                                           
15 Mediante entrevista cedida à autora deste trabalho.  

Quadro 3- Estrutura da carreira do Professor da Rede Estadual do Rio Grande do Norte 
Categoria 

Funcional 
Níveis Classes Habilitação 

Professor  

N-I 

A a J 

Nível Médio na modalidade Normal 

N-II Licenciatura curta + 1 ano de estudos adicionais. 

N-III 
Licenciatura Plena ou outra Graduação correspondente às áreas de 

conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica. 

N-IV 

Licenciatura Plena ou outra Graduação correspondente às áreas 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: Adaptado de RN (2006), Maria Aparecida Ferreira (2010b) e Ferreira (2014). 

Nota:  

Percentual entre as classes = 5 %, percentual entre os Níveis I e II = 15 %; o percentual entre os Níveis 

I e III = 40 %; o percentual entre os Níveis I e IV = 50 %; o percentual entre os Níveis I e V = 70 % 

e o percentual entre os Níveis I e VI = 130 % (RN, 2006). 
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Quadro 4- Estrutura da carreira do Especialista de Educação da Rede Estadual do Rio Grande do Norte 

Categoria 

Funcional  
Níveis  Classes  Habilitação  

Especialista de 

Educação 

*I 

A a J 

Licenciatura Curta e Licenciatura Curta + 1 ano de estudos 

adicionais.  

II  Licenciatura Plena com habilitação em Pedagogia  

III  Licenciatura Plena em Pedagogia e título de Especialização  

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: Adaptado de RN (2006), Maria Aparecida Ferreira (2010 b) e Ferreira (2014).    

Nota: 

(1) *Nível especial em educação 

 

De acordo com os quadros 3 e 4, a carreira do professor e do especialista divide-se em 

níveis referentes à titulação acadêmica, sendo da formação normal/médio ao doutorado. Já as 

classes equivalem ao tempo de serviço, que, após o estágio probatório, a cada dois anos, 

adquirem uma nova letra. Do Nível I ao V, o PCCR prevê uma mudança de até 130%, acrescida 

ao vencimento. De uma classe para outra, o acréscimo é de 5%.  

A política de valorização, presente no PCCR, é resultado do contexto das deliberações 

do cenário nacional e local que busca estruturar a carreira do professor considerando os 

princípios da formação inicial e continuada, da carreira, da jornada de trabalho e da 

remuneração.  

Leher (2010) compreende a valorização do magistério com base em duas dimensões 

objetivas e subjetivas que são indissociáveis. A dimensão objetiva envolve os elementos 

relacionados à regulação da profissão do magistério e aos aspectos funcionais para o exercício 

da profissão, tais como: regime de trabalho; piso salarial profissional; carreira docente com 

possibilidade de progressão funcional; concurso público de provas e títulos; formação e 

qualificação profissional; tempo remunerado para estudos, planejamento e avaliação, 

assegurado no contrato de trabalho, e condições de trabalho. Para os professores das redes 

públicas de ensino, o PCCR assume a função de contrato de trabalho, o qual é responsável por 

regulamentar a carreira do servidor público.  A segunda dimensão, a subjetiva, envolve 

reconhecimento social, autorrealização, dignidade profissional e aspectos relacionados ao valor 

simbólico, atribuídos à profissão docente.  
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Leher (2010) argumenta, ainda, que, na análise da valorização do magistério, é preciso 

considerar as exigências de formação mínima e as regras de acesso aos cargos em que são 

recrutados os docentes dos diferentes níveis e modalidades de educação. 

Nesse contexto, a carreira ocupa um espaço central nos aspectos da valorização do 

magistério na medida em que é ela que vai oportunizar o crescimento e a dignidade profissional 

devendo estar referendada na participação e interesses da categoria. Para Bollmann (2010), a 

carreira constitui a coluna dorsal do processo educativo, uma vez que exerce grande influência 

no nível de aprendizagem dos alunos nos diferentes níveis e modalidades de educação. De 

acordo com a autora, a carreira docente,  

 

consiste no mecanismo de estímulo ao exercício do magistério e à evolução 

acadêmicocientífica. Pressupõe indivíduos preparados para o exercício da 

profissão, portadores de título compatível com as necessidades do nível de 

ensino a que o trabalho docente se destina. Vincula-se à formação e às 

condições de trabalho, podendo assumir a avaliação de desempenho por 

mérito, sem ser submetida a critérios classificatórios de competitividade. 

(BOLLMANN, 2010).  

 

O PCCR da rede estadual do RN vincula a carreira docente considerando a maioria 

dos elementos apontados por Bollmann (2010), no que concerne às condições de trabalho. Na 

legislação estadual, não há referências sobre o que seria condições apropriadas à prática 

docente. Já em relação à avaliação de desempenho, ela está prevista no PCCR a partir dos 

movimentos da progressão e promoção.   

 

3.2.2 Progressão e promoção /evolução baseada na titulação e na avaliação de desempenho 

 

A Lei Complementar nº 322/06 assegura a movimentação funcional com a elevação 

de um Nível para o outro e de uma Classe para outra. As movimentações que tratam da mudança 

de nível (promoção vertical) está relacionada com aquisição de uma nova titulação pelo 

professor ou especialista (graduação, especialização, mestrado ou doutorado). A movimentação 

de Classe, ou seja, a progressão vertical das Classes de “A” a “J”, estão vinculadas à avaliação 

de desempenho e ao tempo de serviço.  

No PCCR, tanto as progressões quanto as promoções ocorrerão nos limites da dotação 

orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual do Estado e só poderão ocorrer após o estágio 

probatório.  
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Até março de 2014, o professor ou especialista da educação quando adquiriam uma 

nova titulação e conseguiam ser promovidos na carreira (Nível), eles retroagiam nas letras, ou 

seja, independente da letra que estavam de “A” a “J” eles voltam a ocupar a posição da letra 

“A”, com salários imediatamente superior. Tal estratégia representava uma perda na carreira do 

professor, na medida em que o seu tempo de serviço passa a ser desconsiderado. Essa prática 

foi motivo de descontentamento e reivindicação por parte da categoria revelando que a 

promoção não produzia muito efeito para a valorização salarial, uma vez que a perda financeira 

era significativa quando se voltava para a letra A.  

Tal prática cessou após o movimento grevista no ano de 2014 quando o governo do 

RN revisou o PCCR/RN, corrigindo essa distorção por meio da Lei Complementar nº507/2014, 

que dispõe sobre a jornada de trabalho do professor e a promoção nas carreiras de professor e 

de especialista de educação. Até então, o professor ou especialista em educação que mudava de 

nível a partir de uma graduação, especialização, mestrado e doutorado, retroagia na classe. Com 

essa mudança, a categoria vai avançar no nível, sem alteração da letra.  

A ausência da política de progressão e a promoção na rede estadual de ensino do RN, 

com relação ao avanço dos níveis e letras constituem outro fato que merece destaque, pois o 

governo estadual não vem cumprindo o que determina o PCCR, não implementando, nos 

contracheques dos professores e especialistas, a mudança de nível no período correto e quando 

os servidores fazem jus. Da mesma forma, não procede a avaliação de desempenho e concessão 

das mudanças de letras em tempo hábil.16 

Essa questão é destacada por Ferreira (2014), argumentando que a comissão de 

avaliação de desempenho, a qual deveria se responsabilizar pela progressão dos professores, 

nunca foi instituída até o ano de 2014. As progressões, quando eram publicadas, aconteciam 

sem critérios de avaliação.  

A autora estudou o caso de nove professores da rede estadual do RN, mediante os 

contracheques, durante o período de 1996 a 2010. Dos nove professores pesquisados, oito 

apresentavam prejuízos em sua remuneração em virtude da ausência das progressões e 

promoções. Segundo Ferreira (2014), esse prejuízo chega a ser de até 45 % do valor total da 

remuneração do professor.  

                                                           
16 Esse fato é destacado em entrevista pelo representante do SINTE (RN) (2015), quando relata que o 

governo do RN possui um atraso significativo na concessão dos direitos dos professores e especialista 

em educação. O representante do governo do período de 2011-2014 (2015) reconhece essa 

demanda, destacando que, durante a sua gestão, foi necessário desenvolver um projeto denominado de 

“correção de rumo”, entre os seus objetivos estava a concessão dos direitos represados, como a mudança 

de letra e nível  
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A ausência da política de progressão e promoção vem sendo pauta de vários 

movimentos grevistas ao longo dos últimos anos. Em 2013, a então secretária de educação no 

momento de negociação com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte/RN), 

informou o pagamento das progressões e promoções atrasadas, conforme fragmento abaixo: 

 

Outro ponto importante que está sendo atendido é a implantação das 

promoções verticais e horizontais, a partir da folha de fevereiro. Esse mês, 

foram pagas as promoções de 2006 a 2009 e, na folha de março, serão 

contemplados os processos abertos entre 2010 e 2012. A partir daí as 

promoções verticais passarão a ser implantadas à medida que os processos 

sejam concluídos. Já as promoções horizontais serão implementadas a partir 

do mês de abril. (RN, 2013c).  

 

De acordo com o discurso da Secretária, o movimento de progressão e promoção na 

rede estadual de ensino estava represado, desde o ano de 2006, o que configura, sete anos de 

atraso em 2013. Destaca-se, também, que a publicação das progressões e promoções para o 

magistério estadual vem acontecendo sem a devida avaliação de desempenho, prevista no 

PCCR/RN.  

A Lei Complementar nº 503, de 26 de março de 2014, concede progressão aos 

professores e especialistas de educação.  Em seu art. 1º e parágrafo único ressalva que “A 

progressão de que trata o caput deste artigo ocorrerá, excepcionalmente, sem a avaliação de 

desempenho prevista no art. 39 da Lei Complementar Estadual nº 322, de 11 de janeiro de 

2006” (RN, 2014).  

Percebe-se que a Lei nº 322/06, com relação às políticas de valorização do magistério, 

não tem apresentado características contundentes. Seu principal objetivo é garantir uma carreira 

atrativa aos professores e especialistas de educação; no entanto, o governo não tem 

implementado a legislação da forma como está prevista (REPRESENTANTE DO SINTE/RN, 

2015). A progressão e a promoção na carreira não podem ser concedidas por meio do interesse 

do governo, mas devem ser compreendidas enquanto direito público, fundamental ao 

desenvolvimento de uma educação com qualidade.  

De acordo com Souza (2008), a maioria dos entes federados utiliza em seus PCCR, 

critérios de avaliação de desempenho ultrapassados e, em muitos deles, não há regulamentação 

necessária conforme as determinações previstas na Resolução nº 3/1997 (CEB/CNE) atualizada 

pela Resolução nº 2/2009. Nesse sentido,  

 

Observa-se que os fatores titulação, tempo de serviço e qualificação, já 

presentes nos processos tradicionais de promoção das antigas carreiras, são 
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mantidos na maioria das novas. Os outros dois fatores – desempenho e 

conhecimentos – que envolvem processo de avaliação de professores, quando 

previstos na lei, carecem de regulamentação para serem implementados. 

Assim, 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 apud SOUSA, 2008, p. 83). 

 

É preciso superar a concepção que referencia a avaliação de desempenho de 

professores a partir de critérios estritamente técnicos e baseados necessariamente, na titulação, 

no tempo de serviço e em antigas visões de merecimento insuficientes para respaldar a 

valorização do magistério.  A avaliação do magistério  é um processo difícil de se conceber e 

pôr em prática, devido à complexidade que envolve o processo educacional como um todo.  

As exigências legais determinam que a progressão na carreira do professor seja 

baseada na avaliação de desempenho, assim como consta no art. 67 e inciso VI da LDB, Lei nº 

9.394/1996. Essa cobrança reflete a relevância que se atribui à avaliação em nossa sociedade e 

respectivamente o papel que a valorização do magistério ocupa enquanto elemento necessário 

à conquista da qualidade da educação, essa estritamente relacionada aos interesses políticos. 

Desse modo,  

 

Em termos da legislação recente (após a CF/88), as determinações sobre a 

necessidade de se estabelecer ou rever planos de carreira e remunerações para 

os docentes foram frequentes, porém os diferentes interesses políticos, 

econômicos e sociais e a dinâmica das forças políticas em conflito nas 

diferentes esferas administrativas é que permitem aferir quando e onde eles 

foram e serão implantados de fato. (CAMARGO; JACOMINI, 2011, p.160). 

 

Percebe-se que os fatores, apontados por Camargo e Jacomini (2011), são elementos 

que também têm limitado a implementação do PCCR no estado do RN a contento. Ele garante 

aos professores a progressão e a promoção, os movimentos responsáveis por permitir a ascensão 

na carreira, e são fundamentais na composição da remuneração docente. “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” (FERREIRA, 2014, p. 212). 

O movimento de resistência dos sindicatos e organizações de professores são 

essenciais na cobrança do cumprimento das legislações. Ademais, é necessário que essas 

reivindicações não sejam pautadas somente em aspectos estritamente econômicos, uma vez que 

é preciso cobrar que a avaliação dos professores seja um dos elementos integrantes da avaliação 

da escola e da rede de ensino como um todo.  
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De acordo com Camargo (2008), a remuneração baseada no desempenho é uma das 

principais polêmicas no cenário da educação brasileira atual. A crítica reside no fato de que é 

necessário avaliar todos os elementos que compõem o trabalho escolar e as diferentes instâncias 

dos sistemas educacionais e não, necessariamente, apenas os professores, isolados de seus 

contextos de trabalho.  

 

3.3 A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 11.738/2008 NO VENCIMENTO DOS 

PROFESSORES NI-A DO PCCR/RN: O CONTRADITÓRIO E AS SIMILARIDADES 

ENTRE GOVERNO E SINTE/RN 

 

A Lei nº 11.738/2008 regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato 

de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), determinando, à época, o valor do PSPN 

de RS 950,00 a ser atribuído aos professores com formação de nível médio, que estejam em 

início de carreira e possuam jornada de trabalho de até 40 horas semanais.  

Na rede estadual de ensino do RN, o professor no Nível I (formação em nível médio) 

e classe "A" (início da carreira) é aquele que deve receber seus vencimentos correspondentes 

ao determinado pelo PSPN, uma vez que é ele o profissional que se encontra com formação em 

nível médio e em início de carreira. Os demais cargos do magistério estadual devem receber 

vencimentos superiores ao “NI-A”, pelo fato de possuírem tempo de serviço superior a cinco 

anos17 ou níveis de formação acima do médio.  

Nesse contexto, é importante compreender que   

 

a primeira aproximação com as condições de remuneração dos professores 

pode ser feita a partir dos dados de vencimento inicial, ou seja, os valores 

básicos sem efeitos de adicionais ou gratificações; estes são os valores 

previstos nas tabelas de remuneração e sob os quais há os efeitos das 

promoções por titulação e por tempo de serviço e/ou avaliação. A 

movimentação da tabela salarial dependente, portanto de características de 

cada profissional, assim a análise do vencimento não revela a remuneração 

efetiva dos profissionais, mas permite uma aproximação efetiva com a política 

de valorização (ou ausência de valorização) dos profissionais (GOUVEIA; 

SOUZA, 2015b, p. 50).   

 

No RN, de acordo com a movimentação das tabelas salariais, os profissionais com 

nível superior e pós-graduados devem ser remunerados considerando os planos de carreira, com 

                                                           
17 De acordo com a Lei nº 322/06, os professores e os especialistas da educação, após o estágio 

probatório de três anos, têm o direito a adquirir uma nova letra a cada dois anos (RN, 2006). 
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base na titulação ou habilitação como forma de progressão, conforme determina o art. 67, inciso 

IV, da LDB. A cada novo reajuste do PSPN, deve-se reajustar os vencimentos de todos os 

professores e especialistas da educação, tomando como base o vencimento do “NI-A”.  

O professor “NI-A” (nível médio) apesar de ser contemplado na Lei nº 322/2006, ele 

se encontra em extinção, assim como o N-II (licenciatura curta), pois, nos últimos concursos 

públicos para o magistério do RN, tem sido exigido o nível superior como requisito mínimo ao 

ingresso da carreira docente. Mesmo assim, a existência do cargo “NI-A” no plano de carreira, 

é necessária, uma vez que é a partir desse nível (N-I) e letra (A), que é projetado o vencimento 

dos demais cargos, da forma como é preconizado na Lei do Piso e no Parecer CEB nº 9/2009.  

De acordo com informações do resumo da folha de pagamento do magistério, cedido 

pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos do RN, no ano de 2014 do mês de 

outubro, ainda havia dois professores “NI-A” na rede de ensino. Na prática, esses profissionais 

não deveriam existir mais na rede, uma vez que eram para ter progredido na carreira pelo do 

tempo de serviço.  

Na tabela 7, são apresentados os vencimentos18 anuais dos professores “NI-A” em 

comparação com o valor do PSPN praticado pelo MEC. As informações relativas ao 

vencimento desses profissionais foram extraídas dos relatórios analíticos da folha de pagamento 

do magistério, referentes aos meses de outubro, que foram cedidos pela Secretaria de 

Administração e Recursos Humanos (SEARH-RN) e estão em conformidade com as 

informações das tabelas salariais (anexo A), fornecidas pelo Sindicado dos Trabalhadores em 

Educação do RN (Sinte/RN).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Entende-se por vencimento “a base da remuneração dos servidores estatutários sobre a qual não 

incidem quaisquer gratificações, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 

remuneratória” (FERREIRA, M. A., 2010b, p.11). 
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O § 1º, do art. 2º da Lei 11.738/2008, determina que o valor do PSPN deve ser aplicado 

para uma jornada de trabalho de até 40 horas semanais. Com o uso da expressão “até”, a 

legislação abre o precedente que, para jornadas abaixo de 40 horas19, possam ser aplicados 

valores proporcionais do Piso. É com essa compreensão que, na rede estadual do RN, se aplica 

a proporcionalidade do valor do PSPN, uma vez que a carga horaria praticada na rede, é de 30 

horas semanais (BRASIL, 2008a). 

Com as informações da tabela 7, constata-se que, para os professores "NI-A", o valor 

referente ao reajuste proporcional do PSPN praticado pelo MEC foi creditado integralmente 

nos vencimentos dos professores a partir de 2011. Porém, é importante destacar que, nos dois 

primeiros anos após a promulgação da lei do Piso se permitia a incorporação de vantagens para 

se chegar ao valor determinado. Nesse sentido, consta no art.3º e § 2o: 

 

Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional 

nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos 

em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que 

trata o art. 2o desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que 

percebam valores acima do referido nesta Lei. (BRASIL, 2008a).  

 

                                                           
19 De acordo com a CNTE (2011) “a referência máxima de 40 horas para a percepção do PSPN não 

impede que o mesmo seja aplicado a cargas semanais inferiores a esta (ex: 20h, 25h, 30h). A Lei 

possibilitou essa condição como forma de compensar um valor aquém do exigido pela categoria, razão 

pela qual o Piso poderá vincular-se a qualquer carga horária abaixo de 40 horas semanais. ” 

Tabela 7- Vencimento do professor da rede estadual de ensino do RN com formação de Nível 

Médio e início de carreira (2008-2014) 

Período* 
Vencimento básico do cargo efetivo do 

“NI –A” (30 horas semanais) 

Professor rede estadual/RN 

(NI - A/proporção para 40 

horas semanais) ** 

Valor do PSPN 

praticado pelo 

MEC 

2008 620,00 826,66 R$ 950,00 

2009 620,00 826,66 R$ 950,00 

2010 664,33 885,77 R$ 1.024,67 

2011 890, 62*** 1.187,49 R$ 1.187,00 

2012 1.088,52**** 1.451,36 R$ 1.451,00 

2013 1.175,27 1.567,02 R$ 1.567,00 

2014 1.273,05 1.697.40 R$ 1.697,37 

Fonte: Brasil (2015a) e RN (2014b), SINTE/RN (2014.) 

Notas: 

(1) * Foi utilizado o mês de referência de outubro.   

(2) ** Para efeito da proporcionalidade, utilizou-se regra de três simples.  

(3) *** Destaca-se que, no ano de 2011, os valores divergem dos que estão apresentados na Tabela 

1, pelo fato da CNTE utilizar um outro mês de referência. 

(4) **** Destaca-se que, no ano de 2012, os valores divergem dos que estão apresentados na Tabela 

2, pelo fato da CNTE utilizar um outro mês de referência. 
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De acordo com as informações coletadas dos relatórios analíticos da folha de 

pagamento do magistério e tabelas salariais, nos anos de 2009 e 2010 (mês de outubro como 

referência) havia o pagamento de uma gratificação adicional na remuneração20, denominada na 

folha de “Complemento do Piso Salarial do Magistério” sob o código de número “222”. Esse 

mecanismo por parte do governo do RN, no ano de 2009, está em conformidade com o citado 

art. 3º e § 2o da Lei. No quadro 5, é possível verificar como acontecia essa complementação:  

 

Em 2009, o valor de R$ 712,56 foi pago aos professores "NI-A", por meio de um 

aditivo na remuneração. Nessa perspectiva, o valor proporcional do Piso foi contemplado, 

conforme visualizado no quadro 05.  

Constata-se, ainda, pela análise dos relatórios analíticos da folha de pagamento do 

magistério, que o valor de R$ 712, 56 era o teto da remuneração do cargo “NI-A”, pois, quando 

esse professor fazia jus a outras gratificações, como o adicional por tempo de serviço, por 

exemplo, o valor referente à complementação do Piso Salarial do Magistério era diminuído, de 

forma que a soma de todas as suas gratificações chegasse exatamente ao valor do PSPN que era 

praticado pelo MEC. Ressalva-se, novamente, que, até o ano de 2009, essa prática estava em 

conformidade com a Lei nº 11.738/2008.  

No ano de 2010, o reajuste aconteceu da mesma forma que o ano anterior, com uma 

gratificação que, somada ao vencimento, correspondia, de forma proporcional, aos valores do 

Piso, determinados pelo MEC, conforme consta no quadro 6.  

                                                           
20 Entende-se por remuneração “o conjunto pecuniário ao qual 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.” (FERREIRA, M. A., 2010b, p. 111). 

Quadro 5- Remuneração do Professor NI-A (30h) da rede estadual do RN e o valor do Piso em 

2009 

Período 
Professor rede estadual/RN 

(NI -A / 30 horas semanais) 

Professor rede estadual/RN 

(NI - A/ proporção para 40 

horas semanais) * 

Valor do PSPN 

Praticado pelo 

MEC 

2009 

Vencimento básico do cargo 

efetivo 
620,00 

R$ 950,08 R$ 950,00 Complemento do Piso Salarial 

do Magistério 
92,56 

Remuneração 712, 56 

Fonte: RN (2014b). 

Nota:  Mês de referência de outubro de 2009.  

(1) * Para efeito da proporcionalidade, utilizou-se regra de três simples.  
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O representante do SINTE/RN (2015) esclarece que, em 2010, havia como ponto de 

pauta de negociação um reajuste de 15,87%, porém o governo estadual concedeu, apenas, 

7,15% no vencimento básico, sendo estendido para todos os professores e especialistas em 

educação do quadro ativos e inativos. Esse reajuste elevou o vencimento dos professores “NI-

A” de R$ 620,00 para R$ 664,00. Nota-se, também, que o valor da complementação do piso 

salarial do magistério foi elevado de R$ 92, 56 para R$ 104, 24 a fim de que o valor da 

remuneração alcançasse o que era determinado pela Lei do Piso.  

Vale ressaltar que, de acordo com o texto da Lei do Piso (art.3º e § 2o), no ano de 2010, 

já não era mais possível fazer uso de gratificações para estabelecer o valor determinado pelo 

MEC. No entanto, até abril de 2011, em virtude da ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 

4.167 (ADIn) a Lei nº 11.738/2008, estava sub judice, portanto ela se encontrava sem 

aplicabilidade legal.  

Maria Aparecida Ferreira (2010b) apresenta os movimentos subjacentes à 

implementação do PSPN na rede estadual de ensino do RN no ano de 2009, esclarecendo que, 

quando a lei do Piso foi sancionada, havia por parte dos gestores da Secretaria de Educação e 

Governo estadual o discurso de que o Piso seria concedido, pelo fato de ser um instrumento 

importante para a valorização dos professores. Segundo o discurso do então Secretário de 

Educação, à época 21, o RN não corroborava as ideias do grupo de cinco estados da federação 

contra a Lei do Piso nº 11.738/2008, manifestadas pela ADIn22.  

                                                           
21 Ruy Pereira assumiu a gestão da SEEC-RN em julho de 2008 até fevereiro de 2010, quando foi vítima 

de um acidente de trânsito provocando o seu falecimento.  
22 Maria Aparecida Ferreira (2010b) esclarece que, do ponto de vista legal, o RN estava em 

conformidade com as orientações da Lei nº 11.738/2008, no momento em que o Supremo Tribunal 

Federal até então permitia o uso de gratificações para o pagamento do piso. No entanto, mesmo o estado 

Quadro 6- Remuneração do professor NI-A (30h) da rede estadual do RN e o valor do Piso em 

2010. 

Período 
Professor rede estadual/RN 

(NI -A / 30 horas semanais) 

Professor rede estadual/RN 

(NI - A/ proporção para 40 horas 

semanais) * 

Valor do PSPN 

Praticado pelo 

MEC 

2010 

Vencimento básico 

do cargo efetivo 
R$ 664,00 

R$ 1.024,76 R$ 1.024,67 
Complemento do 

Piso Salarial do 

Magistério 

R$ 104,24 

Remuneração R$ 768, 57 

Fonte: RN (2014b). 

Nota:  Mês de referência de outubro de 2010.  

(1) * Para efeito da proporcionalidade, utilizou-se regra de três simples.  
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Em contrapartida, o ano de 2009 foi marcado por um movimento grevista de grande 

repercussão, deflagrado em março. Na pauta desse movimento, estavam as perdas salariais 

devido à falta de efetivação das promoções e progressões que deveriam ter sido concedidas por 

meio das mudanças de Níveis e Classes, assim como, o pagamento do PSPN (FERREIRA, M. 

A., 2010b).  

Ocorreram embates políticos e acordos entre o Sinte/RN e os gestores estaduais 

visando cumprir o que estava previsto constitucionalmente, bem como colocar em prática, os 

acordos preestabelecidos − promoções verticais e horizontais e o pagamento do piso conforme 

o princípio da proporcionalidade.  

De acordo com Maria Aparecida Ferreira (2010b,  p. 186), “para a implementação do 

Piso Salarial, foram utilizadas todas as gratificações e vantagens pessoais, até mesmo os 

quinquênios. Significa que o governo se utilizou da Lei nº 11.738/2008, mas, principalmente, 

das decisões referentes à ADI, tomadas pelo Supremo Tribunal Federal”.  

O representante do SINTE/RN (2015), ao discutir a implementação do PSPN no RN, 

corrobora as ideias de Maria Aparecida Ferreira (2010b) compreendendo que houve perdas 

salariais, até o ano de 2010, com a prática de estabelecer o Piso como remuneração. Assim, “o 

Piso foi transformado em Teto, permitindo juntar todas as gratificações pessoais, inclusive o 

qüinqüênio como instrumento de complementação para o mesmo. ” (FERREIRA, M. A., 

2010b, p. 184). Nessa perspectiva, a categoria 

 

Teve um prejuízo muito grande porque em função da própria lei do piso, ela 

ter dado condições dos governos operarem a remuneração como piso, Wilma23 

mais Iberê se utilizaram muito bem de todo esse contexto. Tanto é que 

somente no último ano de Wilma em 2010, quando era 15.86% a correção do 

piso, que foi dado 7.15%, a metade. Ela deu metade e ainda utilizou de 

gratificações, de ADTS para chegar ao piso. (REPRESENTANTE DO 

SINTE/RN, 2015).  

 

A ADIn de nº 4.167 é considerada pelo representante do SINTE/RN como o fator 

preponderante ao atraso da implementação da Lei do Piso no RN, fazendo com que o governo, 

até o ano de 2010, fizesse uso de gratificações como o quinquênio e o Adicional por Tempo de 

Serviço que se trata de conquistas funcionais para se chegar o valor do Piso.  Dessa forma, 

                                                           
do RN não integrando o grupo que contestou a Lei do Piso através da ADIn, do ponto de vista ideológico 

ele não cumpre o Piso, considerando que o governo fez uso das decisões da ADIn para postergar o 

pagamento do Piso com referência, apenas, no vencimento. 
23 Wilma de Farias governadora do estado do RN durante os anos de 2003 a 2010. Iberê Souza (vice-

governador), assumiu o governo em março de 2010 em decorrência da renúncia da titular Wilma, para 

concorrer a cargo eletivo na política do RN.   
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segundo a entrevistada, a repercussão do Piso foi muito pequena e quase sem nenhum efeito, 

conforme a transcrição do seu discurso a seguir:  

 

A gente consolidou no ano de 2008 o piso, mas aí vieram os ataques. Vieram 

os ataques de uns 5 governadores que pediram a inconstitucionalidade. Isso 

fez com que a gente tivesse que retardar a implementação da lei do piso. 

Quando foi em 2009, o piso estava com a mesma referência de R$950, não 

houve correção no piso a época. [...] O governo [do RN] ele até 2010 se 

utilizou de gratificações e até mesmo do quinquênio, que é uma conquista que 

nós obtivemos ao longo dos anos, a cada 5 anos, a gente ter 5% sob o salário. 

Esse quinquênio, o ADTS, que é adicional por tempo de serviço, ele 

repercutiria sob o piso. Então até 2010 a repercussão foi muito pequena e 

quase sem nenhum efeito. (REPRESENTANTE DO SINTE/RN, 2015).  

 

Com essa prática, um dos maiores desafios à implementação do PSPN, segundo o 

representante do SINTE/RN (2015), é a compreensão de que o Piso deve ser a base salarial 

inicial da carreira do magistério o que não se pode confundir com teto salarial. Dessa forma, 

são limitadas as possibilidades de efeito na valorização e na carreira.   

Para o representante do governo do período de 2008- 2011 (2015),24 no contexto de 

implementação do Piso no RN deve-se levar em consideração a descontinuidade da gestão da 

SEEC-RN durante os últimos oito anos do governo de Wilma de Faria e Iberê Souza (2003-

2010) quando a pasta da educação teve 12 secretários. O mesmo acrescenta que,  

 

O cenário político estadual tem as suas especificidades que devem ser levadas 

em consideração em qualquer processo de tomada de decisão. Entendo que a 

existência de uma legislação federal levou muitos dirigentes a terem uma 

maior preocupação com a remuneração do magistério em níveis estadual e 

municipais, o que considero um ganho, já que se passou a ter uma referência 

nacional a ser buscada. Esta referência, mesmo sendo relativa a cada contexto 

específico trouxe uma preocupação para sua efetivação acarretando em 

diferentes momentos de análise e tomada de decisões para se buscar o 

cumprimento da Lei federal. (REPRESENTANTE DO GOVERNO DO 

PERIODO DE 2008-2011, 2015). 

 

No discurso do representante do governo do período de 2008 - 2011 (2015), constata-

se que havia interesse por parte do governo no cumprimento da legislação, uma vez que ele 

relata que o cumprimento da Lei do Piso estava imbricado em meio a análises e tomadas de 

decisões. Considerando os efeitos da ADIn nº 4.167, o Estado do RN estava legalmente 

respaldado no que se refere à aplicabilidade da Lei nº 11.738/2008. No entanto, a época, havia, 

                                                           
24 Mediante entrevista cedida à autora deste trabalho.  
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na pauta do movimento sindical, várias outras cobranças relacionadas aos direitos que estavam 

sendo represados, como, por exemplo, a efetivação do Plano de Carreiras.  

No ano 2011, estabeleciam-se alterações no cenário político e administrativo da 

educação no RN com o ingresso de Rosalba Ciarlini no governo do estado e da professora Drª 

Betânia Ramalho25 na gestão da SEEC-RN entre 2011 a 2014. 

Segundo o representante do governo do período de 2011-2014 (2015)26, o fato da então 

gestão haver assumido uma secretaria com inúmeros problemas – nos últimos oito anos foi 

constatado a mudança de vários secretários – representou um grande desafio. Ainda, segundo 

esse representante eram muitas as defasagens, greves, reivindicações e necessidade de cumprir 

os direitos acumulados que estavam sendo negados durante muito tempo aos professores da 

rede de ensino. 

No que concerne ao tratamento do Piso Salarial, no ano 2011, há modificações com a 

incorporação de reajuste de 34% no vencimento dos professores. Segundo o representante do 

Sinte/RN (2015), esse reajuste foi concedido em meio a uma greve que totalizou 83 dias e 

resgatava as perdas salariais dos anos anteriores, quando o valor do Piso não era integralizado 

no vencimento dos professores.  

Os 34% de reajuste foram concedidos em quatro parcelas de 7,6%, divididas entre os 

meses de setembro a dezembro, até chegar ao valor integral do Piso estabelecido para aquele 

ano. Para os professores “NI-A”, observou-se que os 34% foram concedidos integralmente, no 

mês de setembro, alcançando o valor de R$ 890, 62. Tais informações estão em conformidade 

com a tabela salarial do ano de 2011 e com o relatório analítico da folha de pagamento do mês 

de outubro.  

A matéria “Oito estados ficam abaixo do piso para professor sugerido pelo MEC” publicada em 

julho de 2011 pelo G1, o canal de veiculação on-line da Rede Globo, ratifica as informações 

analisadas por meio das tabelas salariais, assim como é apresentado a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                           
25 A integração da professora Betânia Ramalho à gestão da SEEC-RN foi resultado de um convite do 

governo feito inicialmente ao professor Ivonildo Rêgo, então reitor da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Na impossibilidade de ele assumir, ocorreu a indicação da citada professora, 

funcionária da UFRN a qual foi cedida à Secretaria de Educação.   
26 Mediante entrevista cedida à autora deste trabalho. 



95 

 

 

No Rio Grande do Norte, a tabela atual dos salários de professores de nível médio 

fixa R$ 664,33 de salário-base por uma jornada de 30 horas semanais. Para estar 

enquadrado dentro do piso nacional de 40 horas, o salário-base do professor de 

nível médio deveria de R$ 890 para a jornada de 30 horas. O governo afirma que 

cumprirá o piso imediatamente e diz que aplicará o valor neste mês. Diante da 

greve da categoria, iniciada no dia 2 de maio - o governo propôs equiparar o salário 

de nível médio ao piso nacional a partir de junho e dar aumento para os outros 

níveis a partir de setembro, mas de forma dividida até dezembro. A cada mês 

haveria aumento de 7,6% até chegar a 34%. De acordo com José Teixeira da Silva, 

um dos coordenadores gerais do sindicato, os professores não aceitam a proposta 

do governo e defendem que a secretaria pague o aumento de forma única aos 

profissionais de todos os níveis pelo menos a partir de julho. (OLIVEIRA, 2011).  
 

Em 2011, a Lei do Piso teve sua aplicabilidade legal após julgamento da ADIn nº 4.167 

no mês de abril. Constata-se, pois, que, somente, em dezembro todos os professores do RN 

tiveram seus vencimentos integralmente reajustados em conformidade com a Lei nº 

11.738/2008. De acordo com o representante do Sinte/RN (2015), existe uma ação judicial 

coletiva direcionada para essa perda salarial, mas ainda não foi julgada. 

O representante do governo do período de 2011-2014  (2015) dispõe que, no inicio da 

gestão da SEEC-RN, no ano de 2011, havia a garantia por parte da governadora Rosalba Ciarlini 

de que ela teria plena autonomia para adotar as mudanças necessárias, inclusive para 

implementar o Piso Salarial de acordo com as definições do MEC. Para tal, foi necessário 

construir um projeto denominado “Correção de Rumo” que tinha, como fundamento, a defesa 

do papel do professor e a importância que ele ocupava no sistema de ensino. Assim, de acordo 

com esse representante (2015),  

 

eram muitos diretos represados, dentre os direitos estavam o piso salarial que 

não estava sendo cumprido. Então houve na verdade muitas reuniões com o 

sindicato, que chega primeiro em uma Secretaria, reivindicando certamente 

esses direitos. Aí fui compreendendo que o piso não estava sendo implantado. 

Que o piso não tinha sido implantado e na primeira conversa com a 

governadora já ficou muito claro que nós não íamos medir esforços para 

garantir o piso. Mas precisávamos saber quantos eram os professores, em que 

condições, qual é a contrapartida do próprio FUNDEB, do próprio recurso 

federal. Contrapartida por ventura do Estado. Então fomos tentando identificar 

essa problemática de que você não pode garantir algo se você não tem clareza 

se o recurso está disponível. Então fizemos algumas contas, mas para isso 

implantamos um sistema de gestão de pessoal, que foi o SAGEP, para 

exatamente nos dar a dimensão de quem eram os professores, onde estavam 

os professores cedidos e os que estavam fora de função. A gente precisava 

saber quantos para poder começar a fazer a previsão de pagamento. [...]. Então 

foi dado um reajuste de 34% para os professores, que foram divididos por 4 

parcelas, que representou 7,15% ou 7,20%. Quando você olha para trás, as 

greves que foram acumuladas ao longo dos últimos 4 anos, antes de 2011, eles 
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em 4 anos conseguiram 7,15%, nós demos 7,15% em 4 parcelas, e então foi 

34%.  

 

No discurso do representante do governo do período de 2011-2014 (2015), cabe 

destacar que os dados apresentados da implementação do Piso estão convergentes com o que o 

representante do Sinte/RN (2015) dispôs que, por sua vez, estão em conformidade com as 

tabelas salariais e relatórios analíticos das folhas de pagamento.  

O aspecto que sobressai, no relato do representante do governo do período de 2011-

2014 (2015), é o reconhecimento que a nova gestão possuía da necessidade de valorizar os 

professores mediante o estabelecimento de garantias que estavam sendo represadas 

anteriormente, especialmente o PSPN. Nesse sentido, foram necessários planejamento e o 

conhecimento dos inúmeros elementos que imbricavam a rede estadual de ensino, inclusive a 

disponibilidade orçamentária para que as intenções fossem efetivadas. 

Provavelmente, essa conjuntura tardou o reajuste integral dos 34% referente ao PSPN 

para o mês de dezembro, o que deixava o Estado do RN em desacordo com a Lei nº 11.738/2008 

do mês de abril até o final do ano. Contudo, é preciso destacar que, de acordo com o 

representante do governo do período de 2011-2014 (2015), era necessário tempo para a nova 

gestão se apoderar do contexto em que eles estavam imergindo.     

Percebe-se que o ano de 2011 acumula os maiores ganhos da série histórica 2008-

2014, quando considera os 34% de reajuste do vencimento básico do cargo efetivo dos 

professores incorporado complementarmente para todos no mês de dezembro.  Nesse contexto, 

o representante do Sinte/RN (2015) reconhece a importância da figura da professora Betânia 

Ramalho na condição de secretária de educação durante o início de sua gestão. Parao a 

sindicalista,  

 

[...] a gente dá a Cezar o que é de Cezar e Betânia foi muito feliz naquela 

ocasião, quando ela fez a defesa do piso. Que isso era o mínimo que o governo 

do Estado poderia fazer, é implantar os pisos, porque os salários eram muito 

baixo. 

 

Apesar desse reconhecimento e de a nova gestão haver concedido aos professores da 

rede de ensino o direito represado do PSPN, as relações com o Sinte-RN nem sempre foram 

passivas durante o governo de Rosalba Ciarlini. Em 2011, registra-se a greve com maior tempo 

de permanência da série histórica 2011 a 2014. O principal ponto de pauta desse movimento 

era o pagamento do Piso e a revisão do Plano de Carreira.  
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A greve de 2011 foi deflagrada em 29 de abril e finalizada em 20 de julho, portanto o 

pagamento do Piso foi integrado ao vencimento dos professores após tal movimento. Desse 

modo, pode-se inferir que a implementação do PSPN foi marcada em meio a lutas, embates e 

conflitos com o Sindicato e governo local.  

Para o representante do Sinte/RN a partir do ano de 2012, a relação com o governo 

tornou-se ainda mais conflituosa. Segundo ele, os motivos para tal, seria a restrição que a gestão 

possuía em estabelecer o diálogo com a categoria e sindicato. E isso é observado no seu discurso 

ao discorrer sobre as ações da então secretária de educação : 

 

É isso que eu estou dizendo, no início do governo Rosalba, Betânia foi 

importante em 2011 e 2012, quando ela não fechou. Mas já no final de 2012 

para 2013 ela fechou completamente o diálogo e 2014 foi um período de muita 

conturbação com Betânia. [...]. Aí nós pegamos um período em que a gente 

teve dificuldade na relação política, foi um momento em que a Secretaria de 

Educação se fechou muito, apesar das mobilizações e greves realizadas, mas 

ela criou muitos obstáculos nesse período e foi uma relação de muitos 

conflitos e até, eu posso dizer, de contradição. Betânia quis exercer todo 

processo de hegemonia na educação e passou inclusive a tratar os movimentos 

sociais como seus inimigos. Em especial o nosso movimento aonde ela chegou 

muitas vezes e tencionou a descaracterizar a identidade sindical. Nós fomos 

questionados sobre a legalidade ou não da nossa entidade, foi necessário a 

gente entrar com um recurso a nível do Supremo Tribunal. 

(REPRESENTANTE DO SINTE/RN, 2015). 

 

O representante do SINTE/RN (2015) relata um dos momentos mais críticos no embate 

entre o Sindicato e governo do Estado na gestão de Rosalba Ciarlini, quando a Secretaria de 

Educação, no ano de 2013, abriu um processo administrativo disciplinar contra 46 professores 

em razão de ausência ao serviço pelo fato de eles estarem cedidos ao sindicato. O sindicato 

interpretou esse ato como uma atitude de intolerância ao movimento sindical legítimo. Os 

professores em questão não se apresentaram a convocação da secretaria e tiveram faltas 

descontadas em seus salários, sendo instaurado processo administrativo a eles sob alegação de 

abandono de cargo. Em meio a esse conflito foi deflagrada na rede estadual de ensino outra 

greve no mês de agosto com duração de 17 dias.  

Entre as principais reivindicações do movimento de 2013 estavam a falta de 

investimento da estrutura física das escolas, o pagamento das horas extras, as progressões e 

promoções atrasadas e o déficit dos professores. A greve foi cessada com um documento 

emitido pelo governo se comprometendo a cumprir parte das reivindicações da categoria. Nesse 

contexto, a secretaria afirmava através de nota pública que o Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação não tinha motivos para deflagrar essa paralisação da categoria e tentava emplacar 
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uma greve política, buscando envolver os professores da rede estadual na defesa das cessões 

irregulares de servidores para a entidade (G1 RN, 2013).   

O representante do governo do período de 2011-2014  (2015) interpreta o embate com 

o sindicato no governo de Rosalba Ciarlini por uma perspectiva de confronto político. Para esse 

representante, havia por parte do sindicato uma intransigência partidária durante toda essa 

gestão o que provocou inúmeros prejuízos e desfoque das ações que realmente mereciam 

destaque. Ele aponta que  

 

nós tivemos muitos problemas com o Sinte-RN porque era um governo de um 

partido que era completamente intolerado, não existia tolerância. Então nós 

tivemos muitos problemas, não com os próprios dirigentes, não era um 

problema focado na educação, mas existia um problema da ideologia política, 

partidária. Houve muitos embates e prejuízos em relação a isso.  

 

Os embates ocorridos entre o Sinte-RN e o governo estadual foram bem característicos 

na gestão da governadora Rosalba Ciarlini, a mídia local costumava evidenciar esses conflitos 

trazendo, à tona, os problemas que envolviam a rede de ensino como um todo, especialmente, 

as greves que marcaram esse período.  

Nesse contexto, deve-se compreender que os sindicatos surgem enquanto instituição 

que vai de encontro aos interesses patronais através da organização coletiva de seus 

trabalhadores, sendo a instância legitimada a mediar as relações de poder com o Estado. Além 

disso, essas instituições partem da necessidade de os trabalhadores se aparelharem à conquista 

de direitos socialmente negados e superação das condições políticas desfavoráveis que são 

características da lógica da divisão social do trabalho (FERREIRA, M. O., 2010). O 

sindicalismo docente é definido como,   

 

associação de caráter voluntário, sem fins lucrativos, cujo objetivo é organizar 

e representar o professorado (sócios e não-sócios) na defesa de interesses 

individuais e coletivos, particularmente quanto à melhoria das condições e 

valor do trabalho e das condições de ensino, mas também em relação à 

implantação de políticas educacionais (com suas consequências para a 

organização do trabalho e a qualidade da educação). (FERREIRA, M.O., 

2010, p.1).  

 

Constata-se que o sindicato é a organização que detém a força de trabalho, operando 

coletivamente no confronto daqueles que são detentores dos meios de produção. No caso dos 

sindicatos docentes, como o Sinte-RN, o confronto é estabelecido diretamente com os 

governantes que administram as diversas instâncias do Estado.  
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Palamidessi (2003) identifica os principais núcleos de conflito entre as associações 

docentes e atores estatais, categorizando da seguinte forma:  

 

1.conflito econômico-coorporativo, que inclui todos aqueles aspectos de tipo 

trabalhista: salários, estatutos, convênios coletivos, regimes de pensões; 2. 

conflito político-coorporativo, que integra todas aquelas demandas das 

organizações docentes de participação no processo de decisões das políticas 

educativas. 3. Conflito político-ideológico aos lineamentos da política de 

descentralização, privatização, ou a ingerência dos organismos internacionais 

no âmbito educativo, etc. (PALAMIDESSI, 2003, p.21).  

 

Observa-se que, entre os conflitos apresentados pelo autor citado, há similaridade do 

item 3 com o que o representante do governo do período de 2011-2014  (2015) discorreu, visto 

que, para ele, o confronto do Sinte-RN com sua gestão se deu, especialmente, em detrimento 

da opção ideológica do governo, que não comungava com as mesmas bases partidárias do 

sindicato.  

Ao mesmo tempo que o representante do governo do período de 2011-2014 apresenta 

essa particularidade, em seu discurso é possível verificar outros elementos que levam o 

sindicato a questionar a eficiência do governo e que foram pautas de greves. Para ele, esses 

elementos são decorrentes de acúmulos de direitos represados das gestões anteriores, e que, na 

gestão que ele representa, foi estabelecido um enorme esforço para superar essas deficiências, 

visto que  

 

[...] a educação nunca teve, e você pode medir para trás, nunca teve tantas 

garantias respeitadas para os professores. Então as reivindicações muitas 

vezes do sindicato, eram as reivindicações muito pautadas naquele acúmulo, 

no acúmulo de negações. Por exemplo, quando chegamos tinha muito 

problema de pagamento das horas suplementares. Dentro de uma 

desorganização muito grande de que esse pagamento insidia em quem, como 

era o reajuste disso, como era o acompanhamento. (REPRESENTANTE 

DO GOVERNO DO PERÍODO DE 2011-2014, 2015).  

 

No entender do representante do Sinte/RN (2015), havia e ainda existe uma dívida 

muito grande herdada de direitos funcionais, tais como: promoções verticais, horizontais, 

licença para tratamento de saúde, licença para cursos de mestrado e doutorado e licença prêmio. 

A sindicalista acrescenta que o cumprimento desses direitos poderia ter sido resolvido com o 

planejamento da Secretaria. 

A redução do 1/3 da carga horária para o cumprimento de atividades extraclasses, 

conforme determinação da Lei nº 11.738/2008 no § 4o do art. 2º, até o ano de 2013, integrava a 
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lista dos direitos que estavam sendo represados aos professores da rede estadual do RN. Para 

que a Lei do Piso fosse integralmente cumprida, foi necessário o Sinte-RN ingressar com ação 

judicial a qual o governo do estado recorreu junto ao Supremo Tribunal Federal, ratificando a 

decisão favorável do Tribunal de Justiça do Estado do RN, levando a Secretaria de Educação a 

publicar a Portaria nº 731, de 24 de julho de 2013 (REPRESENTANTE DO SINTE/RN, 2014).  

A Secretaria normatizou a hora atividade em dois formatos: A redução da jornada27 de 

24 hora/aula semanal por 20 hora/aula semanal, com 4 horas semanais para atividades 

extraclasses. O outro formato foi pagar as 4 horas extras aos professores que não tiveram direito 

à redução ou não optou por tê-la. De acordo com o representante do Sinte/RN (2015), em 2014, 

mais de 2 mil profissionais comprovaram o direito e a Secretaria não havia pago a esses 

profissionais as horas extras. 

Desde o final do ano de 2011, o RN vem pagando o que determina os valores salariais 

do PSPN pelo MEC no vencimento dos professores e especialistas de educação, de forma 

proporcionada considerando a carga horaria de 30 horas semanais da rede estadual. A partir de 

2012, os reajustes têm sido creditados nos primeiros meses de cada ano, com efeitos retroativos 

a janeiro. Portanto, no que se refere ao pagamento do Piso, o RN vem cumprindo as orientações 

legais da Lei nº 11.738/2008.  

Mesmo com o Piso sendo pago, o governo de Rosalba Ciarlini foi marcado por várias 

greves na rede de ensino, em sua gestão o único ano que não houve greve foi em 2012. No ano 

de 2011, foram 82 dias paralisados; em 2013, 17 dias; e, em 2014, 56 dias. 

A última greve do governo de Rosalba foi deflagrada em 28 de janeiro de 2014 tendo 

o seu término em 24 de março do mesmo ano. Entre as reivindicações, estavam o não 

cumprimento dos acordos de mudança na carreira firmados no movimento de 2013, a revisão 

do plano de carreira, redimensionamento do porte das escolas e gratificação dos diretores. O 

momento mais crítico do movimento foi quando houve o corte dos salários dos professores 

grevistas, ocasionando repercussão na mídia local. 

A greve de 2014 terminou após a categoria conquistar o reajuste de 8,32% referente ao 

Piso o que era algo que já estava previsto; a análise de progressões represadas desde 2006; a 

concessão de um avanço de letras a todos os professores e, ainda, aumento da gratificação dos 

diretores. Para o Sinte/RN, a mais importante dessas conquistas é a manutenção do nível na carreira 

                                                           
27 Anterior à publicação da Portaria nº 731, de 24 de julho de 2013, a jornada de trabalho dos professores 

do Estado era regida pela Lei Complementar Estadual n° 322, destinando 24 horas semanais para sala 

de aula, e 6 horas para planejamento. 



101 

 

(letra) para quem avança na aquisição de títulos acadêmicos como mestrado e doutorado, pois, até 

então, quem avançava nos títulos voltava para início da carreira.  

Apesar de todos os embates, o representante do governo do período de 2011-2014, avalia 

sua gestão como positiva para a valorização do magistério, destacando os reajustes a que fizeram jus 

os professores. Sendo assim, ele dispõe que   

 

o que nós tínhamos e eu tenho como conhecimento, é que você comparando o 

contracheque de 2010 e comparando esses contracheques de 2011, 2012, 2013 

e 2014, para você ter uma ideia o reajuste acumulado foi de 91,15%. Fora o 

que nós implementamos das letras, entre outros [...]. Que são o que eu chamo 

de direitos represados. Então certamente quem vai fazer uma avaliação mais 

concreta, mais honesta, tem que comparar os contracheques porque o Estado 

não tinha essa condição dos professores saberem que cada ano o piso, com seu 

reajuste era garantido. Se o Estado Brasileiro e o Estado do Rio Grande do 

Norte não tivessem sofrido dos problemas da economia nacional, certamente 

o ganho teria sido muito maior.  

 

No discurso do representante do governo do período de 2011-2014 (2015), é 

importante compreender que os reajustes destacados por ela estão relacionados com o fato da 

Lei nº 11.738/2008 ter sido julgada plenamente constitucional em abril de 2011, fazendo com 

que, a partir de então, os Estados e Municípios brasileiros implementassem o PSPN via 

determinação legal. Assim, o governo que estava à frente do RN, nesse período, apenas cumpriu 

uma deliberação em virtude dessa legislação. Portanto, não se tratava de uma concessão de 

benefícios, mas de uma obrigatoriedade legal.  

O representante do Sinte/RN (2015), também, avalia esse período como positivo para 

a categoria, considerando que, a partir de então, há um indexador do reajuste salarial com uma 

data base de aplicação que vem sendo cumprida. Porém, para ela, não se pode desconsiderar os 

demais direitos que estão sendo negligenciados pelo governo estadual, como, por exemplo, a 

efetivação das progressões e promoções em tempo hábil, ponto de pauta de vários movimentos 

grevistas.     

Nesse sentido, o pagamento do que determina a Lei do Piso no vencimento dos 

professores não significa que o governo esteja promovendo a pretensa valorização do 

magistério, pois é preciso considerar se o PCCR tem sido implementado a contento. 

A implementação do PSPN e PCCR, ainda que seja uma definição legal, encontra-se 

circunscrita em meio aos interesses políticos e a gestão do estado; desse modo, a participação 

dos sindicatos é fundamental.   

Ferreira (2014) argumenta que o papel do Sinte/RN é decisivo na conquista dos 

direitos dos professores e especialista em educação, sendo sua atuação destacada em meio “às 
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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” (FERREIRA, 2014, p.300).   

A implementação do PSPN, no RN, apresenta efeito positivo com o aumento e reajuste 

dos vencimentos dos professores de todos os níveis e classes. Mas, o Piso não tem repercussão 

na elevação da carreira, na progressão, tampouco na promoção. Tal competência é de 

responsabilidade do PCCR, que, por sua vez, não tem sido totalmente respeitado desde que foi 

instituído, fato esse evidenciado pelas greves ocorridas nos últimos anos que tinham como 

ponto de pauta o pagamento das progressões e promoções.  

A progressão e a promoção são elementos essenciais na política de valorização do 

magistério, que, sendo implementadas de forma correta e associadas ao PSPN, garantem uma 

carreira mais atrativa aos professores.  

Os professores “NI-A”, no período de 2009 a 2014, acumularam reajuste salarial de 

105.3%, em consequência da implementação do PSPN. Desse modo, pode-se inferir que houve 

efeitos positivos no vencimento dos professores, o que não é suficiente para garantir a 

valorização desses profissionais, uma vez que o vencimento é, apenas, uma das dimensões da 

valorização do magistério, tais como: formação inicial e continuada, condições de trabalho e 

jornada.     

Outro fator positivo na rede estadual é a quase extinção dos cargos NI-A, ao longo do 

período estudado, portanto, compreende-se que a política da qualificação e formação 

continuada tem tido representatividade na rede estadual do RN, sendo a maioria dos seus 

professores licenciados.  

Não obstante algumas evidências positivas em consequência, especialmente, da 

implementação do PSPN na rede estadual de ensino do RN, os desafios na luta pela valorização 

do magistério continuam, sobretudo, para que o PCCR, de fato, seja um instrumento que 

respalde o avanço da carreira dos professores e que eles possam trabalhar em condições de 

trabalho dignas ao exercício de sua profissão.  
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4 VENCIMENTO, REMUNERAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 11.738/2008: 

APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDEB DA REDE ESTADUAL DE 

ENSINO DO RN (2008-2014)  

 

Neste capítulo, objetiva-se analisar as repercussões da Lei nº 11.738/2008 (PSPN) no 

vencimento e na remuneração dos profissionais do magistério, a partir do estudo da folha de 

pagamento e da receita e da despesa do Fundeb. Em seu primeiro tópico, são apresentados os 

valores em reais investidos pelo governo estadual com vencimento, estabelecendo relações com 

o PSPN e o número de funções docentes da rede estadual de ensino por meio das tabelas 8 a 

14.  

No segundo tópico, são expostos o investimento anual em reais com remuneração da 

rede estadual de ensino e as implicações do vencimento sobre essa quantia, entre os anos de 

2008 a 2014, por meio das tabelas 15 a 17.   

E no último tópico, são apresentados dados concernentes ao investimento com 

vencimento do magistério da rede estadual do RN (2008-2014) em função da despesa do 

Fundeb, assim como os aspectos que envolvem essa receita e despesa, tais como: a 

complementação da União ao Fundo e o número de matrículas da rede estadual. Essas 

informações estão dispostas nas tabelas de número 18 a 25 e no gráfico 3.  

Foram utilizadas dados extraídos dos relatórios analíticos e resumos (cargos e rubricas) 

das folhas de pagamento do magistério da rede de ensino do estado do RN, cedidas pela 

Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SEARH/RN), bem como informações 

coletadas do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) e do 

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

  

4.1 AS REPERCUSSÕES NO VENCIMENTO  

 

Pesquisas relacionadas à remuneração dos professores da educação básica no Brasil 

vêm ganhando maior evidência a partir dos anos de 1990, em função do conjunto de legislações 

instituídas que destacam a importância da valorização desses profissionais, visando à garantia 

de uma educação pública de qualidade.  

Nesse cenário, a questão da remuneração dos professores ganhou espaço na agenda da 

academia e no debate sobre as políticas de financiamento da educação básica. Um exemplo é a 

pesquisa em rede “Remuneração de professores de escolas públicas de educação básica no 
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contexto do Fundeb e do PSPN (2013-2017) ”, vinculado ao Observatório de Educação do 

MEC, financiada pelo Edital Capes nº 049/201228. 

Apesar do conjunto das legislações não terem sido suficientes para equacionar, 

plenamente, a problemática da desvalorização salarial dos professores, elas têm contribuído 

para que estados e municípios garantam uma carreira mais atrativa por meio dos PCCR’s, que 

devem regulamentar as especificidades, condições do trabalho docente e vencimento mínimo 

em detrimento do PSPN.  

Na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, o valor do Piso determinado pela 

Lei nº 11.738/2008, passou a integrar o vencimento dos professores, constituindo, assim, um 

instrumento de regulamentação e correção monetária dos vencimentos, com efeitos positivos, 

conforme observado no capítulo anterior. 

Na tabela 8, a seguir, é apresentado o investimento mensal com vencimento, a variação 

anual percentual desse investimento (meses 01 a 12) e o total investido por ano (2008-2014). 

Com essas informações, é possível observar a repercussão que a implementação do PSPN 

ocasionou na dinâmica dos valores investidos no vencimento dos professores estatutários29 da 

rede estadual de ensino. O objetivo dos dados da tabela é observar o movimento do investimento 

na valorização salarial desses profissionais. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 O projeto de pesquisa Remuneração de professores de escolas públicas da educação básica no contexto 

do FUNDEB e PSPN objetiva investigar impactos do Fundeb e do PSPN na estrutura de remuneração 

dos professores de escolas públicas de educação básica em 12 estados brasileiros e suas capitais entre 

2006 a 2013. No RN, a pesquisa é integrada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, 

pela linha de pesquisa “Educação, Política e Práxis Educativa”, na qual a autora dessa dissertação é 

integrante. 
29 Destaca-se que, na rede estadual de ensino do RN, o quadro de professores também é composto pelos 

os profissionais temporários que ingressam na rede de ensino mediante processo seletivo de contratação 

temporária.  Para os fins desse estudo, foram considerados, apenas, os professores estatuários ou efetivos 

que possuem sua carreira regulamentada pelo PCCR (Lei nº 322/06) e ingressam na rede mediante 

concurso público.  
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Tabela 8- Investimento com vencimento do magistério da Rede Estadual do RN (2008-2014) 

Mês 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 17.882.411,33 17.108.952,70 18.048.039,60 19.472.502,49 25.161.967,43 29.304.867,96 30.489.154,02 

2 17.793.894,09 16.812.413,57 18.044.271,28 19.468.449,37 25.070.752,70 31.629.220,15 32.854.106,21 

3 17.693.714,41 16.801.500,23 18.037.713,31 19.412.574,49 28.973.573,89 31.564.375,47 32.760.997,01 

4 17.669.872,53 16.822.092,46 18.029.725,33 19.386.764,37 29.530.522,19 31.271.277,22 33.596.158,71 

5 17.600.953,04 17.340.591,14 18.008.671,32 19.288.399,74 29.535.278,03 31.685.482,61 33.248.015,75 

6 17.471.017,21 17.360.626,73 17.941.944,39 19.415.299,04 29.568.255,94 32.098.534,23 33.242.360,08 

7 17.369.160,57 17.473.770,07 19.585.437,17 19.297.993,28 29.837.190,99 32.142.489,79 33.114.973,97 

8 17.145.700,22 17.733.898,04 19.671.219,39 19.243.582,39 30.591.994,18 32.312.958,75 32.891.037,04 

9 17.032.333,84 17.786.458,85 19.694.613,77 20.539.947,88 30.567.595,34 32.492.373,81 32.652.529,14 

10 16.921.801,30 17.599.264,10 19.689.793,84 21.966.249,38 30.719.616,96 32.194.173,21 32.501.748,24 

11 16.827.130,60 17.491.766,23 19.651.422,94 23.567.914,08 30.448.581,80 31.724.901,41 32.327.502,51 

12 16.825.788,66 17.334.731,23 19.482.312,56 25.270.304,06 29.689.771,73 30.771.919,00 32.175.051,30 

∆ % 

(01-12) 
- 6% 1% 8% 30% 18% 5% 6% 

Total anual  208.233.777,80 207.666.065,35 225.885.164,90 246.329.980,57 349.695.101,18 379.192.573,61 391.853.633,98 

Fonte: RN (2014c). 

Notas:  

(1): Valores percentuais arredondados. 

(2): Em destaque (negrito na cor azul) os meses em que ocorreram reajuste no vencimento.  
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De acordo com a tabela 8, observa-se que o investimento anual com vencimento tem 

crescido na série histórica (2008-2014), especialmente a partir do ano de 2011, acumulando o 

maior índice percentual de variação anual (30%), referente aos meses de janeiro a dezembro.  

No ano de 2010, no mês de julho, registra-se o primeiro reajuste no vencimento na 

série histórica de 2008-2014. Nas tabelas salariais (anexo A), esse reajuste equivalia a 7,15% 

para todas as funções docentes. Esse aumento representou um investimento a mais de 9,16% na 

folha de pagamento, em relação ao mês de junho, o que correspondeu em reais exatamente a 

R$ 1.643.492,78.  

Em 2010, mesmo com a concessão do reajuste, o valor mínimo do determinado pelo 

PSPN ainda não estava sendo pago nos vencimentos das funções docentes, fato esse relacionado 

com as consequências da ADIn nº 4.167, impetrada contra a Lei do Piso. 

Em 2011, o valor total determinado pelo PSPN foi implementado no vencimento dos 

professores mediante um reajuste de 34% sendo dividido em 4 parcelas compreendidas entre 

os meses de setembro a dezembro. Essa implementação impactou a folha de pagamento de 

dezembro um aumento de 31,31% em relação ao mês de agosto, sendo o equivalente a  

R$ 6.026.721,67.  

Entre os anos de 2012 a 2014, a correção do vencimento de todas as funções docentes 

da rede estadual aconteceu mediante a determinação dos reajustes instituído pelo governo 

federal, em função da Lei n° 11.738/2008.   

Em 2012, o reajuste do PSPN instituído pelo governo federal foi de 22,22%, sendo 

concedido na rede estadual no mês de março, representando um aumento de 15,56% na folha 

de pagamento em relação ao mês anterior, correspondendo o valor de R$ 3.902.821,19. Em 

2013, o reajuste do Piso foi de 7,97% sendo concedido na rede estadual no mês de fevereiro 

representando um aumento de 7,93% na folha de pagamento em relação ao mês de janeiro, 

correspondendo a quantia de R$ 2.324.352,19. Em 2014, o reajuste do PSPN foi de 8,32% 

sendo concedido na rede estadual no mês de fevereiro representando a um aumento de 7,75% 

na folha de pagamento em relação ao mês anterior, correspondendo um valor de R$ 

2.364.852,19.  

Destaca-se que, nos anos de 2012 a 2014, os percentuais de reajuste do PSPN estão 

coerentes com os reajustes observados nas folhas de pagamento, o que implica dizer que o 

PSPN vem sendo pago corretamente pelo governo do RN.  

Observa-se que há uma diferença percentual do reajuste do PSPN (2009-2014) e a 

variação anual entre os meses 01 a 12. Essa ocorrência acontece em virtude da alteração do 

número de funções docentes, que vem diminuindo a cada ano, portanto incidindo sobre o 
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investimento total com o vencimento. Esse fato também explica a diminuição de (- 6%) em 

2008 do investimento com vencimento, cuja diminuição pode ser vista nas tabelas 10 e 11.  

Na tabela 9, compara-se o crescimento do investimento com vencimento por ano do 

magistério da Rede Estadual do RN em detrimento do crescimento do valor do PSPN instituído 

pelo governo federal.  

 

 

Na tabela 9, observa-se que a variação do investimento com vencimento, no ano de 

2009, foi inexistente. Essa ocorrência está relacionada ao fato de que não houve reajuste no 

vencimento das funções docentes nesse ano. No ano de 2010, de acordo com a tabela salarial, 

foi implementado um reajuste de 7.15% sob o vencimento das funções docentes. Desse modo, 

esse reajuste ocasionou um aumento do investimento anual de 9% em função do ano de 2009.  

A partir do mês setembro de 2011, o PSPN começou a ser implementado no 

vencimento dos professores, refletindo no crescimento do investimento anual, em 2012, 

apresentando como o maior da série histórica (2008-2014).  

Convém destacar que a variação do número de funções docentes (tabelas 10 e 11) 

incide diretamente sobre os percentuais de investimento com vencimento. Assim, nos anos de 

2010 e 2012, houve uma queda de 0% das funções docentes, repercutindo no aumento do 

investimento com vencimento em relação ao ano anterior.  

Ao longo da série histórica (2008-2014) o investimento do governo do RN com o 

vencimento do magistério ativo cresceu 88% e a variação total do valor do PSPN instituído pelo 

Tabela 9- Crescimento do investimento com vencimento por ano do magistério da Rede Estadual do 

RN versus o crescimento do PSPN (2008-2014) 

Ano 
Investimento com vencimento  

em RS 

Crescimento 

(%) 

Variação total 

% 

(2008-2014) 

Valor 

do 

PSPN 

em R$* 

Crescimento 

(%) 

Variação 

total % 

(2008-

2014) 

2008 208.233.777,80 - 

88 

950,00 - 

79 

2009 207.666.065,35 0 950,00 0 

2010 225.885.164,90 9 1.024,67 8 

2011 246.329.980,57 9 1.181,34 15 

2012 349.695.101,18 42 1.451,00 23 

2013 379.192.573,61 8 1.567,00 8 

2014 391.853.633,98 3 1.697,00 8 

Fonte: Brasil (2015a) e  RN (2014c). 

Notas: 

(1): Valores percentuais arredondados. 

(2): *Valores definidos para aqueles professores que possuem formação em nível médio e jornada de 

trabalho de até 40 horas. 
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governo federal foi de 79%, ou seja, uma diferença de 9% de uma para outro. Isso implica dizer 

que o PSPN foi implementado na rede estadual e que, quando se considera o valor total pago 

pelo estado do RN no vencimento de todos os professores e especialistas de educação dos mais 

diversos níveis e classes, o crescimento acumulado é 9% maior do que o aumento dos valores 

instituídos pelo PSPN.  

Na tabela 10, faz-se uma comparação do investimento por ano com vencimento em 

função do número de funções docentes estatutárias e ativas da rede estadual de ensino.   

 

Tabela 10- Vencimento anual do magistério da Rede Estadual do RN versus número de funções 

docentes (2008-2014) 

Ano Investimento no vencimento Número de funções docentes* 

2008 208.233.777,80 19.134 

2009 207.666.065,35 19.017 

2010 225.885.164,90 19.069 

2011 246.329.980,57 18.339 

2012 349.695.101,18 18.307 

2013 379.192.573,61 17.978 

2014 391.853.633,98 16.290 

Fonte: RN (2014c). 

Nota: *Referência mês de outubro. 

Na tabela 10, nota-se que o investimento com o vencimento tem crescido na série 

histórica (2008-2014). Quando se compara com o número de funções docentes na rede estadual, 

observa-se que elas têm diminuído, portanto, o estado tem investido mais para uma menor 

quantidade de funções docentes ao longo dos anos.  

A variação do número de funções docentes pode ser mais bem visualizada a partir das 

informações da tabela 11.  
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Tabela 11- Variação do número de funções docentes ativas da Rede Estadual do RN (2008-2014) 

Mês/ Ano Nº de funções docentes* Variação (%)  Variação total % (2008-2014) 

Out/08 19.134   

-15 

Out/09 19.017 -1 

Out/10 19.069 0 

Out/11 18.339 -4 

Out/12 18.307 0 

Out/13 17.978 -2 

Out/14 16.290 -9 

Fonte: RN (2014d). 

Notas:  

(1) * Utiliza-se o mês de outubro de cada ano como referência. 

(2) Valores percentuais arredondados.  

 

Na série histórica 2008-2014, a diminuição do número de funções docentes representa 

uma queda de (-15%), quando, nesse mesmo período, o investimento com vencimento 

aumentou em 88%, sendo o mais expressivo em diminuição o ano de 2014. Atribui-se esse 

fenômeno ao conjunto de aposentadorias e exonerações concedidas.  

O ano de 2011 foi marcado pela realização de um concurso público de grande porte 

para a rede estadual e muitas novas admissões foram efetivadas, ultrapassando o número de 

vagas estabelecidas no Edital nº 001/2011 SEARH/SEEC-RN. 

Desde 2008, conforme informações extraídas dos relatórios analíticos das folhas de 

pagamento, ocorreu uma média proporcional de 2000 novas admissões na rede estadual, o que 

não tem sido suficiente para suprir o déficit do número de funções docentes estatutárias da rede 

estadual, uma vez que, nesse mesmo período (2008-2014), foi concedido um número de 5.426 

aposentadorias, conforme tabela 12.  

Observa-se que a contratação temporária de professores vem sendo utilizada para 

cobrir os déficits. A Lei estadual nº 9.737, de 26 de junho de 2013, que altera a Lei nº 9.353, de 

19 de agosto de 2010, regulamenta essa contratação, visando a atender à necessidade 

excepcional de interesse público, conforme consta em seu art. 1º:  

 

Art. 1º. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) poderá 

efetuar a contratação, por tempo determinado, de professor substituto, nas 

condições e prazos previstos nesta Lei, mediante prévio processo seletivo 

público simplificado, com ampla divulgação, por meio de publicação no 

Diário Oficial do Estado (DOE), jornal de circulação estadual e internet, cujas 

regras serão estabelecidas em edital. (RN, 2013a, p.1).  
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De acordo com a Lei Estadual nº 9.737, em seu art. 2º, a admissão dos contratos 

temporários poderá ocorrer para suprir a falta de professor efetivo em razão de: “I - vacância, 

nas hipóteses previstas no art. 33 da Lei Complementar Estadual nº 122, de 30 de junho de 

1994; II - afastamento ou licença; ou III – nomeação para ocupar cargo de direção, vice-direção, 

coordenação administrativo-financeira e coordenação pedagógica”.  O limite da contratação 

temporária, de acordo com o art. 4º, não poderá exceder a 20% do total de docentes efetivos em 

exercício em cada instituição estadual de ensino.  

A percentagem do número de contratação temporária foi contestada pelos deputados 

que integram a Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa 

do RN, no momento da aprovação da lei. Para eles, 20% de temporários, em relação ao quadro 

total de efetivos, seriam uma margem considerada alta (LIMA, 2013).  

No contexto, a secretária de educação, à época, esclareceu que a equipe havia se 

deparado com números não confiáveis e que a quantidade de professores afastados se deve a 

dois grandes problemas: falta de uma junta médica especializada para atender, exclusivamente, 

aos docentes, e um projeto da própria Secretaria para acolher e dar assistência especializada aos 

que pedem afastamento. Acrescentou, ainda, “Precisamos de uma política estruturante, que se 

instale e permaneça a cada ano. Esperamos com os novos mecanismos que estão sendo 

implantados e termos melhor visibilidade no sistema de gestão” (LIMA, 2013).  

A falta de dados estatísticos confiáveis, apontada pela secretaria, é um dado que 

merece atenção em comparação com os relatórios analíticos das folhas de pagamento (2008-

2014). Tais relatórios foram gerados pela da categorização de “magistério ativo30”, portanto, 

nessas folhas, deveria constar, apenas, professores e especialistas de educação ativos em 

funções de docência e atividades pedagógicas. Entretanto, observa-se que, na folha de 

pagamento, existem inúmeras permissões indevidas como professores cedidos a vários órgãos 

e departamentos da SEEC/RN e a outras instituições relacionadas à administração do Estado, 

sendo que algumas delas sequer possuem vinculação com a educação, como, por exemplo, 

servidores lotados no Instituto de Perícia Criminal (ITEP/RN).  

Percebe-se que a folha de pagamento é composta, também, de professores e 

especialistas que estão em funções de apoio pedagógico, administrativos, afastados por motivo 

de licença e cedidos para outras funções da administração direta ou indireta do Estado, ou seja, 

                                                           
30 Em conformidade com a solicitação e oficio encaminhado a SEARH-RN. De acordo o programador 

responsável pela emissão dos relatórios analíticos das folhas de pagamento, todos os cargos compostos 

na folha são categorizados e pagos enquanto “magistério ativo”.   
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não é composta por somente aqueles que estão em efetiva regência do magistério, como deveria 

ser.  

A Lei Complementar nº 322/2006, que regulamenta o PCCR do RN define, em seu art. 

2º, inciso I, o Magistério Público Estadual sendo:  

 

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 pertencentes à 

Rede Pública Estadual de Ensino e demais Órgãos e Entidades vinculados à 

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos – SECD, bem 

como nas entidades privadas sem fins lucrativos conveniadas com a SECD 

que ofereçam educação especial. (RN, 2006, grifo nosso).   

 

É possível encontrar algumas incoerências com o que é definido enquanto Magistério 

Público Estadual na Lei nº 322/2006 com os achados das folhas de pagamento, no momento em 

que é identificada a presença de cargos indevidos sendo categorizados como funções de 

magistério. Esse fato foi relatado pelo representante do governo do período de 2011-2014 

(2015), e, de acordo com ele, em sua gestão, foi implementado um sistema denominado de 

Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento de Pessoal (SAGEP) e que, a partir de então, 

foi possível melhor reorganizar a rede de ensino em função da identificação dos abusos 

indevidos que ocorriam.   

De acordo com o representante do governo do período de 2011-2014 (2015), esse 

trabalho iniciou-se com a implementação do PSPN, quando 

 

então fomos tentando identificar essa problemática de que você não pode 

garantir algo se você não tem clareza se o recurso está disponível. Então 

fizemos algumas contas, mas para isso implantamos um sistema de gestão de 

pessoal, que foi o SAGEP, para exatamente nos dar a dimensão de quem eram 

os professores, onde estavam os professores cedidos, os que estavam fora de 

função. A gente precisava saber quantos para poder começar a fazer a previsão 

de pagamento. [...]. Então aí muitos foram identificados, também, muitos 

problemas de falta de professores e concessões indevidas, com desvios de 

funções. Então os 4 anos foram muito penosos para reorganizar essa estrutura, 

porque o próprio recurso do Fundeb não pode ser gasto em ações de 

professores que não seja em atividades pedagógicas em sala de aula ou 

atividade realmente de ensino e aprendizagem. E nós encontramos muitos 

abusos dessa ordem. 

 

Em seu discurso, o representante do governo discorre sobre as determinações da Lei 

nº 11.494/2007 que regulamenta o Fundeb, em que, no art. 22, é limitado o mínimo de 60% dos 
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seus recursos ao pagamento dos profissionais que estejam em efetivo exercício do magistério, 

ou seja, que 

 

corresponde à atuação efetiva no desempenho das atividades ou funções de 

magistério, associada a sua regular vinculação contratual, em caráter 

temporário ou permanente, definida em instrumento próprio, com o ente 

governamental que o remunera, não sendo descaracterizada por eventuais 

afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que 

não impliquem rompimento da relação contratual existente, como férias, 

licença gestante ou paternidade, licença para tratamento de saúde, entre outras. 

(BRASIL, 2008b, p.21).  

 

A utilização dos recursos do Fundeb da rede estadual pode ser mais bem visualizada 

nas tabelas 19, 20 e 21. Porém, o que se constata é que o número de funções docentes 

contabilizadas, na folha de pagamento e pagas como magistério ativo, merece atenção por parte 

dos gestores públicos e entidades de controle fiscal, uma vez que há um indicativo de 

inadequação dos usos de recursos (Fundeb) para o pagamento de pessoal e estão sendo 

contabilizados enquanto funções de magistério cargos indevidos, como, por exemplo, aqueles 

servidores cedidos para outras atividades administrativas.    

Em 16 de julho de 2014, foi publicada uma portaria conjunta entre SEEC/RN e 

SEARH-RN, convocando 565 servidores, os quais não tinha informações sobre o local de 

desempenho de suas atividades funcionais. De acordo com matéria publicada pelo Tribuna do 

Norte, aproximadamente 70% desse total eram de professores. Segundo cálculos da Secretaria, 

a caça aos “servidores-fantasmas” devia gerar uma economia anual de quase R$ 3 milhões. 

Nessa investigação, foi descoberto que boa parte dos servidores estavam em casa ou cedidos a 

outros órgãos, mas sem a devida formalização. Entre os professores convocados, 340 não 

compareceram, sendo aberto processo de abandono de cargo e exoneração, conforme matéria 

do jornal Tribuna do Norte.  Essa matéria acrescentava que, de acordo com entrevista à 

secretária, quando a atual gestão assumiu em 2011, o controle de presença era feito, 

manualmente, sendo essa umas das principais dificuldades, pois não havia controle. E somente 

em 2012, com a implantação do Sagep, o trabalho passou a ser digital (LUCENA, 2014).  

Em 2013, a gestão da governadora Rosalba Ciarline foi objeto de uma ação civil 

pública de responsabilização por cometimento de ato de improbidade administrativa 

culminando na instauração do Inquérito Civil nº 003/2013 –PGJ, mediante de representação 

formulada pelo deputado estadual Fernando Wanderley Vargas da Silva, conhecido, 

popularmente, por Fernando Mineiro.  
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Na ação civil, foi identificado que o percentual de 25% das receitas, resultantes de 

impostos e transferências que deveriam ser aplicados pelo Estado do RN na Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE), foi alcançado com a inclusão indevida da despesa com 

inativos e alguns deles estavam computados na folha de pagamento do magistério ativos31, 

quando deveriam ser pagos com os recursos da previdência.    

Para Davies (2015) o controle da aplicação das verbas da educação torna-se limitado 

em virtude dos procedimentos adotados por vários Tribunais de Contas (TC’s) na 

contabilização das verbas em educação e ao suposto controle “social” exercido pelos conselhos 

do Fundeb, pois “alguns TCs não contabilizam receitas na base de cálculo do percentual mínimo 

dos impostos (25%). [...] O principal equívoco de muitos TCs tem sido aceitar que os inativos 

sejam pagos com as receitas vinculadas à educação” (DAVIES, 2015, p. 131).  

O citado autor acrescenta, também, que a prática de considerar o pagamento dos 

inativos como MDE vem sendo observada, erroneamente por vários TC’s estaduais, sendo os 

casos dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e São Paulo. Nessa perspectiva, a questão do poder desses tribunais é 

questionada, sendo 

 

o estranho em tudo isso é que vários TCs, e também os governos, não 

obedecem à Constituição Federal (Brasil, 1988, art. 37, inciso XI), que 

considera o pagamento dos inativos como proventos, não como remuneração, 

e que o conceito de MDE é restrito à remuneração (para quem está na ativa), 

não a proventos. Além do equívoco de considerar o pagamento de inativos 

como gasto de MDE, a falta de detalhamento pode estar ocultando despesas 

não classificáveis como MDE – merenda, por exemplo –, pois a maioria dos 

relatórios consultados dos governos e também dos TCs não exclui gastos com 

alimentação escolar. (DAVIES, 2015, p.137).  

 

No RN, de acordo com o Inquérito Civil nº 003/2013 – PGJ, o Tribunal de Contas do 

Estado recomendou ao governo do estado que excluísse do cálculo dos recursos aplicados em 

MDE os valores pagos a inativos, o qual não foi atendido durante toda a gestão do governo de 

Rosalba Ciarlini (RN, 2013b). Para Davies (2015, p. 140), essa suposta incompetência dos 

órgãos responsáveis pelo controle estatal “é apenas mais um mecanismo que setores da 

                                                           
31 Segundo um dos servidores lotado na SEEC-RN, responsável pela gestão de pessoal e preenchimento 

do Siope, até o ano de 2014, aqueles professores que se aposentavam permaneciam por muito tempo na 

folha de ativos, até que sua aposentadoria fosse publicada em diário oficial, encaminhada e autorizada 

pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do RN (IPERN). Com essa prática, acontecia 

que muitos professores já aposentados permaneciam por anos na folha de ativos. Após o Inquérito Civil, 

foi realizada uma auditoria na folha de pagamento, tendo sido retirados todos os inativos dela.  
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burocracia estatal utilizam para desviar recursos públicos para os projetos que interessam aos 

governantes, às classes dominantes e a si próprios”.  

A seguir, é possível verificar a quantidade de servidores inativos do magistério do 

estado do RN na tabela 12, na série histórica 2008-2014. 

 

Tabela 12- Variação do número de funções docentes inativas da Rede Estadual do RN (2008-2014) 

Mês/ Ano Nº de funções docentes inativas * Variação (%)  Variação total % (2008-2014) 

Out/08 10.886 - 

50 

Out/09 11.306 4 

Out/10 11.692 3 

Out/11 12.188 4 

Out/12 12.704 4 

Out/13 14.748 16 

Out/14 16.312 11 

Fonte: RN (2014e). 

Notas:  

(1) * Utiliza-se o mês de outubro de cada ano como referência. 

(2) Valores percentuais arredondados.  

 

Na tabela 12, observa-se que o número de funções docentes inativas, na série histórica 

2008-2014, cresceu 50%, enquanto, nesse mesmo período, o número de funções docentes ativas 

teve uma queda de (-15%), conforme na tabela 11. Na folha de pagamento dos inativos, consta 

que foi aposentado um número de 5.426 servidores do quadro do magistério, enquanto, na folha 

dos ativos, foram diminuídas 2.844 funções docentes, o que corresponde a uma diferença de 

2.582.   

Vale salientar que uma média proporcional de 2000 novos professores foi admitida, 

na rede estadual nesse mesmo período, portanto a divergência entre o número de funções 

docentes ativas e as inativas reside nesse fato, assim como a questão apontada no inquérito civil 

nº 003/2013 –PGJ, em que, embora aposentados alguns servidores permaneciam na folha dos 

ativos sendo pagos como tal e culminando no gasto indevido da educação (RN, 2013b).   

Segundo o representante do governo do período de 2011-2014 (2015), a gestão da 

governadora Rolsaba Ciarlini foi marcada pela concessão de várias aposentadorias que estavam 

represadas e pela convocação de professores mediante concurso público realizado conforme o 

Edital nº 001/2011 - SEARH/SEEC. A esse, segue o relato do citado representante: 
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[...] existia também uma demanda já judicializada de um concurso público. 

Porque a falta de professor em razão das aposentadorias, em razão da 

transferência de professores para outro sistema, isso causa sempre um 

prejuízo, uma demanda muito elevada. Então realizamos já no mesmo ano, em 

novembro de 2011 o concurso para professores. Esse concurso primeiro ele 

foi por 2 anos, foi prorrogado, mas nós tivemos várias chamadas. 

(REPRESENTANTE DO GOVERNO DO PERÍODO DE 2011-2014, 

2015). 

 

A quantidade de professores e especialistas convocados pelo Edital nº 001/2011 - 

SEARH/SEEC não foi suficiente para garantir que o número de funções docentes estatutárias 

na rede estadual não fosse diminuído. Convém destacar que as matrículas de alunos da rede 

estadual também vêm diminuindo (tabela 22) o que sinaliza uma menor necessidade de 

professores na rede ao longo dos anos. A contratação temporária, também, tem sido um 

mecanismo para suprir os déficits. Por outro lado, a Lei nº 9.737/2013 regulamenta que os 

temporários não podem ocupar a demanda de um estatutário, sendo, apenas, em ausência de 

professores e especialistas no gozo de licenças temporárias.  

Na tabela 13, tem-se o investimento mensal com vencimento do magistério da rede 

estadual em comparação com o número de funções docentes ativas, média salarial e o valor do 

PSPN (2008-2014).  

 

 

Quando se divide o total de investimento mensal com vencimento sobre o número de 

funções docentes ativas e estatutárias da rede estadual (meses de outubro), encontra-se a média 

em reais do vencimento dessas funções docentes.  

Tabela 13- Investimento mensal com vencimento do magistério da Rede Estadual do RN versus 

número de funções docentes, média salarial e valor do PSPN (2008-2014) 

Mês/Ano 
Investimento com 

vencimento* 

Nº de funções 

docentes* 

Média do 

investimento com 

vencimento em R$ 

Valor do PSPN 

instituído pelo MEC 

em R$** 

Out/08 16.921.801,30 19.134 884,38 950,00 

Out/09 17.599.264,10 19.017 925,44 950,00 

Out/10 19.689.793,84 19.069 1.032,55 1.024,67 

Out/11 21.966.249,38 18.339 1.197,78 1.181,34 

Out/12 30.719.616,96 18.307 1.678,02 1.451,00 

Out/13 32.194.173,21 17.978 1.790,75 1.567,00 

Out/14 32.501.748,24 16.290 1.995,19 1.697,00 

Fonte: Brasil (2015a) e RN (2014c, 2014d). 
Notas:  

(1) * Utiliza-se o mês de outubro de cada ano como referência. 

(2) ** O valor refere-se aos professores com formação de nível médio e jornada de até 40 horas. 



116 

 

Até o mês de outubro de 2011, a diferença dessa média com o valor determinado pelo 

PSPN era inexpressiva, o que justifica o fato de que, no período de 2009 a 2010, o valor do 

PSPN era integrado à remuneração e não ao vencimento.  

A partir de 2012, a média se encontra acima do valor instituído pelo PSPN, uma vez 

que o reajuste integral do PSPN passou a ser concedido no vencimento de todas as funções 

docentes da rede estadual, implicando o aumento da média em reais. 

É válido destacar que, na média em reais, estão inclusas todas as funções docentes da 

rede estadual, portanto, os professores de todos os níveis e classes. O valor do PSPN em 

destaque destina-se àqueles professores que possuem formação em nível médio e jornada de até 

40 horas.  

Na tabela 14, é apresentado o crescimento do investimento por mês com vencimento 

do magistério da rede estadual do RN em comparação com o crescimento da média em reais, a 

variação do número de funções docentes e o valor do PSPN. 

 

De acordo com os dados da tabela 14, percebe-se que o crescimento do valor por mês 

investido em vencimento, e o crescimento da média em reais estão diretamente relacionados 

com a variação do número de funções docentes. Isso porque, quando o crescimento da média 

salarial é maior do que o valor investido com vencimento, a diferença é exatamente a quantidade 

correspondente à diminuição do número de funções docentes, como se pode ver nos anos de 

2009, 2011, 2013 e 2014.  

Tabela 14- Crescimento do investimento por mês com vencimento do magistério da rede estadual do 

RN versus crescimento da média em reais, variação do número de funções docentes e o valor do 

PSPN (2008-2014) 

Ano 

Crescimento do 

valor mensal 

investido em 

vencimento (%) 

Variação total % 

Crescimento da 

média em reais do 

investimento em 

vencimento (%) 

Variação total 

% 

Variação do 

nº de 

funções 

docentes 

(%) 

Variação 

total % 

2008 - 

92 

- 

126 

- 

-15  

2009 4 5 -1 

2010 12 12 0 

2011 12 16 -4 

2012 40 40 0 

2013 5 7 -2 

2014 1 11 -9 

Fonte: Brasil (2015a) e RN (2014c, 2014d).  
Notas:  

(1) O mês de outubro foi utilizado enquanto referência no investimento de vencimento, média em reais 

e número de funções docentes.    

(2) Valores percentuais arredondados.  
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Nos anos 2010 e 2012, como não houve diminuição do número de funções docentes, 

o crescimento do valor investido com vencimento e a média em reais permaneceram com os 

mesmos valores percentuais.  

Na série histórica 2008-2014, em virtude de uma diminuição de (-15%) do número de 

funções docentes, a média em reais cresceu 126%, sendo esse valor 34% maior do que o 

crescimento do valor mensal investido com vencimento. Isso significa dizer que o valor 

investido por parte do governo do RN com vencimento tem crescido, de modo que se tem gasto 

mais para uma menor quantidade de funções docentes.   

A seguir, são apresentados os investimentos anuais em reais com remuneração na rede 

estadual, as implicações do vencimento e a implementação do PSPN na remuneração.  

 

4.2 AS REPERCUSSÕES NA REMUNERAÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a remuneração docente e o seu financiamento têm sido objeto 

das políticas educacionais em busca da valorização docente. Vale destacar, que vencimento e 

remuneração são aspectos distintos, sendo a remuneração o conceito mais amplo, composta 

pelo vencimento base mais os benefícios e vantagens fixas ou temporárias.   

A análise da composição da remuneração do magistério da rede estadual de ensino do 

RN mediante os relatórios analíticos e resumos das folhas de pagamento revela a presença de 

inúmeras gratificações e vantagens que assumem características específicas. Por exemplo, nem 

todos os servidores fazem jus ao adicional por tempo de serviço que é uma gratificação fixa 

para alguns, as férias e o décimo terceiro são gratificações temporárias que devem ser pagas a 

todos, de acordo com as leis trabalhistas.  Nessa perspectiva,  

 

a composição da remuneração não é apenas um assunto altamente complexo 

para a gestão das redes públicas, mas também para o próprio docente que, 

muitas vezes ao deparar com o comprovante de pagamento (holerite ou 

contracheque) ao final do mês, nota a existência de siglas, definições, 

mensagens, identificadores de diferentes naturezas, códigos de pagamento ou 

descontos – quase sempre relacionados a baixíssimos montantes financeiros -

, entre outras informações, que lhe são praticamente incompreensíveis. Com 

isso, dirige-se atenção apenas ao “resultado final”, ou seja, ao que vai resultar 

em sua conta corrente, permitindo-lhe a sobrevivência. (JACOMINI; 

MINHOTO; CAMARGO, 2014, p. 171).    

 

Quanto à composição da remuneração da rede estadual do RN, o vencimento (salário 

base) representa a maior parte do conjunto de itens que integra a remuneração (tabela 18), algo 
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em torno de 80%. Portanto, pode-se inferir que as gratificações possuem pouca incidência na 

valorização salarial para os professores e especialistas.  

Na tabela 15, são apresentadas o investimento mensal com remuneração, a variação 

anual percentual desse investimento (meses 01 a 12) e o total investido por ano (2008-2014). 

Com essas informações, é possível observar a dinâmica da remuneração ao longo desse período, 

e, em seguida, as tabelas 17 e 18 que indicam a repercussão do vencimento na remuneração das 

funções docentes.
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32 Os valores do investimento em remuneração foram retirados dos resumos das folhas de pagamento cedidos pela SEARH-RN, através da categorização de 

“magistério ativo”. Destaca-se que esses valores divergem do que se encontra informado como pagamento profissionais do magistério no Siope/FNDE.  Em 

todos os anos (2008-20014), o que consta no Siope é um valor superior ao que foi contabilizado através das folhas de pagamento. Segundo um dos responsáveis 

pelo preenchimento do Siope, servidor lotado na SEEC-RN, a ocorrência dessa divergência deve-se ao fato de que, no total informado como “pagamento 

profissional do magistério”, estão inclusos outros cargos indevidos que não estão categorizados, necessariamente, como magistério ativo, como, por exemplo os 

servidores que exercem atividades de natureza técnico-administrativa e de apoio. É importante destacar que na, categorização de “magistério ativo”, também, 

constatou-se a presença de cessões indevidas, como os professores que exercem atividades em outros órgãos da administração do estado e aqueles que se 

aposentaram, mas ainda não havia sido retirado da folha de ativos.  

Tabela 15- Investimento com remuneração do magistério da rede estadual do RN (2008-2014)32 

Mês 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 28.652.395,33 27.957.961,75 29.538.242,28 32.175.247,84 41.058.712,72 45.477.285,04 47.883.022,75 

2 21.734.641,74 21.235.807,77 22.651.439,88 24.671.351,36 30.965.496,02 38.419.800,04 39.719.551,39 

3 21.607.969,38 21.042.611,19 23.433.535,28 24.668.139,29 35.630.114,12 38.248.279,03 39.749.082,57 

4 21.823.398,55 21.151.732,18 23.611.598,63 24.759.775,11 36.291.254,74 38.194.952,97 40.096.935,10 

5 21.825.033,58 21.748.656,84 23.563.764,98 24.568.012,11 36.371.814,26 38.720.771,72 40.943.515,89 

6 21.741.608,78 21.750.475,76 32.394.627,28 24.703.384,67 36.707.264,86 38.856.899,60 40.664.160,17 

7 21.635.233,32 21.888.332,64 25.044.265,39 24.545.941,44 37.703.975,92 38.809.497,21 39.860.394,72 

8 22.041.243,13 22.743.132,80 25.624.064,01 24.870.397,05 38.693.243,34 38.869.801,91 40.144.818,40 

9 21.268.617,46 22.724.788,96 25.230.384,57 26.199.744,61 38.916.809,86 40.463.323,68 39.911.795,75 

10 21.176.085,01 22.456.583,33 25.229.831,13 27.836.478,40 38.972.093,03 40.683.781,79 41.291.823,52 

11 21.051.704,17 22.310.071,50 25.184.585,07 30.033.212,68 38.727.309,46 40.142.782,90 40.520.971,70 

12 21.060.144,88 22.281.014,77 25.208.337,67 32.130.042,16 37.499.010,36 39.307.794,35 40.261.964,00 

∆ % 

(01-12)  -26 -20 -15 0 -9 -14 -16 

Total 265.618.075,33 269.291.169,49 306.714.676,17 321.161.726,72 447.537.098,69 476.194.970,24 491.048.035,96 

Fonte: RN (2014c). 

Nota: 

(1): Valores percentuais arredondados. 
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Na tabela 15, visualiza-se o quanto o investimento com remuneração tem crescido ao 

observar a série histórica 2008-2014. Esse fato está atrelado ao aumento do vencimento base 

(tabelas 8 e 9), que repercute diretamente na remuneração, uma vez que o vencimento ocupa 

algo em torno de 80% do total da remuneração (tabela 17).  

Quando se analisa a variação percentual do mês de dezembro em função do mês de 

janeiro em cada ano (2008-2014), constata-se a ocorrência de decréscimos nos valores 

investidos em remuneração, com exceção de 2011, quando se registra o pagamento do PSPN 

integrado ao vencimento.  

Destaca-se que há uma elevação significativa com o valor investido em remuneração 

no mês de janeiro de todos os anos, pelo fato de que, nesse período, ocorre a maior parte do 

pagamento de adicional de férias. Essa vantagem se encontra descrita na folha de pagamento 

sob o código de número 121. Convém observar que essa gratificação incide no cálculo da 

variação anual, quando se compara o mês de dezembro em função do mês de janeiro.  Nos 

esclarecimentos dos autores,  

 

a variação do vencimento produz impactos nos montantes relativos à 

remuneração total de cada docente, mas não é o único fator a produzir tal 

distinção. A remuneração varia também segundo gratificações, auxílios, 

indenizações, abonos, prêmios etc. estabelecidas em cada rede de ensino e 

depende, fundamentalmente, da implantação efetiva das leis que regem as 

carreiras docentes, o que nem sempre ocorre. (JACOMINI; MINHOTO; 

CAMARGO, 2014, p. 173). 

  

Nessa perspectiva, as maiores quedas percentuais por ano na remuneração aparecem 

entre os anos 2008 a 2010. Esse fato é relacionado à não ocorrência de reajuste do vencimento 

base em 2008 e 2009 e a incorporação de gratificações no vencimento para alcançar o valor do 

Piso, conforme apresentado no capítulo três deste documento.  

Constata-se que essa prática representou uma perda de valores financeiros no total 

investido em remuneração, repercutindo nos contracheques de todas as funções docentes da 

rede estadual. Contudo, quando o Piso é incorporado ao vencimento (2011-2014), essa perda 

continua, mas em menor proporção, indicando que o salário base ou vencimento, cada vez mais, 

representa um percentual maior no valor total da remuneração, enquanto as gratificações e 

vantagens estão sendo menores representativas ao longo do tempo, fato esse mais bem 

visualizado nas tabelas 16 e 17.  
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Na tabela 16, observa-se que a variação do investimento com remuneração, ao longo 

da série histórica (2008-2014), cresceu 85%. Nesse mesmo período, o que foi investido com 

vencimento teve um crescimento de 88% (tabela 9), ou seja, 3% a mais do que a remuneração. 

Com base nessa diferença, infere-se que o vencimento tem sido um pouco mais valorizado em 

comparação com a remuneração, em função das perdas, incorporações de vantagens e 

gratificações ao longo dos anos, contribuindo, assim, para o achatamento da remuneração.  

O investimento com vencimento tem crescido continuamente com a implementação 

do PSPN, porém os valores designados nas demais gratificações e vantagens que incorporam a 

remuneração tem sido cada vez mais escasso na série histórica 2008-2014. Essa constatação é 

esclarecida na tabela 17.   

 

Tabela 17- Incidência do vencimento na remuneração do magistério da rede estadual do RN (2008-

2014) 

Ano 

Investimento com 

vencimento 

(Anual)  

% Vencimento/Remuneração 
Investimento com remuneração 

(Anual) 
% 

2008 208.233.777,80 78 265.618.075,33 100 

2009 207.666.065,35 77 269.291.169,49 100 

2010 225.885.164,90 74 306.714.676,17 100 

2011 246.329.980,57 77 321.161.726,72 100 

2012 349.695.101,18 78 447.537.098,69 100 

2013 379.192.573,61 80 476.194.970,24 100 

2014 391.853.633,98 80 491.048.035,96 100 

Fonte: RN (2014c). 

Nota: Valores percentuais arredondados. 

 

Tabela 16- Investimento com remuneração anual do magistério da rede estadual do RN (2008-2014) 

Ano Investimento com remuneração Crescimento (%) Variação total (2008-2014) (%) 

2008 265.618.075,33 - 

85 

2009 269.291.169,49 1 

2010 306.714.676,17 14 

2011 321.161.726,72 5 

2012 447.537.098,69 39 

2013 476.194.970,24 6 

2014 491.048.035,96 3 

Fonte: RN (2014c). 

Nota: 

(1): Valores percentuais arredondados.  
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De acordo com a tabela 17, observa-se que o vencimento tem sido cada vez mais 

representativo no total investido com remuneração. Portanto, quando são reajustados os 

vencimentos e implementado o PSPN, a remuneração também é valorizada.  

Entre os anos 2009-2011, o investimento com vencimento apresenta menores 

incidências no total da renumeração. É importante destacar que, nesse período, ou seja, 2009 

até agosto de 2011, havia a política de considerar o valor total da remuneração para o pagamento 

do PSPN. Em virtude disso, a gratificação denominada de “Complementação do Piso Salarial 

do Magistério”, inscrita na folha de pagamento sob o código de número 222, foi instituída, 

tornando assim, o vencimento menos representativo na remuneração. Contudo, a partir do ano 

de 2012, nota-se que o vencimento passa a ter maior peso sobre a remuneração, em 

consequência da extinção da citada gratificação e a incorporação do reajuste do PSPN no 

vencimento.  

 

4.3 RECURSOS DO FUNDEB: RECEITA E DESPESA  

 

Na análise sobre a despesa com magistério da educação básica pública, especialmente, 

no que diz respeito ao vencimento e à remuneração, o financiamento da educação, sobretudo, a 

política de Fundos instituída pelo Fundef (1998-2006) e substituída pelo Fundeb (2007-2020), 

apresenta como principal instrumento de valorização do magistério, sendo responsável por um 

mecanismo que subvincula parte das receitas destinadas à remuneração do magistério.     

Com essa perspectiva, são apresentadas informações do investimento com vencimento 

do magistério da rede estadual do RN (2008-2014) em função da despesa do Fundeb, assim 

como os aspectos que envolvem a sua receita e despesa, tais como a complementação da União 

ao Fundo, o número de matrículas da rede estadual, o custo aluno anual do Fundeb e a sua 

influência para a correção do valor do PSPN.  

Analisam-se as implicações da implementação do PSPN (vencimento) na despesa do 

Fundeb, no intuito de compreender se “A abrangência e o volume financeiro alcançados pelo 

Fundeb teriam possibilitado as condições necessárias e suficientes para a implementação e 

viabilização do PSPN.” (ABICALIL, 2008, p. 72). 

Acerca do Fundeb, é importante esclarecer que ele é um Fundo de natureza contábil 

de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito Federal), sendo formado, na quase 

totalidade, pela subvinculação de recursos provenientes dos impostos e transferências dos 

estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 

da Constituição Federal de 1988.  
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Compõem os recursos do Fundeb a complementação da União equivalente, no 

máximo, a 10% do total dos recursos destinados ao Fundo, e, ainda, as receitas da dívida ativa, 

de juros e multas incidentes dos impostos.  

O Fundeb foi instituído, em 1º de janeiro de 2007, mas a sua implementação total só 

aconteceu em 2009, quando contemplou todo o montante de alunos da educação básica pública 

e os percentuais de receitas que o compõem alcançaram o nível de 20% de contribuição. A 

partir de então, a composição do Fundo vem ocorrendo na forma disposta no quadro 7: 

 

Quadro 7- Fontes de recursos na composição do Fundeb (2010-2020) 

Estados e DF 
20% da arrecadação dos seguintes 

impostos e transferências recebidas: 

ITCD IPVA ICMS 

Desoneração das Exportações 

FPE  

Cota-parte do IPI Exportação 

Municípios 
20% das seguintes transferências 

recebidas: 

Desoneração das Exportações 

FPM  

Cota-parte do IPI Exportação  

Cota-parte do ICMS  

Cota-parte do IPVA  

Cota-parte do ITR 

União  
10%, no máximo, do total dos recursos de impostos e transferências 

destinados ao fundo 

Outras fontes 

Receitas da Dívida Ativa Tributária relativa a impostos, acrescido de 

multa e juros quando incidentes.  

Ganhos auferidos em decorrência das aplicações financeiras dos saldos 

da conta do Fundeb. 

Fonte: Adaptado de Brasil (2008b).  

 

Os recursos, advindos dos impostos citados no quadro 7, são distribuídos de forma 

automática, ou seja, sem necessidade de autorização orçamentária ou convênios para esse fim, 

por meio de crédito na conta específica de cada governo estadual, distrital e municipal. A 

distribuição acontece mediante o número de alunos da educação básica pública, com referência 

aos dados do último censo escolar. Nessa perspectiva,  

 

um dos elementos interessantes da estrutura da política de fundos é seu caráter 

automático, que independe da adesão ou da vontade dos agentes públicos 

envolvidos. O mecanismo de formação do bolo de recursos a ser distribuído 

em cada estado é contábil, ou seja, com base na arrecadação usual dos recursos 

de impostos pelos entes federal e estaduais, o percentual de composição do 

fundo é retido e só é repassado aos municípios e às redes estaduais a partir da 

contabilização das matrículas próprias de cada rede de ensino. (GOUVEIA, 

SOUZA, 2015a, p. 51).  
 

Os efeitos dessa arrecadação de recursos no vencimento dos professores da rede 

estadual de ensino do RN podem ser analisados nas tabelas 18, 19 e 20 em que são dispostas as 
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informações relativas à despesa e receita do Fundeb em função do investimento com 

vencimento.  

 

 

Vê-se que, de acordo com a tabela 18, o investimento com vencimento ocupa uma 

parte significativa do total (100%) das despesas do Fundeb. Nos anos de 2012 e 2013, pelo 

menos metade dos recursos é para esse fim.   

No período de 2008 a 2011, o investimento com vencimento não comprometeu menos 

de 50% da despesa do Fundeb. Destaca-se que, em 2011, quando o valor do PSPN é 

implementado, no vencimento das funções docentes, ocorre a menor incidência da série 

histórica (2008-2014) do investimento com vencimento em função da despesa do Fundeb. 

Atribui-se a essa ocorrência o fato de 2011 ser o ano quando ocorreu o segundo maior 

crescimento da receita do Fundeb (tabela 19) de toda a série histórica analisada.  

                                                           
33 De acordo manual de operacionalização do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Educação (SIOPE) o mesmo é “Um sistema informatizado, instituído para coleta, processamento, 

disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos públicos de educação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos Poderes 

Legislativos e dos Tribunais de Contas. Este sistema, acessado via Internet é, atualmente, 

operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que disponibiliza as 

informações no sítio www.fnde.gov.br.” (BRASIL, 2010a, p.9).  

O total de receita informado do Fundeb no SIOPE apresenta divergências significativas com o que é 

informado pelo FNDE através do Portal http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-

consultas/repasse-de-recursos-do-fundeb É importante destacar que as informações do SIOPE são de 

competência da administração do estado do RN, enquanto que o Portal do FNDE é informado pela 

administração do governo federal (MEC/FNDE). Segundo um dos responsáveis pelo preenchimento do 

SIOPE, servidor lotado na SEEC-RN, a ocorrência dessa divergência, deve-se ao fato de que o SIOPE 

contabiliza em sua receita as sobras dos recursos dos exercícios anteriores, enquanto que o FNDE 

informa apenas o repasse respectivo de cada ano.  

Tabela 18- Incidência do investimento com vencimento na despesa do Fundeb do magistério da rede 

estadual do RN (2008-2014) 

Ano Investimento com vencimento %  Despesa do Fundeb % 

2008 208.233.777,80 48 433.649.238,75 100 

2009 207.666.065,35 44 472.127.026,84 100 

2010 225.885.164,90 42 532.341.819,44 100 

2011 246.329.980,57 39 628.488.914,71 100 

2012 349.695.101,18 51 688.495.633,68 100 

2013 379.192.573,61 55 693.159.484,01 100 

2014 391.853.633,98 47 828.174.101,16 100 

Fonte: RN (2014c) e Brasil (2014a).33 

Nota: 

(1): Valores percentuais arredondados. 

http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-consultas/repasse-de-recursos-do-fundeb
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-consultas/repasse-de-recursos-do-fundeb
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Também, em 2011, pela primeira vez, o RN recebe a complementação de recursos pela 

União, implicando o aumento da receita do Fundeb, mas com pouca repercussão no valor total 

da receita, algo que pode ser mais bem visualizado na tabela 20.   

O ano de 2014, durante toda a série histórica 2008-2014, foi o quarto com menor 

incidência do investimento com vencimento sob a despesa do Fundeb, representando uma 

mudança no padrão em relação aos anos de 2012 e 2013. Nessa constatação, vê-se que, em 

2014, registra-se o maior volume de recursos provenientes da complementação da União sendo 

o único em que a despesa foi maior do que a receita, sendo essa despesa a maior de toda a série 

histórica (tabela 19). 

De acordo com a Lei nº 11.494/07, pelo menos, 60% dos recursos do Fundeb devem 

ser gastos em remuneração do magistério da educação básica em efetivo exercício e o máximo 

de 40% pode ser utilizado à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE). De acordo com 

a tabela 18, somente o vencimento, em seu ano mais expressivo (2013), ocupou 55% do total 

(100%) desses recursos. A implementação do PSPN é o principal fator por esse 

comprometimento, uma vez que os valores investidos em vencimento passaram a ser 

determinados pelo reajuste instituído pelo governo federal os quais são crescentes ano a ano.  

Os recursos do Fundeb no estado do RN têm sido suficientes para garantir o pagamento 

do PSPN e também de outras ações, uma vez que há uma “sobra” de, pelo menos, 45% para o 

pagamento total da remuneração e demais investimentos em MDE.    

De acordo com os valores coletados através dos resumos das folhas de pagamento 

(tabela 17), o vencimento representa a maior parte da remuneração, sendo 80% nos anos de 

2013 e 2014. Logo, pode-se afirmar que, mesmo com o pagamento total da remuneração do 

magistério da educação básica em efetivo exercício, os recursos do Fundeb poderiam garantir 

investimentos superiores à valorização do magistério, considerando que, para a MDE existem 

outras fontes de custeio além do Fundeb que poderão ser garantidas na composição dos 25%, 

estabelecidos pela Constituição Federal de 1988.  

Davies (2008), argumenta que, a vinculação do mínimo de 60% e o máximo de 40% 

na política de Fundos é um equívoco, porque a melhoria salarial da remuneração dos 

profissionais da educação pela via da destinação de 60% não é suficiente e “os governos podem 

comodamente se limitar aos 60%, transformando o mínimo em máximo, e/ou incluir os 

aposentados da educação nos 60% imprudentemente” (DAVIES, 2008, p. 53). Cabe destacar 

também que,  
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outra fragilidade dos 60% é que é um percentual bruto, não líquido, pois 

abrange as obrigações patronais (INSS no caso dos celetistas, ou contribuição 

previdenciária e outras). Isso significa que o percentual mínimo para a 

remuneração bruta do magistério cai para 54%, supondo-se obrigações 

patronais equivalentes a 10% (10% de 60% = 6%). Como o magistério é 

descontado em torno de 10% de sua remuneração para a previdência do INSS, 

a estadual ou a municipal, o percentual líquido mínimo seria pouco abaixo de 

50%. (DAVIES, 2008, p. 54).  

 

O citado autor destaca, ainda, que os recursos integrantes do percentual dos 60% não 

representam a totalidade de impostos vinculados à educação e, além do Fundeb, ainda existem 

outras fontes de recursos. Nessa perspectiva, Davies (2008) dispõe que a MDE deveria ser 

garantida com o montante dos recursos que não integra a composição do Fundeb, tais como: o 

salário educação; os 25% (ou um percentual maior previsto na lei orgânica) dos impostos 

municipais próprios (IPTU, ISS, ITBI) e IR dos servidores municipais, bem como 25% (ou 

percentual maior ou mínimo da constituição estadual) e o IR dos servidores estaduais e os 5% 

dos impostos do Fundeb que não entram na sua formação.  

Na tabela 19, é apresentado o crescimento da receita e despesa do Fundeb no RN onde 

é possível identificar a evolução dos recursos desse Fundo ao longo dos anos de 2008 a 2014.  

 

 

Na análise da tabela 19, compreende-se por receita e despesa que está prescrito no 

Manual de Operações do Siope. A Receita Pública é definida enquanto “o total dos recursos 

financeiros de que um Estado pode dispor, ou seja, é a soma de impostos, taxas, contribuições 

e outras fontes de recursos, arrecadados para atender às despesas públicas” (BRASIL, 2010a, 

p.21). No caso do Fundeb, os recursos que compõem a sua receita são decorrentes da parcela 

Tabela 19- Crescimento da receita e despesa do Fundeb no Rio Grande do Norte (2008-2014) 

Ano 
Receita Crescimento 

(%) 

Variação total 

(2008-2014) % 
Despesa 

Crescimento 

(%) 

Variação total 

(2008-2014) % 

2008 433.659.146,78  - 

86 

433.649.238,75  - 

91 

2009 472.127.026,84 9 472.127.026,84 9 

2010 539.985.815,65 14 532.341.819,44 13 

2011 631.330.642,16 17 628.488.914,71 18 

2012 688.495.828,44 9 688.495.633,68 10 

2013 717.918.759,98 4 693.159.484,01 1 

2014 805.327.043,15 12 828.174.101,16 19 

Fonte: Adaptado de Brasil (2014a). 

Nota:  

(1): Valores percentuais arredondados. 
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financeira de recursos federais e de recursos provenientes dos impostos, transferências e 

contribuições dos estados, Distrito Federal e municípios. 

Em relação à despesa pública, ela é entendida como “a aplicação de recursos 

pecuniários em forma de gastos e em forma de mutação patrimonial, com o fim de realizar as 

finalidades do Estado e, em sua acepção econômica, é o gasto ou não de dinheiro para efetuar 

serviços tendentes àquelas finalidades. ” (BRASIL, 2010a, p. 25).  

De acordo com a tabela 19, a despesa do Fundeb no RN teve um crescimento 5% maior 

do que a receita no estado do RN na série histórica 2008-2014.Quando se observam, 

atentamente, as informações da tabela 19, vê-se que 2009 é o único ano em que a despesa 

corresponde exatamente ao valor da receita. Nos anos de 2008 e 2012, a diferença entre despesa 

e receita é de RS 91,97 e R$ 194, 76, respectivamente, representando valores pouco expressivos 

no montante total. Assim, nos anos de 2008, 2009 e 2012, os valores gastos (despesa) 

correspondem, de igual modo, ao que foi recebido (receita).   

Em 2010, 2011 e 2013, houve sobras de recursos, ou seja, se gastou menos do que 

recebeu. Essa sobra correspondeu a 1,41% em 2010, 0,45% em 2011 e 3,44% em 2013. 

Destaca-se que, de acordo com a Lei nº 11.494/07, em seu art. 21 e § 2º, é possível que  

 

até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive 

relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1o do art. 6o 

desta Lei, poderão ser utilizados no 1o (primeiro) trimestre do exercício 

imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 

(BRASIL, 2007a).  

 

No que se refere às percentagens de sobra de recursos do Fundeb, o RN estava dentro 

dos limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o Fundeb.  

Em 2014, ocorre um movimento diferentemente dos demais anos (2008-2013), visto 

que a despesa foi de R$ 22.847.058,01, maior do que a receita, representando, assim, uma 

diferença de 2,75% da despesa em função da receita. Essa discrepância, do ano de 2014, incide 

diretamente na variação total de toda a série histórica, contribuindo para que haja divergência 

entre despesa e receita.  

Ressalva-se que não se pode gastar mais do que se recebe, porém, no ano 2014, surge 

uma contradição. Essa ocorrência pode ser explicada pelo fato de que seria o último ano da 

gestão do governo de Rosalba Ciarlini (2011-2014). Assim, as contas deveriam fechar de modo 

que houvesse o cumprimento legal dos percentuais mínimos de investimento em educação 

durante os quatro anos de sua gestão e não houvesse sobra de recursos para o exercício 

subsequente.  
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Para melhor compreensão, deve-se analisar a aplicação do mínimo de 25% dos 

impostos e transferências em favor da manutenção e desenvolvimento do ensino durante o 

governo de Rosalba. De acordo com o Siope no período de 2011-2014, foram aplicados, 

respectivamente, 27,66%, 25,41%, 23,27% e 23,08%. Em todos os anos, o mínimo de 25% 

deveria ser garantido, tal como determina o art. 212 da Constituição Federal. Nesse interim, o 

Tribunal de Contas aprovou as contas do estado, admitindo que a média de aplicação dos 25% 

fosse garantida durante os quatro anos de governo, algo que ocorre quando se somam os quatro 

anos e divide-se por quatro.  

É possível que, no ano de 2014, na despesa do Fundeb fossem incluídos valores não 

aplicados nos exercidos anteriores ou, até mesmo, que esses valores tenham sido superados para 

que, no conjunto dos quatro anos, houvesse o cumprimento dos indicadores mínimos 

constitucionais.  

Outro aspecto relevante, apresentado na tabela 19, é o fato de que o investimento com 

o vencimento, nesse mesmo período (2008-2014), cresceu 88%, enquanto a receita do Fundeb 

teve aumento de 86%. Assim, os valores investidos em vencimento cresceram 2% a mais do 

que a receita do Fundeb. Isso é um indicativo de que, apesar da arrecadação tributária com o 

Fundeb esteja sendo suficiente à garantia do pagamento do PSPN, a valorização da receita desse 

Fundo não está acompanhando, de igual modo, o aumento dos valores que devem ser gastos 

apenas com vencimento.  

A complementação de recursos da União, quando necessária, é um instrumento de 

valorização da receita do Fundeb que vem ocorrendo desde o ano de 2011 no estado do RN e 

pode ser visualizada na tabela 20.  

 

Além dos recursos oriundos da subvinculação provenientes dos impostos e 

transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do 

disposto no art. 212 da Constituição Federal, também compõe o Fundeb, a título de 

complementação, uma parcela de recursos federais, na medida em que, no âmbito de cada 

Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido, nacionalmente, por meio de 

Tabela 20- Complementação da União à rede estadual pública do estado do Rio Grande do Norte 

(Fundeb) versus despesa do Fundeb (2011-2014) 

Ano Valor da Complementação % Despesa do Fundeb 

2011  8.001.645,52 1 628.488.914,71 

2012 11.768.849,02 2 688.495.633,68 

2013 5.449.653,66 1 693.159.484,01 

2014 22.046.355,06 3 828.174.101,16 

Fonte:  Adaptado de Brasil (2014a). 
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portarias interministeriais divulgadas periodicamente pelo Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) do MEC.  

Compõem, ainda, os recursos da complementação da União os valores referentes à 

integralização do PSPN em cumprimento ao disposto no art. 4º da Lei nº 11.738/2008 e 

conforme as determinações da Resolução nº 7, de 26 de abril de 2012, da Comissão 

Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade34 do FNDE/MEC.  

Na tabela 20, observam-se os valores recebidos pela União que integraram a receita 

do Fundeb nos anos 2011-2014, e, quando comparados à percentagem da incidência desses 

recursos no montante gasto pelo Fundo, constata-se que eles representam muito pouco do total, 

sendo o ano de 2014 o mais representativo.   

É possível constatar que, mesmo sem os recursos da complementação da União, o 

pagamento dos reajustes do PSPN poderia ser viabilizado com base nas informações da tabela 

18. O art. 4º da Lei nº 11.738/2008 é disposto da seguinte forma:  

 

A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI 

do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em 

regulamento, a integralização de que trata o art. 3o desta Lei, nos casos em 

que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos 

constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade 

orçamentária para cumprir o valor fixado. § 1º O ente federativo deverá 

justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério Da 

Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos 

comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput deste 

artigo. § 2º A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente 

federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a 

assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus 

recursos. (BRASIL, 2008a). 

 

A Portaria nº 213, de 2 de março de 2011, referente à Resolução nº 5, de 22 de fevereiro 

de 2011 da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de 

Qualidade, até abril de 2012, definia os critérios exigidos aos estados e municípios para pedido 

de complementação dos recursos do Fundeb, destinados ao cumprimento da Lei do Piso, como 

consta em seu art. 3º:  

 

Poderão apresentar pedidos os entes federados beneficiados pela 

complementação da União ao FUNDEB, na forma do art. 4o da Lei no 11.494, 

de 2007, que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos, na forma 

                                                           
34 A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade Composta 

por membros do MEC, do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). 
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da regulamentação específica a ser expedida pelo FNDE: I - Apliquem pelo 

menos 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, 

compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e no 

desenvolvimento do ensino; II - Preencham completamente as informações 

requeridas pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Educação - SIOPE; III - cumpram o regime de gestão plena dos recursos 

vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, na forma do § 5o 

do art. 69 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; IV - Disponham de 

planos de carreira para o magistério em lei específica; V - apresentem planilha 

de custos detalhada, demonstrando a necessidade e a incapacidade para o 

cumprimento do valor do piso; VI - Apresentem demonstração cabal do 

impacto da Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008 nas finanças do solicitante, 

conforme parágrafo único do art. 1º desta Resolução. (BRASIL, 2011). 

 

Sobre os critérios apresentados na Resolução nº 5 (FNDE/MEC), observa-se que o 

primeiro critério, entre 2011 a 2014, é cumprido através da média de investimento dos quatro 

anos, o que é inconstitucional. Sobre o segundo critério, destaca-se que o preenchimento dos 

dados no Siope é anual e o prazo de transmissão é até trinta e um de maio para Estados e DF de 

acordo com o disposto no art. 51 da Lei Complementar n° 101, de 4/05/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal). Esse prazo não foi cumprido para os anos de 2012 e 2014, quando os 

recibos de transmissão dos dados do Siope datam de 25/08/2013 e 17/09/2015, respectivamente. 

No que se refere ao quarto critério, ele é cumprido pela Lei Complementar nº 322/06. Sobre os 

demais critérios da Resolução nº 5, não se tem conhecimento dos possíveis cumprimento ou 

não deles, porém, pode-se afirmar que o estado do RN não se enquadraria em todas as 

exigências da resolução, caso solicitasse a complementação de recursos à União para fins de 

pagamento do PSPN.  

Os critérios apresentados foram alterados pela Resolução nº 7, de 26 de abril de 2012, 

que fixa a parcela da complementação da União ao Fundeb, prevista no caput do art. 7º da Lei 

nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Tal Resolução traz os novos critérios de complementação 

do Piso Salarial, aprovados pela Comissão Intergovernamental para Financiamento da 

Educação de Qualidade. A nova Resolução foi aprovada considerando as dificuldades de os 

estados e os municípios atenderem aos critérios anteriormente estabelecidos pela Portaria nº 

213, de 2 de março de 2011.  

Em Ata de reunião acontecida em 26 de abril de 2012, a Comissão Intergovernamental 

para Financiamento da Educação de Qualidade considerava que a antiga Portaria, 

 

[...] não permitiam uma escolha objetiva entre os entes federados 

demandantes. Entretanto, diante da impossibilidade de se construir novos 

critérios, capazes de julgar qual município ou estado estaria em condições 

mais precárias que os demais, já que a realidade educacional do país é marcada 
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pela dispersão de modelos de gestão dos sistemas de ensino e por realidades 

extremamente díspares, a Comissão Intergovernamental concluiu que 

qualquer conjunto de novos critérios teria os mesmos problemas observados 

na Portaria nº 213, de 2011. Desta forma, a Comissão Intergovernamental 

decidiu, por unanimidade, que os recursos destinados à complementação do 

piso deveriam ser distribuídos pelos mesmos critérios do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - FUNDEB, considerando que os estados e 

municípios que recebem a complementação do FUNDEB são aqueles que 

comprovadamente têm dificuldades financeiras, já que o valor-aluno de seus 

fundos estaduais está abaixo do valor mínimo. (BRASIL, 2012). 

 

Na citada Resolução nº 7, a parcela dos recursos provenientes da complementação da 

União para Fundeb também compõe o dispêndio financeiro necessário à integralização do 

pagamento integral do piso salarial dos profissionais da educação básica pública.  Essa 

complementação representa o principal instrumento de repartição de recursos para a educação. 

Essa prática garante um efeito redistributivo sobre as desigualdades intraestadual e 

interestaduais aos recursos destinados ao financiamento da educação, e especificamente, nos 

valores anuais efetivados por alunos entre os estados. A criação do Fundeb possibilitou “uma 

melhoria dos indicadores de desigualdade regional; e que essa redução se explica em grande 

parte pelo papel mais ativo da União.35” (ARAÚJO, 2012, p. 49).  

A participação da União no Fundeb é quem garante o seu efeito redistributivo em meio 

a um cenário de desigualdades entre os estados e municípios, no que tange à relação entre o 

conjunto de receitas vinculadas e o número de alunos matriculados em cada rede de ensino. 

Portanto, 

 

 

 

Um aspecto importante que deve ser analisado em relação ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb) é sua potencial contribuição para a 

melhoria da equidade e o estabelecimento de um padrão mínimo de qualidade 

a todas as redes públicas de ensino.1 A própria Constituição de 1988, em seu 

art. 206, estabelece que a igualdade de condições para acesso e permanência 

na escola e a garantia de padrão de qualidade são dois dos princípios com base 

nos quais o ensino deve ser ministrado. (SOUZA et al., 2015, p.86). 

 

                                                           
35 Para Araújo (2012), a melhoria proporcionada pelo Fundeb ocorreu pela variação significativa do 

peso das transferências, oriundas da política de fundos no cômputo geral das receitas municipais, 

representando uma sensível diminuição das desigualdades regionais na repartição dos recursos 

vinculados à política de fundos. 
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No entanto, convém salientar destacar que esse potencial de contribuição destacado 

pelo Fundeb é limitado, uma vez que esse Fundo, apenas contribui para diminuir as disparidades 

existentes entre os entes federados, não sendo suficiente para sanar essa problemática por 

completo, visto que as desigualdades ainda são expressivas.  

De acordo com Martins (2011), a União deve ser responsável para promover a 

equalização e redistribuição por meio do apoio técnico e financeiro aos entes subnacionais, 

objetivando corrigir as desigualdades de capacidade de gastos e de gestão das políticas públicas, 

especialmente da educação. O autor acrescenta que as políticas públicas devem atender ao 

comprometimento com o equilíbrio federativo, sendo o regime de colaboração o mecanismo 

pelo qual o federalismo cooperativo se materializa nas políticas educacionais.   

Nesse contexto, o federalismo surge como forma de organização do Estado Brasileiro, 

desde 1889, e suas implicações para as políticas educacionais. Para Araújo (2012, p.51), 

 

o federalismo na área educacional teria como um dos seus suportes a atuação 

da União para garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão 

mínimo de qualidade, por meio da sua função redistributiva e supletiva. A 

função redistributiva irá desembocar no estabelecimento de uma política de 

fundos complementados por recursos federais. A função supletiva é 

operacionalizada por programas federais, sejam aqueles de incidência direta 

nas escolas, sejam aqueles que necessitam de conveniamento com os entes 

federados subnacionais.  

 

O Fundeb é o responsável pela função redistributiva dos recursos da União visando 

garantir a equalização de oportunidades e o padrão mínimo de qualidade de ensino por meio da 

complementação de recursos federais aos fundos deficitários, ou seja, aqueles cujos recursos 

próprios não garantem os valores mínimos nacional por aluno/ano.  

A receita do Fundeb da rede estadual de ensino do RN tem crescido a cada ano (tabela 

19), porém, o Estado tem recebido a complementação da União (tabela 20) desde 2011. A cada 

ano, observa-se um maior volume de recursos repassados, sendo 2014 o ano mais expressivo. 

De acordo com o art. 4º da Lei 11.494/2007, que regulamenta o Fundeb,  

 

a União complementará os recursos dos Fundos sempre que, no âmbito de 

cada Estado e no Distrito Federal, o valor médio ponderado por aluno, 

calculado na forma do Anexo desta Lei, não alcançar o mínimo definido 

nacionalmente, fixado de forma a que a complementação da União não seja 

inferior aos valores previstos no inciso VII do caput do art. 60 do ADCT. 

(BRASIL, 2007a).  
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O artigo da citada lei esclarece o indicador dos motivos da complementação da União 

aos recursos do Fundeb no RN, apresentando-se como incremento financeiro a fim de alcançar 

a integralização do valor do custo aluno definido nacionalmente36. No entanto, outros fatores 

também precisam ser esclarecidos, no contexto dos elementos que possuem interferência na 

receita do Fundeb, em especial, as matrículas da rede estadual.  

 

 

A tabela 21 indica que houve um decréscimo de 24% no número de alunos 

matriculados na rede estadual de ensino do RN durante a série histórica 2008-2014 de acordo 

com os dados do Censo Escolar. O Censo é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em regime de colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os municípios. 

As matrículas e informações escolares coletados pelo Censo são utilizadas no cálculo 

determinação dos coeficientes de distribuição dos recursos do Fundeb. O valor que cada 

                                                           
36 O valor do custo aluno definido nacionalmente a ser cumprido em cada estado, representa um 

referencial a ser observado em relação aos recursos que devem ser repassados. Assim sendo, para cada 

Estado, é calculado um valor por aluno/ano, tomando como base, apenas, os recursos provenientes da 

contribuição do governo estadual e dos governos municipais daquele Estado, sem os recursos da 

complementação da União. No caso em que o valor por aluno/ano for inferior ao mínimo nacional por 

aluno/ano vigente, torna-se necessária o adicional de recursos federais a título de complementação ao 

Fundo no âmbito daquela unidade necessitada. Essa complementação ocorre mediante o objetivo de 

assegurar o valor mínimo estabelecido. Assim sendo, haverá complementação da União apenas naquelas 

unidades federadas em que o valor per capita por aluno se situe abaixo do mínimo nacional (BRASIL, 

2008b). Destaca-se que os valores do Custo Aluno das séries iniciais urbanas, segmento mais expressivo 

da educação básica, é utilizado como referência no fator de ponderação do valor do Custo Aluno das 

demais etapas e modalidades da educação básica.  

Tabela 21- Número de matriculas e variação total da Rede Estadual do RN (2008-2014) 

Ano 
Nº de 

matriculas  
Variação  Variação total (2008-2014) (%)  

2008 340.841  - 

-24 

2009 322.087 -6 

2010 309.511 -4 

2011 302.039 -2 

2012 285.326 -6 

2013 278.429 -2 

2014 259.671 -7 

Fonte: Adaptado de Brasil (2014b). 

Nota:  

(1): Valores percentuais arredondados. 
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município e estado recebe na conta do Fundeb depende, portanto, da arrecadação e da 

proporção do número de matrículas da rede. Assim sendo,  

 

A distribuição é realizada com base no número de alunos da educação básica 

pública, de acordo com dados do último Censo Escolar, sendo computados os 

alunos matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme 

art. 211 da Constituição Federal. Ou seja, os Municípios receberão os recursos 

do FUNDEB com base no número de alunos da educação infantil e do ensino 

fundamental e os Estados com base no número de alunos do ensino 

fundamental e médio. (BRASIL, 2008b, p.10).  

 

Nessa perspectiva, ao repassar recursos, proporcionalmente, ao número de matrículas 

em cada rede estadual ou municipal, o Fundeb deve estimular a ampliação da oferta de ensino. 

No entanto, na rede estadual houve uma queda de 24% do número de matriculas na série 

histórica 2008-2014, enquanto a receita do Fundeb, nesse mesmo período, cresceu em 86 % 

(tabela 19).  

Destaca-se que o valor final que cada ente federado recebe, na conta do Fundeb, está 

relacionado à arrecadação de impostos e transferências, sendo a distribuição vinculada ao 

número de matrículas da rede de ensino.  

Nessa perspectiva, o crescimento de 86% da receita do Fundeb, mesmo com 

decréscimo de 24% no número de matrículas, é justificado pelo aumento da arrecadação no 

estado, fato esse visualizado no gráfico 2, em que evidencia o crescimento de 77,71% na 

arrecadação da receita tributária no RN.  

Os repasses dos recursos do Fundeb ocorrem em função do valor efetivamente 

arrecadado, sofrendo variações em detrimento da economia. Essas variações acontecem, 

inclusive, em relação a valores provenientes da mesma fonte específica, ICMS por exemplo, 

cuja arrecadação, comumente, apresenta oscilações, sendo para mais ou para menos, de um 

período para outro (BRASIL, 2008b).  

De acordo com a Lei nº 11.494/2007, em seu art. 8º, “A distribuição de recursos que 

compõem os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, dar-se-á, entre o governo 

estadual e os de seus Municípios, na proporção do número de alunos matriculados nas 

respectivas redes de educação básica pública presencial’ (BRASIL, 2007a). O cálculo para a 

distribuição dos recursos do Fundeb acontece em 4 etapas subsequentes, sendo essas:  

 

1) cálculo do valor anual por aluno do Fundo, no âmbito de cada Estado e do 

Distrito Federal, obtido pela razão entre o total de recursos de cada Fundo 

e o número de matrículas presenciais efetivas nos âmbitos de atuação 

prioritária (§§ 2 e 3 do art. 211 da Constituição Federal), multiplicado pelos 
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fatores de ponderações aplicáveis; 2) dedução da parcela da complementação 

da União de que trata o art. 7o desta Lei; 3) distribuição da complementação 

da União, conforme os seguintes procedimentos: 3.1) ordenação decrescente 

dos valores anuais por aluno obtidos nos Fundos de cada Estado e do Distrito 

Federal; 3.2) complementação do último Fundo até que seu valor anual por 

aluno se iguale ao valor anual por aluno do Fundo imediatamente superior; 

3.3) uma vez equalizados os valores anuais por aluno dos Fundos, conforme 

operação 3.2, a complementação da União será distribuída a esses 2 (dois) 

Fundos até que seu valor anual por aluno se iguale ao valor anual por aluno 

do Fundo imediatamente superior; 3.4) as operações 3.2 e 3.3 são repetidas 

tantas vezes quantas forem necessárias até que a complementação da União 

tenha sido integralmente distribuída, de forma que o valor anual mínimo por 

aluno resulte definido nacionalmente em função dessa complementação; 4) 

verificação, em cada Estado e no Distrito Federal, da observância do disposto 

no § 1o do art. 32 (ensino fundamental) e no art. 11 (educação de jovens e 

adultos) desta Lei, procedendo-se aos eventuais ajustes em cada Fundo. 

(BRASIL, 2007a, grifo nosso). 

 

Nessa perspectiva, considerando que a distribuição dos recursos do Fundeb é realizada 

mediante a razão entre o total de recursos de cada Fundo e o número de matrículas (1º etapa), 

compreende-se que o estado do RN, ao longo dos anos de 2008 a 2014, está tendo mais recursos 

para aplicar para uma menor quantidade de alunos, uma vez que a arrecadação da receita 

tributária cresceu 77% (gráfico 1) e a quantidade de alunos matriculados teve um decréscimo 

de 24%.  

Essa diminuição do número de matrículas foi motivada pela municipalização, um 

fenômeno observado desde a implementação do Fundef que impulsiona a transferência das 

matrículas das redes estaduais do ensino fundamental para os municípios, alterando, 

expressivamente, a histórica cobertura desse nível de ensino no Estado. Esse fenômeno foi 

analisado por Lima e Silva (2013, p.13), concluindo que,  

 

 

a investigação sobre o movimento das matrículas na rede estadual do Rio 

Grande do Norte nos leva a apresentar alguns resultados: a) decréscimo das 

matrículas no ensino fundamental da esfera estadual do RN no período do 

Fundef; considerando que não ocorre movimentação significativa na rede 

federal, pode-se concluir que houve a municipalização do ensino; b) 

crescimento da matrícula da rede municipal em decorrência do decréscimo na 

esfera estadual; c) no ensino médio ocorre um crescimento progressivo na 

matrícula da rede estadual no período do Fundef (1998) e uma redução nos 

três primeiros anos de implementação do Fundeb (2007). O Fundeb se 

configura como mecanismo fortemente indutor da municipalização do ensino 

fundamental, pois, além de incidir sobre um percentual ainda maior (80% de 

25%) de recursos vinculados constitucionalmente à educação. 
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Compreende-se que a municipalização do ensino fundamental é a descentralização da 

responsabilidade pela gestão desse nível de ensino da esfera mais abrangente de governo, no 

caso o Estado, para a menos abrangente, ou seja, os municípios. Para Pinto (2007), o Fundef 

foi o principal fator responsável pela mudança no perfil de atendimento educacional no país, 

no momento em que atrelava parcela dos recursos vinculados a educação, considerando a 

matrícula no ensino fundamental regular. O autor acrescenta, ainda, que,  

 
[...] para poder concluir o ensino obrigatório, crianças e jovens brasileiros 

precisam freqüentar escolas de diferentes redes de ensino que, em geral, 

possuem grandes diferenças de qualidade e padrões de avaliação entre si, o 

que torna mais difícil ainda a conclusão do ensino fundamental com êxito. 

(PINTO, 2007, p. 879). 

 

Callegari (2010, p. 25) refere sobre as consequências da política de Fundos no perfil 

das matrículas pelo fato dos “[...] matriculados nas redes públicas de ensino fundamental 

passassem a figurar, também, como uma espécie de “unidade monetária”, proporcionando um 

per capita ao governo, municipal ou estadual, encarregado de sua educação escolar”. Nessa 

perspectiva, os alunos são instrumentos de captação de recursos e não a finalidade do processo 

pedagógico, uma vez que os recursos retornam para os entes federados em valores 

proporcionalmente vinculados à quantidade do número de alunos matriculados em cada rede 

ou sistema de ensino. Assim, o Fundeb reproduz “ [...] a experiência do Fundef, que também 

operava segundo princípio ‘mais matrícula, mais dinheiro’.” (CALLEGARI, 2010, p. 16).  

Nota-se que a queda do número de 24% das matrículas na rede estadual não tem sido 

um fator muito expressivo no comprometimento dos repasses dos valores do Fundeb (2008-

2014), uma vez que, na contramão desse processo, a arrecadação da receita tributária do estado 

tem crescido, mesmo em época de crises financeiras. Convém ressaltar, que o crescimento da 

receita do Fundeb, também tem sido, acompanhado pelo aumento do valor do PSPN que é 

corrigido, anualmente, o que incide no aumento do gasto com vencimento. Essa relação pode 

ser mais bem visualizada no gráfico 3.  
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Gráfico 3- Crescimento do investimento com vencimento na rede estadual de ensino do RN, valor do 

PSPN, receita e despesa do Fundeb (2008-2014) 

Fonte: RN (2014c) e Brasil (2014b). 

Nota: Informações das tabelas 9, 10 e 19 deste documento.  

 

No gráfico 3, percebe-se que, entre os anos 2009 e 2010, havia correlação em todos os 

elementos, ou seja, o investimento com vencimento cresceu em função do crescimento do valor 

do PSPN. A receita e a despesa do Fundeb acompanhavam esse crescimento.  

De 2010 para 2011, o único elemento que se manteve estável foi o investimento com 

vencimento na rede estadual de ensino do RN. No entanto, o valor determinado pelo PSPN, 

nesse período, continuava a crescer. Mesmo o investimento com vencimento se mantendo 

estável, tanto a receita como a despesa do Fundeb estavam em crescimento, portanto, ocorria 

um menor comprometimento da despesa do Fundo para o pagamento do vencimento ou PSPN, 

conforme evidencia a tabela 18.  

De 2011 para 2012, o crescimento do gasto com vencimento fica acima de todos os 

elementos e o valor do PSPN continua a subir. A receita e a despesa do Fundeb iniciam um 

decréscimo que vai até 2013. Em virtude dessa queda, em 2012 e 2013, ocorre o maior 

comprometimento da despesa do Fundo para o pagamento do vencimento ou PSPN (tabela 18).  

Em 2012 para 2014, a receita e despesa do Fundeb tornam a subir, no entanto o gasto 

com vencimento começa a decair pela primeira vez em toda a série histórica 2008-2014. E o 

valor do PSPN se mantém em relação ao ano de 2013.   

Os dados apresentados nas tabelas e gráfico deste capítulo permitem inferir que o 

Fundeb tem sido um instrumento eficiente na implementação do PSPN, uma vez que a receita 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Crescimento (%) do gasto com
Vencimento (RN)

0 0 9 9 42 8 3

Crescimento (%) do valor do PSPN 0 0 8 15 23 8 8

Crescimento (%) da receita do
Fundeb (RN)

0 9 14 17 9 4 12

Crescimento (%) da despesa do
Fundeb (RN)

0 9 13 18 10 1 19
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disponível, nesse Fundo, foi capaz de garantir o pagamento do Piso na rede estadual de ensino 

do RN.  

No que se refere ao primeiro tópico deste capítulo: a implementação dos reajustes do 

PSPN no vencimento e as funções docentes, percebeu-se que o piso vem proporcionando efeitos 

positivos, uma vez que é percebida a valorização com o crescente aumento do vencimento. 

Acerca das funções docentes ativas e estatutárias, observa-se que está ocorrendo uma 

diminuição significativa em quantidade ao longo dos anos de 2008 a 2014. Assim sendo, o 

estado do RN vem investindo cada vez mais, para uma menor quantidade de professores.  

Nesse tópico, ainda, são constatadas inadequações na folha de pagamento do 

magistério cedida pela SEARH/RN, visto que é percebida a presença inadequada de servidores 

que não deveriam ser categorizados enquanto magistério ativos e pagos com os recursos do 

Fundeb.  

No segundo tópico, as “Implicações dos reajustes do PSPN na remuneração”, 

compreende-se que o vencimento ocupa a maior parte da remuneração. Assim, enquanto o 

investimento com vencimento vem aumentando com a implementação do PSPN, na 

remuneração total está ocorrendo um movimento inverso, uma vez que, ao longo dos anos de 

2008-2014, ocorre uma perda progressiva dos demais itens que compõem a remuneração, na 

medida em que o vencimento passa a representar quase que a totalidade nessa composição. 

No último tópico deste capítulo “O vencimento e os reajuste do PSPN com os recursos 

do Fundeb - receita e despesa” constata-se que o investimento com vencimento ocupa uma 

parte significativa do total das receitas e despesas do Fundeb. Ademais, considera-se que os 

recursos do Fundeb são suficientes na garantia do pagamento do PSPN.  

Na complementação da União, percebe-se que ela é pouco significativa no montante 

das receitas e despesas do Fundeb e o seu recebimento, desde do ano de 2011, é motivado pela 

garantia do estabelecimento do custo aluno anual mínimo e integralização do valor do PSPN.  

Em relação às matriculas, está ocorrendo uma queda expressiva, ao longo dos anos de 

2008 a 2014 (24%), no entanto a receita do Fundeb continua crescente (86%), uma vez que a 

arrecadação tributária no estado vem alcançando, a cada ano, patamares maiores.  

Nessa perspectiva, mesmo com a crise financeira que assola a economia pública nos 

últimos anos, o Fundeb tem possibilitado um impacto positivo no montante da arrecadação dos 

recursos do RN, uma vez que sua receita é crescente (tabela 19), apesar do decréscimo do 

número de matrículas na rede estadual (tabela 21), o qual não foi possível perceber o impacto 

do Fundo nesse cômputo. 
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No que concerne, especificamente ao objeto de estudo deste trabalho, tem-se 

procurado responder a sua questão norteadora: Quais as repercussões com a implementação da 

Lei nº 11.738/2008 (PSPN) no vencimento dos profissionais do magistério da rede pública 

estadual do Rio Grande do Norte (2008-2014)?  Afirma-se que essa implementação ocasionou 

efeitos positivos nos vencimentos de todas as funções docentes da rede estadual, de modo que 

está havendo o aumento progressivo dos valores investidos em vencimento pelo governo 

estadual.   

O Fundeb, enquanto política indutora do PSPN, revela-se um instrumento de 

valorização do profissional do magistério da Educação Básica. E nessa perspectiva que para 

Martins (2008, p. 405) a contribuição desse Fundo “dá-se, sobretudo para ao impulsionar a 

criação do piso do magistério, (aprovado pela Lei nº 11738/08) e ao financiar o pagamento dos 

profissionais, com os recursos subvinculados, isto é o principal insumo da qualidade, o 

professor. ”  

No RN, as inadequações identificadas na folha de pagamento no que se refere à lotação 

do pessoal do magistério e à presença indevida dos inativos, sendo computados como efetivo 

exercício na educação básica tem como consequência o gasto indevido do Fundeb o que implica 

diretamente nas restrições das possibilidades de melhor valorização dos profissionais do 

magistério, inclusive por meio do PSPN.  

Apesar de o Fundeb se apresentar como um instrumento positivo de valorização dos 

profissionais do magistério no RN, por outro lado evidencia as limitações dos mecanismos de 

prestações de contas e controle fiscal.  É importante destacar que o conselho estadual do 

Fundeb37 deve ser o principal interessado em exigir transparência na aplicação dos recursos, 

especialmente, no que se compete ao pagamento dos profissionais do magistério em efetivo 

exercício. 

Compreende-se que o crescimento da receita e despesa do Fundeb no RN, o crescimento 

do gasto com vencimento da rede estadual de ensino do RN e o valor do PSPN são elementos 

que possuem relação direta entre si, de modo que a dinâmica de um influencia o outro.  

 

  

                                                           
37 Em entrevista o presidente do conselho estadual (RN) do Fundeb no exercício de 2015, relata que ele 

só foi legalizado perante o FNDE no ano de 2015. O presidente também evidencia as limitações da 

atuação desse Conselho que até então, era apenas uma exigência burocrática, não havendo mecanismos 

de controle fiscal por parte dos seus membros.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No Brasil, a valorização do magistério público da educação básica está circunscrita em 

meio às consequências da reforma educacional iniciada na década de 1990, sendo essa, parte 

do ideário de um projeto global e de um conjunto de planos setoriais provenientes dos acordos 

internacionais de formulação da agenda político-educacional. Nessa nova ordem, visualizam-

se mudanças na organização dos currículos nacionais, nos sistemas de avaliação e, em especial, 

no financiamento da educação (MARTINS, 2011).  

É nesse contexto dos novos rumos da política educacional que são instaurados os Fundos 

contábeis, através do Fundef (1996-2006) e, posteriormente, pelo Fundeb (2007-2020). Tais 

dispositivos representam elementos importantes na atual política de valorização do magistério 

da educação básica, especificamente no vencimento e na remuneração.  

Ressalta-se que é por meio do Fundeb que a deliberação do PSPN ganhou mais força e 

legitimidade, uma vez que a Lei nº 11.494/2007 que regulamenta esse Fundo determinava prazo 

para a fixação do Piso. 

A criação do PSPN no cenário político enfrentou divergências, mesmo com a aprovação 

de sua Lei nº 11.738/2008, pois, na perspectiva de alguns governos, essa legislação era dita 

como ilegal, o que ocasionou ADIn nº 4.167 junto ao STF. Ela foi julgada improcedente em 

2011. Portanto, a maioria dos estados só chegou a implementar o PSPN após o ato jurídico legal 

do STF.   

A valorização salarial do magistério público no Brasil, historicamente, está entrelaçada 

em meio a interesses políticos partidários, ocorrendo, portanto, descaso dos poderes públicos 

para que o PSPN fosse aprovado desde a Constituição Federal de 1988.  

No entanto, estudos revelam, que nos últimos anos, principalmente a partir da 

Constituição Federal de 1988, a valorização do magistério tem tido avanços significativos, 

constituindo meta importante na formulação das políticas educacionais, como demonstrado 

pelo conjunto do aporte legal, dentre eles: a LDB, Lei nº 9.394/1996, o Fundef, Lei nº 

9.424/1996, o Plano Nacional de Educação (2001-2020) aprovado pela Lei nº 10.172/2001, o 

Fundeb, Lei nº 11.494/2007, Resoluções do CNE números 03/97 e 02/09 que estabelecem as 

diretrizes para os Planos de Cargos, Carreira e Remuneração, a Lei nº 11.738/08 que trata do 

PSPN e o Plano Nacional de Educação (2014-2024) aprovado pela Lei nº 13.005/2013. No 

entendimento desse contexto legal, Carvalho (2012) explica que,  
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Quanto aos avanços legais para a valorização do magistério em âmbito 

nacional, não podemos deixar de reconhecer que as alterações e as orientações 

legais estabelecidas pelas leis do FUNDEF e do FUNDEB e demais 

legislações surgidas durante o período de vigência dos fundos, contribuíram 

para o avanço e intensificação dos debates em torno da relevância social do 

profissional do magistério e sua valorização e para os avanços em relação às 

políticas de formação e de carreira do professor. Na avaliação da CNTE, por 

meio das discussões em torno da implementação do FUNDEB, foi 

intensificada também uma mobilização social em torno do PSPN e de outras 

pautas educacionais. (CARVALHO, 2012, p. 233).  

 

A análise do conjunto desses dispositivos apontados permite reconhecer que eles 

representam aspectos relevantes na configuração de uma carreira mais atrativa ao magistério, 

especialmente por meio do PSPN. No cenário nacional, a implementação do Piso tem sido 

gradativa, visto que o número de estados que cumpre, na íntegra, essa legislação, vem 

aumentando a partir de 2011, conforme esclarecimentos da CNTE explícitos no 1º capítulo 

desse documento. Esses avanços são atribuídos à luta dos profissionais do magistério, 

objetivando resguardar seus direitos e garantias mediante uma carreira digna e promissora. 

Assim, a valorização do magistério é adotada em todo território nacional, cabendo à sociedade 

civil, de modo geral, a iniciativa de fiscalizar ações implementadas pelo governo. 

A análise relativa à política de valorização salarial do magistério no contexto histórico 

do PSPN e sua legislação evidencia que o processo de valorização do magistério, a partir da 

década de 1990, demonstra uma clara melhoria através da demarcação de direitos 

constitucionais, entre eles, destacam-se a institucionalização dos PCCR’s, garantindo uma 

configuração de carreira mais atrativa e o PSPN que representa a possibilidade de uma 

remuneração mais digna aos profissionais do magistério.  

Quanto à implementação da Lei nº 11.738/2008, no contexto da rede estadual de ensino 

do RN no período 2008 a 2014, vários fatores ocorreram a saber:  

a) Apesar de o RN não ter integrado o conjunto de estados, ou seja, aqueles governos que 

apoiavam ADIn nº 4167/2008, o RN utilizou-se da prerrogativa da citada ADIn ao 

considerar a remuneração como referência para a definição do Piso nos anos 2009 e 

2010. Nesse período, fazia-se uso de gratificações para o pagamento do valor 

determinado pelo Piso enquanto teto salarial, pois essa prática tinha respaldo na ADIn.  

b) O PCCR da rede estadual apresenta a organização da carreira do magistério, as quais 

compõem a política de valorização do magistério determinando os princípios básicos.  

c) A implementação do PSPN, no vencimento dos professores desde o ano 2011, produz 

efeitos positivos com o aumento dos vencimentos de professores e especialistas em 

educação em todos os Níveis e Classes. Para os professores “NI-A”, ou seja, aqueles 
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que possuem formação de nível médio e estão em início de carreira, o reajuste 

acumulado, no período de 2008-2014, foi de 105,3%, em face da política determinada 

pelo PSPN. O valor do reajuste citado representa um percentual de 56,2% acima da 

inflação, medida pelo INPC/IBGE.  

d) A relação entre Sinte/RN e governo, no processo de implementação do PSPN na rede 

estadual, revela similaridades e conflitos. Observou-se que o representante do Sinte RN 

(2015) e do governo (2015) concordam, em suas entrevistas, que o PSPN foi 

implementado, no ano de 2011, de modo parcelado e que, até então, o Piso não era 

respeitado da forma como preconizava a Lei, estando, portanto, o estado, em 

inadimplência com a categoria. No entanto, para que o PSPN fosse implementado, os 

profissionais do magistério precisaram recorrer a movimentos grevistas, não tendo sido 

esse um processo neutro de conflitos entre governo e sindicato. No período 2011-2014, 

essa relação torna-se ainda mais acirrada, em especial, pela intolerância político-

partidária entre as partes.    

 

Pertinente às repercussões da Lei nº 11.738/2008 no vencimento dos profissionais do 

magistério da rede estadual de ensino do RN, observou-se, com base nas informações analisadas 

nas folhas de pagamento, que:  

a) O investimento do governo do RN apenas para o pagamento do vencimento cresceu 

88% no período 2008-2014, sendo que esse aumento deveu-se, em quase sua 

totalidade, à implementação do PSPN no vencimento a partir do ano de 2011.  

b) Quanto às funções docentes, ocorreu uma diminuição na quantidade de (-15%) no 

período de 2008-2014, porém, os dados financeiros (folha de pagamento: resumo de 

vantagens) apontam um crescimento do investimento com vencimento e 

remuneração.   

c) As funções docentes, explícitas na folha de pagamento, visualizam a existência de 

cargos indevidos, ou seja, pessoas não integrantes do quadro educacional, sendo 

esse um dos fatores que impossibilitam a melhoria no vencimento dos demais 

servidores ativos do magistério.   

Referente às repercussões da Lei nº 11.738/2008 na remuneração dos profissionais do 

magistério, conclui-se que o investimento com remuneração pelo governo do RN cresceu 85%, 

valor esse 3% menor do que foi investido, apenas, com vencimento. Esse fato demonstra que o 

vencimento tem sido um pouco mais valorizado em detrimento da remuneração, que tem sofrido 
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efeitos negativos em consequência de perdas e vantagens, bem como suas incorporações no 

salário-base.  

Sobre as repercussões da Lei nº 11.738/2008 (PSPN), na receita e da despesa do Fundeb, 

evidenciam-se vários fatores, entre eles:  

a) O PSPN quando passa a ser integrado ao vencimento ocorre um maior 

comprometimento dos recursos do Fundeb. Nos anos 2012 e 2013, pelo menos, 

metade dos recursos seria para tal fim.  No entanto, o Fundeb tem sido uma fonte 

suficiente para garantir o pagamento do PSPN, uma vez que ocorre uma “sobra” em 

média de 45% para o pagamento total da remuneração e demais investimentos em 

MDE.  

b) A receita do Fundeb teve um crescimento de 86%, no período de 2008 a 2014, 

enquanto o investimento do gasto com vencimento foi de 88%. Esses dados revelam 

que, mesmo o Fundeb se constituindo em uma fonte de recursos eficaz para 

pagamento do PSPN, a valorização da receita desse Fundo não está acompanhando, 

de igual modo, o aumento dos valores que devem ser gastos, apenas, com 

vencimento.  

c) Os dados extraídos do Siope relacionados à receita e despesa do Fundeb do RN 

revelam contradição, uma vez que, em 2014, a despesa foi um valor maior R$ 

22.847.058,01 do que o da receita.  Quanto às percentagens concernentes à sobra de 

recursos do Fundeb, o RN está dentro dos limites estabelecidos pela legislação que 

regulamenta o Fundeb. 

d) Desde o ano de 2011, o estado do RN tem recebido complementação de recursos da 

União, mesmo sua receita apresentando crescimento. Em 2014, registra-se o maior 

volume de complementação da União, ou seja, 3% do total. Observa-se que, se não 

houvesse essa complementação, a receita o Fundeb daria conta de implementar os 

reajustes do PSPN a cada ano.  

e) Na rede estadual do RN, houve uma diminuição de (-24%) no número de matriculas 

(dados do censo escolar relativos ao período analisado). Essa queda  não 

impossibilitou o crescimento da receita do Fundeb que foi de 86%, em face do 

aumento na arrecadação tributária do Estado, correspondente ao crescimento de 

77%.  

 

No intuito de responder à questão norteadora deste trabalho, ou seja: quais as 

repercussões com a implementação da Lei nº 11.738/2008 (PSPN) no vencimento dos 
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profissionais do magistério da rede pública estadual do Rio Grande do Norte (2008-2014)?,  

Verifica-se que a implementação ocasionou efeitos positivos nos vencimentos não só dos 

professores “NI-A”, mas também de toda categoria do magistério estadual em consequência 

dos reajustes do PSPN. Isso contribuiu para que houvesse um aumento progressivo nos valores 

investidos em vencimento.   

Nessa perspectiva, Martins (2008) argumenta que a contribuição do Fundeb se dá, 

sobretudo, pela criação do Piso, bem como pelo financiamento do pagamento (vencimento e 

remuneração) dos profissionais do magistério, contribuindo, assim, para a melhoria das 

condições de trabalho do professor. 

O PSPN é defendido pelos movimentos sindicais e por pesquisadores da área enquanto 

mecanismo, capaz de induzir a melhoria da qualidade da educação básica em diversas formas, 

entre eles, a atratividade da carreira, combate à multijornada de trabalho e ao subemprego 

(ABICALIL, 2008; MONLEVADE, 2000; VIEIRA, 2013). Ademais, é considerado o fator 

mais importante da política de valorização do magistério. Na concepção de Machado (2010, 

p.181) a, 

 

existência e cumprimento de um Plano de Carreira que tenha como princípios 

o reconhecimento da educação básica pública, gratuita e de qualidade, como 

direito de todos e dever do Estado; gestão democrática; a defesa do 

financiamento público, que leve em consideração o custo-aluno-qualidade, 

garantido em regime de colaboração entre os entes federados, com 

responsabilidade supletiva da União; acesso por concurso público de provas e 

títulos; a remuneração condigna para todos; a progressão salarial na carreira, 

por incentivos que contemplem titulação, experiência, desempenho, 

atualização e aperfeiçoamento profissional; a valorização do tempo de serviço 

prestado pelo servidor ao ente federado; jornada de trabalho preferencialmente 

em tempo integral de, no máximo, 40 horas semanais, com parte destinada às 

atividades extraclasse; participação na elaboração e no planejamento, 

execução e avaliação do projeto políticopedagógico da escola e dos sistemas 

de ensino; e outros, (NORONHA, 2009); continua sendo condição 

indispensável para o reconhecimento social e valorização salarial da profissão 

docente.  

 

Os pontos analisados por Machado (2010) precisam ser balizados pelos sindicatos e 

governos com comprometimento, para que as legislações sejam efetivadas dentro dos 

parâmetros, estabelecidos pela política educacional, proporcionando aos educadores a 

formalização de seus direitos. 

O presente trabalho ensejou um conjunto de discussões concernentes à implementação 

da política de valorização do magistério, referenciada em um procedimento científico que 

evidencia avanços e limitações, especificamente, sobre o contexto da rede estadual do RN. 
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Como exemplo, pode-se citar as inadequações identificadas na folha de pagamento referentes 

à lotação de pessoal do magistério e à presença indevida dos inativos (2008-2014), sendo 

computados como efetivos da educação básica, ocasionando um gasto indevido do Fundeb. Tal 

procedimento implica, diretamente, as restrições financeiras, quanto à aplicabilidade na 

remuneração, contribuindo, também, para o indevido controle fiscal e prestação de contas.  

Nesse contexto, Martins (2011, p. 283) destaca que   

 

é preciso considerar que a aprovação da nova legislação sobre o Fundeb não 

é suficiente para garantir automaticamente os objetivos propostos. Na 

concreticidade da execução do FUNDEB, podem aflorar situações não 

previstas capazes de provocar efeitos colaterais, e, as vezes, surpreendentes.  

 

Nessa conjuntura, o Conselho de Controle Social do Fundeb38 do RN deveria ser o 

principal interessado na exigência da transparência de aplicação dos recursos, especificamente, 

no que compete ao pagamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício.  

No RN, os recursos do Fundeb se revelaram enquanto espaço de complexidades e 

incoerências; mesmo assim, foi possível constatar que ele tem sido um instrumento capaz de 

induzir a valorização salarial do magistério, mediante do financiamento do PSPN.   

Urge que a categoria do magistério tenha conhecimento da realidade na qual está 

inserida, em face das condições de sua valorização, propugnando por mudanças e ações 

concretas por parte do governo. 

  

                                                           
38 O presidente do Conselho Estadual do Fundeb no RN relata, em 2015, que o Conselho foi legalizado 

junto ao FNDE no ano de 2015. O presidente, também, evidencia as limitações da atuação desse 

Conselho que, até então, consistia numa exigência burocrática não havendo mecanismos de controle 

fiscal por parte dele.    
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA EDUCAÇÃO, POLÍTICA E PRÁXIS EDUCATIVA  

 

Natal, 07 de agosto de 2015 

Ao representante do governo no período de 2011-2014.  

 

Prezado (a), 

 

Sou mestranda do PPGed/CE/UFRN, desenvolvendo a dissertação com objetivo geral de analisar as implicações do PSPN no vencimento dos 

professores da rede pública estadual do RN e a aplicabilidade dos recursos do Fundeb na valorização do magistério (vencimento), período 2008-

2014. Suas respostas às questões abaixo contribuirão de forma relevante para que o objetivo seja alcançado. Certa do seu pronto atendimento, 

contamos com sua colaboração, bem como marcar o dia, horário e local para realização da entrevista as quais serão gravadas.  

 

 

Amilka Dayane Dias Melo                                                       Profª Drª Magna França  

Mestranda em Educação – PPGed/UFRN                                 Profª Orientadora - PPGEd/UFRN 

amilkadayane@hotmail.com                                                     magna@ufrnet.br 

(084) 98821-4842             (84) 99982-6687 

(084) 99431-9795 

 

mailto:amilkadayane@hotmail.com
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ROTEIRO DE ENTREVISTA (2015) 

Tema:  

O vencimento do professor da rede pública estadual do RN (2008-2014) e o PSPN (Lei nº11.738 de 16 de julho de 2008) 

 

Objetivo geral:  

Analisar as implicações do PSPN no vencimento dos professores da rede pública estadual do RN) e a aplicabilidade dos recursos do Fundeb na 

valorização do magistério (vencimento) no período de 2008-2014.  

 

Questão de pesquisa:  

Com a implementação do PSPN como se configura o vencimento dos professores da rede pública estadual do RN (2008-2014)? 

 

Entrevistado (a):  

Representante do Governo do RN  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DA DISSERTAÇÃO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. Analisar o contexto histórico e político da 

implementação do PSPN no RN (2008-2014), tendo 

em vista a relação entre as entidades de classe e 

governo.  

1.1- De forma geral qual a sua interpretação relativa a implementação da Lei nº 

11.738/08 que criou o PSPN, especialmente no aspecto remuneração, em nível 

nacional? 

 

1.2 - No período de implementação do PSPN (2011-2014) na rede estadual de 

ensino, na sua concepção, como o governo analisou e negociou as reivindicações 

apresentadas   

pelo o SINTE/RN, no citado período?  

 

1.3 - Na sua análise, como se deu a implementação do PSPN no vencimento dos 

professores da rede estadual do RN?  
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1.4 - Como você analisa o nível de satisfação dos professores da rede estadual 

(ótimo, bom ou regular), em relação aos valores incorporados ao vencimento com 

a implementação do PSPN no período de 2011-2014? Justifique a sua opção. 

2. Analisar a política de valorização salarial do 

magistério definida a partir da Constituição Federal 

de 1988.  

2.1 - Considerando o contexto pós-Constituição Federal de 1988, como você 

analisa o cenário político relativo à valorização do magistério, especificamente a 

remuneração na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte?  

3. Analisar a implementação do PSPN (2008-2014) no 

vencimento dos professores da rede estadual de 

ensino do RN, considerando a receita e despesa do 

Fundeb.  

3.1 - Como você avalia a receita e a despesa dos recursos do Fundeb estadual na 

valorização do magistério (vencimento) no período de 2011-2014?  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 2 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA EDUCAÇÃO, POLÍTICA E PRÁXIS EDUCATIVA  

 

Natal, 07 de agosto de 2015 

Ao representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação – SINTE/RN 

 

Prezado (a), 

 

Sou mestranda do PPGed/CE/UFRN, desenvolvendo a dissertação com objetivo geral de analisar as implicações do PSPN no vencimento dos 

professores da rede pública estadual do RN e a aplicabilidade dos recursos do Fundeb na valorização do magistério (vencimento), período 2008-

2014. Suas respostas às questões abaixo contribuirão de forma relevante para que o objetivo seja alcançado. Certa do seu pronto atendimento, 

contamos com sua colaboração, bem como marcar o dia, horário e local para realização da entrevista as quais serão gravadas.  

 

 

Amilka Dayane Dias Melo                                                       Profª Drª Magna França  

Mestranda em Educação – PPGed/UFRN                                 Profª Orientadora - PPGEd/UFRN 

amilkadayane@hotmail.com                                                     magna@ufrnet.br 

(084) 98821-4842             (84) 99982-6687 

(084) 99431-9795 

 

mailto:amilkadayane@hotmail.com
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ROTEIRO DE ENTREVISTA (2015) 

Tema:  

O vencimento do professor da rede pública estadual do RN (2008-2014) e o PSPN (Lei nº11.738 de 16 de julho de 2008) 

 

Objetivo geral:  

Analisar as implicações do PSPN no vencimento dos professores da rede pública estadual do RN) e a aplicabilidade dos recursos do Fundeb na 

valorização do magistério (vencimento) no período de 2008-2014.  

 

Questão de pesquisa:  

Com a implementação do PSPN como se configura o vencimento dos professores da rede pública estadual do RN (2008-2014)? 

 

Entrevistado (a):  

Representante do SINTE-RN  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DA DISSERTAÇÃO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. Analisar o contexto histórico e político da 

implementação do PSPN no RN (2008-2014), tendo 

em vista a relação entre as entidades de classe e 

governo.  

1.1- De forma geral qual a sua interpretação relativa a implementação da Lei nº 

11.738/08 que criou o PSPN, especialmente no aspecto remuneração, em nível 

nacional? 

 

1.2 - No período de implementação do PSPN (2008-2014) na rede estadual de 

ensino, na sua concepção, como o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 

Rio Grande do Norte – SINTE/RN, avalia a relação política mantida com os 

governos estaduais do citado período?  

 

1.3 - Na sua análise, como se deu a implementação do PSPN no vencimento dos 

professores do ponto de vista das reivindicações do SINTE-RN?  
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1.4 - Como você analisa o nível de satisfação dos professores da rede estadual 

(ótimo, bom ou regular), em relação aos valores incorporados ao vencimento com 

a implementação do PSPN no período de 2008-2014? Justifique a sua opção. 

2. Analisar a política de valorização salarial do 

magistério definida a partir da Constituição Federal 

de 1988.  

2.1 - Considerando o contexto pós-Constituição Federal de 1988, como você 

analisa o cenário político relativo à valorização do magistério, especificamente a 

remuneração na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte?  

3. Analisar a implementação do PSPN (2008-2014) no 

vencimento dos professores da rede estadual de 

ensino do RN, considerando a receita e despesa do 

Fundeb.  

3.1 - Como o SINTE-RN avalia a receita e despesa dos recursos do Fundeb 

estadual na valorização do magistério (vencimento) no período de 2008-2014?  
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ANEXO A -  TABELAS SALARIAIS (2008-2014) 

 

 
  



166 

 

 
 



167 

 

 
 

 



168 

 

 



169 

 

 



170 

 

 



171 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 
 

 

 

 

 

 



173 

 

 



174 

 

 



175 

 

 



176 

 

 



177 

 

ANEXO B - CÓPIA DO OFICIO À SEARH/RN: SOLICITAÇÃO DA FOLHA DE 

PAGAMENTO 

  



178 

 

 



179 

 

 


