
1 

 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO RN: APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO (2006-2015) 
 

Dra. Maria Aparecida dos Santos Ferreira (IFRN) 
Dr. Edmilson Jovino de Oliveira (UFRN) 

Dra. Janaína Lopes Barbosa (UFRN) 
 

O financiamento da educação desempenha um papel fundamental na reforma da 

educação, a partir dos anos de 1990, enquanto um elemento da política educacional 

culmina na otimização dos gastos públicos com a educação. Nesse sentido o 

financiamento da educação básica configura-se como uma política de Fundos, a partir do 

Fundef e do Fundeb.  

O Fundeb, aprovado pela Lei nº 11.494/07 (BRASIL, 2007), a questão da 

valorização profissional continua central. Porém, passou a especificar as 

responsabilidades de estados e municípios com a política de valorização dos profissionais 

da educação da seguinte forma: art. 40, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão implantar Planos de Carreira e remuneração dos profissionais da educação 

básica. A Lei nº 11.494/07 (BRASIL, 2007), determinou também, em seu art. 41, que o 

poder público deveria fixar, em lei específica, o Piso Salarial Profissional Nacional para 

os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). O Projeto de Lei que 

tratou do PSPN tramitou por quase um ano no Congresso Nacional e se transformou na 

Lei nº 11.738/08 (BRASIL, 2008). 

Os governos devem assumir o compromisso de aumentar o investimento em 

educação pública, tanto em termos absolutos quanto em percentuais do PIB, assim como 

melhorar e aumentar as fontes dos recursos. Porém, somente em 2014, com a aprovação 

do Plano Nacional de Educação (2014-2024), define um percentual de 10% do PIB para 

a Educação, de forma escalonada para dez anos. Porém, a aprovação da Emenda 

Constitucional, nº. 95/2016 poderá comprometer a implementação das políticas definidas 

pelo PNE, tendo em vista que cria um teto para as despesas orçamentárias por vinte 

exercícios financeiros. (BRASIL, 2016). 

OBJETIVO 

Analisar o financiamento da educação no Rio Grande do Norte-RN, a partir das 

receitas, transferências, deduções e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE); 

Compreeender as receitas e despesas do Fundeb, da rede pública estadual de ensino, do 
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Rio Grande do Norte, no período de 2006 a 2015; Analisar a aplicação dos recursos do 

Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, no período de 2006 a 2015. 

JUSTIFICATIVA 

 A pesquisa é um recorte do doutoramento de FERREIRA (2014) e OLIVEIRA 

(2014), desenvolvidos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vinculadas às 

pesquisas em rede, “Remuneração de Professores de escolas públicas de educação básica: 

configurações, impactos, impasses e perspectivas (1996-2010)” e “Remuneração dos 

Professores das Escolas Públicas de Educação Básica: efeitos do Fundeb e PSPN no 

período 2006-2013”. A relevância da pesquisa decorre da contribuição dos estudos para 

a referida rede de ensino e para os profissionais do magistério. 

METODOLOGIA 

Como procedimento metodológico, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e 

documental, além da atualização dos dados (2006-2015) das tabelas com base no 

INPC/IBGE.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, de 1989, em seu art. 139, 

define: “o Estado e os municípios devem aplicar anualmente, nunca menos de vinte e 

cinco por cento (25%) da receita resultante de impostos, compreendido o proveniente de 

transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1989, p.107). A composição das Receitas decorre da arrecadação de impostos e 

de transferências.  No que concerne aos gastos com Educação em percentual do PIB, 

construiu-se o quadro a seguir, comparando o Brasil com o RN, observando-se os gastos 

com o ensino fundamental, médio e superior. 

Quadro 01 – Percentual de investimento público direto em educação em relação ao PIB por nível de 
ensino -  Brasil e RN (2000, 2006, 2011, 2012 e 2014). 

Períodos BR RN BR RN BR RN BR RN BR RN 

2000 2000 2006 2006 2011 2011 2012 2012 2014 2014 

Percentual 
PIB em 

educação 

3,90 4,95 4,30 4,30 5,00 2,70 5,00 2,57 5,00 2,13 

Ensino 
fundamental 

2,40 3,35 2,70 1,47 2,90 1,09 2,80 1,16 2,70 0,98 

Ensino 
médio 

0,50 0,30 0,60 0,36 0,90 1,28 0,90 0,85 0,90 0,78 

Ensino 
superior 

0,70 0,17 0,70 2,12 0,80 0,33 0,80 0,32 0,80 0,35 

Fonte: Elaborado por Oliveira (2014) com dados do DEED/INEP/MEC. 
Nota 1: São considerados investimentos diretos aqueles aplicados diretamente nas instituições de ensino, 
como, por exemplo, os utilizados para a aquisição de livros didáticos, merenda e transporte escolar, 
pagamento de professores, obras e instalações para a melhoria das escolas. 
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O quadro 01 apresenta a participação do gasto em educação em percentual do PIB 

do Brasil e do RN, observando que, em 2000, o Estado aplicou em educação 4,95% do 

PIB e encerrou 2014 com 2,13%. No caso da União verifica-se que em 2000 aplicou-se 

3,90%, em 2006 e encerrou 2014 com 5,00%. Quando se analisa o ensino por etapa e 

níveis - fundamental, médio (educação básica) e superior -, verifica-se que a União tem 

acrescido e/ou mantido a sua participação em todos os períodos e que o Estado do RN 

reduziu a participação no ensino fundamental e subiu no ensino médio e superior. 

O quadro 02 evidencia as receitas do Estado, na primeira coluna têm-se as receitas 

próprias – ICMS, IRRF, IPVA, ITCD, Multa e Juros da Dívida Ativa – e as transferências 

constitucionais obrigatórias por parte da União. 

Quadro 02 - Receitas próprias e transferências dos recursos no RN (2006-2015). 
 

Períodos Receitas Próprias Transferências Receitas Próprias e 
Transferências 

2006 2.231.921.706 1.476.662.398 3.708.584.104 

2007 2.278.866.201 1.633.983.911 3.912.850.112 

2008 2.617.105.728 1.972.064.596 4.589.170.324 

2009 2.797.065.673 1.885.153.602 4.682.219.275 

2010 3.283.914.320 2.093.755.299 5.377.669.619 

2011 3.709.987.629 2.502.046.895 6.212.034.524 

2012 4.280.540.015 2.616.737.987 6.897.278.002 

2013 4.725.420.527 2.850.621.576 7.576.042.104 

2014 5.128.171.876 3.027.637.438 8.155.809.315 

2015 5.350.465.525 3.158.691.204 8.509.156.730 

Fonte: Elaborado por Ferreira (2014) e Oliveira (2014) com dados das Demonstrações Contábeis. 
Disponível no site: <www.seplan.rn.gov.br>;<www.fnde.gov.br/siope/o_que_e.jsp> 
Notas: 
1- Após a soma dos impostos devem ser acrescidos os juros de mora e a dívida ativa. 
2- Os exercícios de 2006 a 2015 foram coletados no SIOPE/FNDE/MEC. 
 

Analisando os dados do quadro 02 é possível perceber que o movimento das 

receitas próprias da série estudada é crescente, representando um incremento de 139%, 

sendo esse fato, do ponto de vista da arrecadação no Estado bastante positivo, como 

também do ponto de vista dos recursos para a Educação. As transferências também são 

crescentes, porém, cresceram tão somente 114%. No somatório de impostos próprios e 

transferências, o crescimento médio foi de 129 %.  

A LDB, Lei nº 9.394/96, definiu o que são despesas que podem ser consideradas 

de MDE, conforme os incisos I a VII, do art. 70. O art. 71 da citada LDB, em seus incisos 

de I a VI, define as despesas que não são consideradas despesas de manutenção e 
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desenvolvimento do ensino. A vinculação se constitui em uma garantia de aplicação de 

recursos numa função que deve ser pública (FRANÇA, 2009). 

O quadro, a seguir, apresenta a receita bruta – receitas próprias e transferências, 

as deduções, transferências constitucionais obrigatórias aos municípios e apuração da 

base de cálculo do MDE. 

Quadro 03- Receitas, deduções constitucionais e a apuração dos 25% dos recursos para MDE no RN 
(2006-2015) 

 
 
 

Períodos 

 
 
 

Receita Bruta 

 
 

Deduções 
(transferências 

aos municípios) 

 
 

Base de Cálculo - 
MDE 

 
 

25% para 
MDE 

2006 3.709.513.502 515.987.669 3.193.525.833 798.381.458 

2007 3.912.850.112 555.976.019 3.356.874.093 839.218.523 

2008 4.589.170.324 622.318.500 3.966.851.828 991.712.957 

2009 4.682.219.275 666.819.639 4.015.399.638 1.003.849.909 

2010 5.377.669.619 778.527.375 4.599.142.249 1.149.785.562 

2011 6.212.034.524 867.060.377 5.344.974.151 1.336.243.538 

2012 6.897.278.002 997.750.216 5.899.495.679 1.474.873.920 

2013 7.576.042.104 1.105.953.184 6.470.088.919 1.502.218.108 

2014 8.155.809.315 1.198.582.181 6.957.227.133 1.606.053.354 

2015 8.509.156.730 1.244.792.406 7.264.364.324 7.264.364.324 

Total 59.621.743.507 8.553.767.566 51.067.943.847 17.966.701.653 
Fonte: Elaborado por Oliveira (2014) com dados das demonstrações contábeis. Disponível em: 
<www.seplan.rn.gov.br>; <www.fnde.gov.br/siope/o_que_e.jsp> 
 

O quadro 03 acima evidencia a apuração da receita e as deduções 

obrigatórias, somente após este cálculo obtêm-se a receita disponível e aplica-se o 

percentual de 25% a ser gasto em educação. No caso em tela do total de R$ 

59.621.743.507 arrecadados, em média, 14% ou R$ 8.553.767.566 são partilhados com 

os municípios potiguares. É importante ressaltar que houve um incremento de 810% no 

valor gasto com Educação. 

O Fundeb estabelece um dispositivo que fez com que os Estados e os Municípios 

tivessem de destinar, pelo menos, 80% da vinculação exclusivamente ao ensino básico, 

se constituindo com uma função contábil de reter grande parte da receita da vinculação e 

redistribuí-las, proporcionalmente, de acordo com as matrículas em cada rede. Desse 

modo, torna-se uma fonte importante de receita, ainda que decorrente da própria 

vinculação. Com esse mecanismo, o Governo Estadual e os Municípios poderiam, por 

meio da expansão das matrículas de ensino, recuperar a receita retida e até buscar fonte 
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adicional de recursos. Desde então, cada matrícula passou a corresponder a um valor por 

aluno/ano, havendo, assim, um grande incremento na educação básica. 

O Fundeb, em seu art. 22, (BRASIL, 2007), garante a remuneração dos 

profissionais docente, conforme o exposto, art. 22.  Pelo menos “60% (sessenta por cento) 

dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos 

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

(BRASIL, 2007, p. 9).  

O papel equalizador existente dessa política de financiamento da educação, 

destacando a valorização dos profissionais da educação mediante a melhoria salarial 

decorrente da subvinculação de parte dos recursos (60%) à remuneração dos profissionais 

do magistério é considerado como positivo.  

A partir da análise dos recursos do RN, observa-se a partilha dos Fundos em 

relação à valorização dos profissionais do magistério, especificamente à remuneração 

para o período 2006 a 2015. 

Quadro 04 – Aplicação dos recursos do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério no 
estado do RN, no período de 2006 a 2015. 

Exercícios Receita 
Fundeb (25%) 

Remuneração (60%) MDE (40%) Percentual (%) 
Remuneração MDE 

2006 235.740.845 226.566.109 9.174.736 98,90 1,1 
2007 305.264.926 277.595.593 27.653.559  89,04 8,87 

2008 433.659.238 370.648.473 62.967.308  85,47 14,52 

2009 472.127.026 405.179.414 66.900.400  85,82 14,17 

2010 532.341.819 415.249.092 117.068.925  76,90 21,68 

2011 628.488.914 504.243.784 124.182.737  79,87 19,67 

2012 688.495.633 617.098.811 71.328.168  89,63 10,36 

2013 717.918.760 597.810.951 95.339.611 83,27 13,28 
2014 805.327.043 672.689.679 155.428.119  83,53 19,30 
2015 878.534.385  743.503.650 131.516.597  84,63 14,97  
 Total 5.386.187.397 4.687.513.488  87,02  

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA (2014) com dados das demonstrações contábeis. Disponível em: 
<www.fnde.gov.br/siope/o_que_e.jsp>, período de 2006-2014.  
 

O quadro 04 apresenta o valor de R$ 5.386.187.397 recebido pela rede estadual a 

título de transferência do Fundeb e a importância de R$ 4.687.513.488 despendida com a 

remuneração do magistério. Nesta direção observa-se ter ocorrido, em média, um gasto 

de 87% com remuneração e 13% com manutenção. Ressalta-se, ainda, que o valor de R$ 

17.966.701.653 aplicado em educação quando comparado com o valor de R$ 

4.687.513.488 despendido em remuneração equivale a 26% da despesa com educação. 

CONCLUSÕES  
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A partir das análises dos dados constatou-se que, o RN aplicou 4,95% do PIB em 

2000, recuando para 2,13% em 2014, evidenciando perdas de investimento público direto 

em educação. A redução, no RN, se deu na etapa do Ensino Fundamental, havendo 

incremento no ensino médio e superior. Verifica-se, ainda, que as receitas totais foram 

corrigidas em 129%, entretanto, os recursos aplicados em MDE subiram 810%. Ou seja, 

apesar do incremento do gasto em educação o RN não alcançará os 7% do PIB conforme 

preconizado no Plano Estadual de Educação. 

No que se refere à aplicação dos recursos do Fundeb com a remuneração 

dos profissionais do magistério no estado do RN, houve um investimento correspondente, 

a 87% e tão somente 13% com manutenção. No período de 2006-2015 foram investidos 

em remuneração dos profissionais do Magistério abarcados pelo Fundeb somente R$ 

4.687.513.488, ou seja, 26% de R$ 17.966.701.653 (excluem-se os profissionais da 

educação superior). 

Por fim, evidencia-se que os seus recursos apontados para a educação 

precisam de uma melhor gestão para a necessária expansão e oferta com qualidade de 

ensino e a devida valorização dos profissionais do magistério, em especial após a adoção 

do novo regime fiscal (EC nº 95/2016).  
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