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No Brasil, a temática do financiamento da educação básica no Brasil vem ganhando 

espaço em âmbito acadêmico, na perspectiva compreender as mudanças na educação a partir 

das definições de recursos definidados pela Constituição de 1988 e a posteriori pela política de 

Fundos (Fundef/Fundeb). Com reconfigurações defindas pela agenda da reforma da educação 

implementada a partir da década de 1990 e que definiu um conjunto de estratégias e diretrizes 

para a Educação, especificamente, no financiamento da educação básica, com base no modelo 

de Fundos Contabéis, inicialmente, com o Fundef e posteriormente, o Fundeb. Nesse sentido, 

os Fundos contábeis configuram-se como mecanismos de redistribuição de recursos, definidos 

pela Constituição Federal de 1988, para serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e na valorização do magistério público. 

A definição e a aprovação do Fundeb manteve a mesma estrutura e forma de captura 

e de redistribuição de recursos, instaurados pelo Fundef. A mudança significativa ocorreu pela 

abrangência de financiamento a todas as etapas e modalidades da educação básica, contando, 

para isso, com um maior aporte de recursos decorrente da elevação do percentual subvinculado 

de um número maior de impostos (BRASIL, 2007).  

No tocante as críticas ao Fundo, ressalta-se a partir de Davies (2008, p. 37) que “a 

principal fragilidade do Fundeb, assim como a do Fundef, é que traz poucos recursos novos 

para o sistema educacional com um todo, uma vez que apenas redistribui 20% de grande parte 

dos recursos já constitucionalmente vinculados à educação [...]”. Demonstram que, para as 

mudanças na educação, tem como requisito primordial a ampliação de recursos.  

Nesse sentido, a perspectiva de valorização dos profissionais do magistério, na 

dimensão da carreira, e especialmente, na remuneração, há limitações dos Fundos (Fundef e 

Fundeb) que impedem a ampliação de investimento na política de reajuste salarial. Davies 
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(2008) argumenta que nas condições em que são definidas a valorização dos profissionais do 

magistério e os trabalhadores da educação, pela via de Fundos contábeis, no caso, o Fundeb, 

demonstram-se fragilidades, visto que a legislação examinada “é bastante frágil a alegação de 

que isso acontecerá com a vinculação de pelo menos 60% para sua remuneração” (DAVIES, 

2008, p.39).  

Ademais, os “60% não asseguram a valorização, pelo menos no sentido de melhoria 

salarial, mesmo nos governos que são beneficiados com o Fundo, pelo fato de não serem 

calculados sobre a totalidade dos recursos vinculados à educação que são maiores do que a 

receita do Fundo [...]”(DAVIES, 2008, p.39). 

Arelaro e Fernandes (2015) consideram que as políticas de Fundos geraram inúmeras 

alterações na estrutura do financiamento da educação básica brasileira, por meio de suas 

definições de ordem organizativa. Entretanto, não modificou o montante total de recursos 

destinados à MDE, tampouco solucionou a limitação de recursos para aqueles estados e 

municípios, que apresentam uma receita de impostos insuficiente para custear o valor do 

custo/aluno/mínimo/anual, e, portanto, precisam receber complementação da União. Todavia, 

fomentou que recursos do mínimo dos 60% fossem destinados a remuneração dos professores.  

 

OBJETIVO 

Demonstrar a aplicação dos recursos do Fundeb no mínimo de 60% para remuneração 

dos professores e no máximo de 40% em manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), no 

período de 2007-2015; Explicitar que os recursos destinados ao Fundeb apresentam-se 

limitados para uma efetiva valorização da remuneração dos profissionais do magistério e MDE 

na rede municipal de ensino de Natal/RN.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente artigo resulta de uma pesquisa de doutorado desenvolvida na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte/Brasil, a qual apresenta a problemática da valorização do 

magistério nas dimensões da carreira e da remuneração dos professores, no contexto do 

financiamento da educação, pela via de Fundos contabéis – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), 

situando-se na rede municipal de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. A 

investigação está vinculada às pesquisas em rede, “Remuneração de Professores de escolas 

públicas de educação básica: configurações, impactos, impasses e perspectivas (1996-2010) e 
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“Remuneração dos Professores das Escolas Públicas de Educação Básica: efeitos do Fundeb e 

PSPN no período 2006-2013”.  

 

METODOLOGIA 

 

Como procedimento metodológico utilizou-se teóricos que discutem a temática do 

financiamento da educação, além de análise documental, com dados de recursos do Fundeb 

publicados no SIOPE/FNDE e atualizados pelo IPCA/IBGE (corrigidos pela calculadora do 

cidadão - Banco Central do Brasil - 12/2007 a 01/2015).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Lei do Fundeb define que os recursos devem ser aplicados em manutenção e 

desenvolvimento do ensino da educação básica pública e na valorização do magistério dos 

profissionais da educação, para a condigna remuneração. Nesse sentido, a seguir verifica-se a 

receita do Fundo e a aplicação dos recursos conforme diretriz legal.  

Na tabela 1, apresenta-se a receita do Fundeb, transferência, aplicação financeira e 

complementação da União ao Fundo, no município de Natal (2007- 2015). 

Tabela 1 – Receitas do Fundeb no município de Natal (2007-2015)  
Período Receita ao 

Fundeb 
Transferência 

ao Fundeb 
Aplicação 
Financeira 
do Fundeb 

Complement
ação da 

União ao 
Fundeb 

Receita (Total) do 
Fundeb 

2007 75.669.123,43 6.837.174,21 248.434,65  82.754.732,29 
2008 102.341.447,66 6.821.188,42 874.535,94  110.037.172,02 
2009 103.554.053,98 14.631.315,84 500.399,83  118.685.769,65 
2010 113.224.155,33 5.339.171,09 166.028,18  118.729.354,60 
2011 121.866.693,95 18.550.091,01 877.107,92 1.681.956,54 142.975.849,43 
2012 122.284.481,27 15.805.358,22 377.755,82 2.480.278,10 140.947.873,42 
2013 124.465.541,06 21.452.582,11 561.951,70 1.069.197,38 147.549.272,25 
2014 124.451.160,46 18.413.945,22 537.705,67 4.101.818,19 147.504.629,53 
2015 119.865.739,21 26.189.153,25 931.483,11 15.070.529,52 162.056.905,09 

Fonte: SIOPE/FNDE (2007-2015)  

Na tabela 1 verifica-se que a  receita do Fundeb apresenta um crescimento real de 58%, 

passando de R$ 75.669.123,43, em 2007 para R$ 119.865.739,21, em 2015. Entretanto, entre 

2014 e 2015 constata-se uma mudança com a redução dos recursos em valores reais, ou seja, 

perda no quantitativo de dinheiro a ser aplicado na remuneração e na manutenção e 
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desenvolvimento da educação em virtude dos problemas da economia e das ações, tais como: a 

isenção fiscal, medidas adotadas pelos governos no controle de crises da economia.  

Observa-se que os recursos das transferências do Fundeb vêm apresentando oscilações 

ao longo do período, o que significa o reflexo da vinculação dos recursos à matrícula, pois as 

transferências têm a vinculação das necessidades de cada ano, onde o Estado transfere os 

recursos que faltam para completar o valor aluno. Conforme explica Amaral (2012, p. 132), “o 

fundo é constituído em cada Estado e o efeito provocado pela sua constituição é o de redistribuir 

os seus recursos dentro do próprio Estado”.  

Nesse sentido, o Fundeb apresenta, anualmente, um adicional de recursos pela via de 

transferências ao Fundo que está sob a responsabilidade do estado. Ou seja, o RN repassou para 

Natal compor as receitas do Fundeb um montante de recursos que representa um crescimento 

real de 283%, isto é, em 2007, o valor das transferências correspondia a R$ 6.837.174,21, 

chegando, em 2015, no valor de R$ 26.189.153,25. Observa-se que, desde 2011, o estado do 

RN vem recebendo complementação ao Fundeb, período de 2011 a 2015, crescendo de R$ 

1.681.956,54 para R$ 15.070.529,52.  

A lei dos fundos permite ao executivo aplicar na poupança, ou seja, agregar mais 

recursos aplicando e acrescentando os juros ao montante de recursos, sendo uma prática 

frequente no município de Natal/RN.  

Na tabela 2, apresenta-se os valores do Fundeb aplicados na remuneração (mínimo de 

60%) e em MDE (o máximo de 40%), no período de 2007 a 2015. 

Tabela 2 – Recursos do Fundeb aplicado no pagamento do magistério (mínimo de 60%) e em 
MDE (máximo de 40%), no período de 2007a 2015.  

PERÍODO FUNDEB (60%) - 
REMUNERAÇÃO  

%  FUNDEB 
(40%) – MDE 

% TOTAL 
APLICADO DO 

FUNDEB  
2007 79.417.674,66 95,96 4.578.791,80 5,53 83.996.466,46 
2008 103.054.641,40 93,65 6.693.914,77 6,08 109.748.556,16 
2009 111.728.192,30 94,13 4.919.769,88 4,14 116.647.962,18 
2010 117.286.111,58 98,78 1.443.109,32 1,21 118.729.220,90 
2011 139.513.041,99 97,57 624.398,14 0,43 140.137.440,13 
2012 137.687.764,93 97,68 294.826,28 0,20 137.982.591,22 
2013 139.409.781,06 94,48 8.139.491,19 5,52 147.549.272,25 
2014 148.826.423,58 99,95 32.649,50 0,02 148.859.073,09 
2015 147.459.000,00 95,09 6.778.707,85 4,18 154.237.707,85 

Fonte: SIOPE/FNDE (2007-2015)  
 

Os dados da tabela evidenciam a aplicação dos recursos do Fundeb, na rede pública do 

município de Natal, na remuneração dos profissionais do magistério, ou seja, na folha de 
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pagamento, sendo o valor mínimo de 60%, insuficiente para o município cumprir outras 

demandas de MDE, ou seja, ao longo do período uma média de 96% tem sido para a 

remuneração e, apenas o restante para o investimento em MDE, que, na série histórica, não 

ultrapassou a 6,08%.   

Destaca-se que, a maior parte dos recursos foi para o pagamento dos profissionais da 

educação, ou seja, para a folha de pagamento do magistério público, sendo um percentual de 

95,96%, em 2007 e 95,09%, em 2015,  representando um montante de recursos no valor de 

$79.417.674,66, em 2007 e R$147.459.000,00, em 2015. No entanto, na manutenção do ensino, 

os percentuais variaram de 5,53%, em 2007  para 4,18%, em 2015. Todavia, o município, com 

exceção de 2006, 2007 e 2013, não aplicou o total dos recursos; isso tem sido uma prática 

constante deixar recursos com a justificativa de que o Fundo permite, sem que ocorram 

punições, deixar para o exercício seguinte a aplicação de até 5% dos recursos dos fundos, ou 

seja, tem-se sempre a possibilidade de um superávit dos recursos financeiros. 

Compreende-se que os recursos do Fundo para a rede municipal de Natal já alcançaram 

o limite de atendimento a investimentos na valorização da remuneração dos professores, sendo 

uma característica de que esse mecanismo de valorização e de qualidade da educação está 

desgastado, visto que o modelo está vinculado às condições macroeconômicas, mantidas em 

modos cíclicos, interferindo na arrecadação.  

 

CONCLUSÕES 

 

Os dados explicitam que a maior para dos recursos dos Fundos estão sendo aplicados 

na remuneração dos profissionais do magistério, ou seja, na folha de pagamento, sendo o valor 

mínimo de 60%, insuficiente para o município cumprir outras demandas de MDE, visto que ao 

longo do período o município investiu uma média de 96% na remuneração e, um percentual 

muito inferior foi aplicado em MDE, não ultrapassando 6,08%. Em valores em 2007, os 

recursos no mínimo de 60% foram de R$ 83.996.466,46, no qual o Fundo vinculou R$ 

79.417.674,66, em 2015 o montante investido na remuneração correspondeu a R$ 

147.459.000,00 de um total de R$ 154.237.707,85. Portanto, percebe-se que os recursos, 

praticamente, estão sendo utilizados para investir na remuneração, ou seja, com folha de 

pagamento.  

Nesse sentido, os dados revelam que 95,57%, em 2005 e 95,09%, em 2015, foram 

aplicados na remuneração, enquanto que na manutenção do ensino, os valores variaram de 

4,30%, em 2005 para 4,18%, em 2015. É importante salientar que, embora os recursos estejam 
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demonstrando serem insuficientes, e que os maiores volumes de recursos são para a folha de 

pagamento, na rede municipal de Natal, com exceção de 2006, 2007 e 2013, há sempre a prática 

de não aplicar o total dos recursos dos Fundos; isso tem sido uma prática constante deixar 

recursos com a justificativa de que o Fundo permite, sem que ocorram punições, deixar para o 

exercício seguinte a aplicação de até 5% dos recursos dos fundos, ou seja, tem-se sempre a 

possibilidade de um superávit dos recursos financeiros. 

Portanto, a investigação revelou que os recursos dos Fundos, na rede municipal de 

Natal, já alcançaram o limite, demonstrando que esse mecanismo de financiamento da educação 

e de valorização do magistério alcançou o limite de investimentos a que se propõem, pois seus 

recursos, de modo geral, têm estava vinculado a cumprir as demandas da remuneração. Os 

Fundos têm a problemática de estar vinculada a dinâmica macroeconômica e em momentos de 

crises, a arrecadação e vinculação de recursos fica comprometida. Em suma, a problemática do 

Fundeb é que a permanência dos mesmos recursos no modelo de financiamento da educação, 

sendo necessário redesenhar o modelo, na perspectiva de incluir outros recursos e permitir a 

melhoria na valorização dos professores e na qualidade da educação básica.  
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