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Porto Alegre, 01 de novembro de 2019. 

 

O descaso com diretores de escola pública estadual  
no Rio Grande do Sul 

 

Diante das transformações que vêm se instaurando na sociedade nos últimos anos, da 

realidade multifacetada e da dinâmica que caracteriza a educação, amplia-se os 

desafios no que concerne à gestão escolar, e, portanto, exigindo cada vez mais dos 

diretores de escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 define que a 

Educação Básica tem por finalidade “desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Mas a lei por si só não muda a 

realidade, mas sua existência manifesta um esforço conjunto de vários setores da 

sociedade brasileira para estabelecer uma referência para a transformação da 

realidade. Na sequência surge a gestão democrática que tem como premissa a 

participação, a discussão coletiva (pais, gestores, docentes, discentes e demais 

funcionários) e a autonomia. A tomada de decisões, a participação na elaboração, 

execução e avaliação dos projetos pedagógicos, assim como o funcionamento e a 

organização escolar, devem envolver todos os membros, mas em geral quem ocupa 

papel estratégico de animar (mobilizar, organizar, fazer a concertação) esse processo é 

o Diretor de escola.  

De acordo com o previsto na Lei de Gestão Democrática do Estado1 do Rio Grande do 

Sul, são atribuições do diretor escolar: 

I - representar a escola, responsabilizando-se pelo seu funcionamento; 
II - coordenar, em consonância com o Conselho Escolar, a elaboração, a 
execução e a avaliação do projeto administrativo-financeiro-pedagógico, 
através do Plano Integrado de Escola, observadas as políticas públicas da 
Secretaria da Educação; 
III - coordenar a implementação do Projeto Pedagógico da Escola, 
assegurando sua unidade e o cumprimento do currículo e do calendário 
escolar; 
IV - submeter ao Conselho Escolar, para apreciação e aprovação, o Plano 
de Aplicação dos recursos financeiros; 
V - submeter à aprovação da Secretaria da Educação o Plano Integrado 
da Escola; 
VI - organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas 
especificações, submetendo-o à apreciação do Conselho Escolar e indicar 

 
1 Lei nº 10.576/95, atualizada até a Lei nº 13.990/2012. 
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à Secretaria da Educação os recursos humanos disponíveis para fins da 
convocação de que trata o art. 56, da Lei no 6.672, de 22 de abril de 1974, 
com a redação dada por esta lei, mantendo o respectivo cadastro 
atualizado, assim como os registros funcionais dos servidores lotados na 
escola; 
VII - submeter ao Conselho Escolar para exame e parecer, no prazo 
regulamentar, a prestação de contas prevista no artigo 73; 
VIII - divulgar à comunidade escolar a movimentação financeira da escola; 
IX - coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas e técnico-
administrativo financeiras desenvolvidas na escola; 
X - realizar, anualmente, os procedimentos do Sistema Estadual de 
Avaliação e apresentar seus resultados, juntamente com aqueles 
decorrentes da avaliação externa e interna, ao Conselho Escolar, bem 
como as propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino e ao 
alcance das metas estabelecidas; (Redação dada pela Lei n.o 13.990/12) 
XI - apresentar, anualmente, à Secretaria da Educação e à comunidade 
escolar a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Plano 
Integrado de Escola, a avaliação interna da escola e as propostas que 
visem à melhoria da qualidade do ensino e ao alcance das metas 
estabelecidas; 
XII - manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em 
conjunto com todos os segmentos da comunidade escolar, pela sua 
conservação; 
XIII - dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas 
emanadas dos órgãos do Sistema de Ensino; 
XIV - cumprir e fazer cumprir a legislação vigente; 
XV - coordenar os procedimentos referentes ao recebimento, execução, 
prestação de contas e aplicação dos recursos financeiros transferidos às 
escolas por órgãos federais, estaduais, municipais ou doações para a 
manutenção e o desenvolvimento do ensino, nos temos do art. 41 desta 
Lei.  

 

Além do amplo conjunto de atribuições, registra-se que, em boa parte dos casos, o  

ambiente é extremamente difícil, as condições de trabalho são precárias, pois esses 

diretores além de dar conta de todas essas demandas, precisam conviver com a falta de 

reposição de pessoal pela não realização de concurso público, a redução salarial deles e 

do corpo docente e de servidores de escola (que ultrapassa 30%), a ausência de 

qualificação dos espaços pedagógicos e administrativos das escolas, além de tantos 

outros empecilhos.  

Para assumir tantas responsabilidades deve receber uma gratificação, conforme consta 

no plano de carreira do magistério gaúcho2, regrado em legislação específica3, que 

estabeleceu que:  

 
2 Artigo 70o da lei no 6.672 de 22 de abril de 1974: 
3 Lei no 7.597 de 28 de dezembro de 1981 
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(...) terá valores correspondentes ao tipo da unidade, de acordo com o 
critério estabelecido pelo Conselho Estadual de Educação para 
designação dos estabelecimentos integrantes do Sistema Estadual de 
Ensino (..) O valor da gratificação (..) será estabelecido multiplicando-se o 
valor básico da gratificação, fixado em Lei, pelo índice que lhe 
corresponder na Tabela [...]. 

 

Tabela 1 - Tabela4 de valores de gratificação de Direção no ensino estadual público 

do estado do Rio Grande do Sul (última alteração março/2010) 

 

  

A partir da tabela 1, verifica-se que existe um valor básico fixado do qual decorreram as 

multiplicações pelo cargo e pelo padrão de designação da unidade escolar. Esse valor 

básico corresponde hoje a R$ 498,77 e não tem qualquer atualização desde março de 

 
4 Disponível aqui: https://cpers.com.br/wp-content/uploads/2015/07/2010-03-Gratifica%C3%A7%C3%A3o-de-
Dire%C3%A7%C3%A3o.pdf 

https://cpers.com.br/wp-content/uploads/2015/07/2010-03-Gratifica%C3%A7%C3%A3o-de-Dire%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://cpers.com.br/wp-content/uploads/2015/07/2010-03-Gratifica%C3%A7%C3%A3o-de-Dire%C3%A7%C3%A3o.pdf
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2010, portanto acumulando uma perda (até set/2019) no poder de compra de 70,12% 

(INPC/IBGE). 

Tabela 2 - Valores pagos pela SEDUC a título de Gratificação de Direção (escola 
padrão I e Padrão V) 
Rio Grande do Sul 

Padrão - SEDUC/Cargo 

Valores atuais 
(última 

atualização 
03/2010) R$ 

Valores atualizados 
(INPC - 09/2019) R$ 

Diferença 
2019/2010 

(R$) 

Base de Cálculo 498,77 534,57  

Escola padrão I  
  

Diretor 40 horas 314,23 534,57 220,34 

Vice-diretor 40 horas 269,34 458,20 188,86 

Escola padrão V    
Diretor 40 horas 663,37 1.128,53 465,16 

Vice-diretor 40 horas 538,68 916,41 377,73 
Fonte: SEDUC/SEFAZ 

                  Elaboração: DIEESE 

 

Na comparação com outros estados, também se nota uma defasagem considerável no 

valor da gratificação de direção. No estado de São Paulo o educador em cargo de direção 

recebe a chamada Gratificação de Gestão Educacional5 que corresponde hoje a R$ 

1.028,72. Em Minas Gerais o diretor pode optar por receber (a) uma gratificação 

equivalente a 50% do seu vencimento ou (b) receber vencimento de diretor, conforme 

tabela que determina o salário base em função do número de alunos na escola - onde 

escolas com mais de 1.500 alunos, preveem um vencimento corresponde a R$ 5.070,59. 

No caso do Paraná6, a gratificação corresponde a 50% sobre o vencimento inicial da 

carreira, que para uma carga horária de 40h, corresponde a gratificação de R$ 1.415,77. 

No caso, dos diretores de escola estaduais do Rio Grande do Sul, verifica-se que um 

diretor, em escola de padrão V, que pode ser somente de ensino médio ou de ensino 

fundamental e médio ou uma escola nos três turnos, contando também com Educação 

de Jovens e Adultos, que pode chegar a ter mais de 3.000 alunos7, pagará ao professor 

uma gratificação de R$ 663,37. 

  

 
5 São Paulo implementou concurso para diretor de escola, contudo ficaram muitos anos sem concurso, boa parte dos 
diretores estão em função de diretor. 
6 No Paraná a maior parte é em contratação de 20h. 
7 No Rio Grande do Sul, pelo menos 267 escolas da rede estadual, possuem mais de 800 alunos (MEC/2018).  
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A defasagem não ocorre somente em relação a não atualização da tabela de cálculo, 

ocorre também uma redução no número de educadores que recebem a gratificação 

(Tabela 3). Na comparação de dez/2014 com dez/2018, verifica-se menos 411 vínculos, 

ou seja, uma redução de 6,1%. E no mesmo período uma redução de 570 mil reais o que 

representa -21%. O que permite concluir que, além da não atualização pela inflação dos 

valores pagos aos educadores, de menos professores estarem recebendo a gratificação, 

os que recebem hoje, estão enquadrados em padrões inferiores a aqueles observados em 

2014 (em escola de padrão inferior ou com carga horária menor). 

 

Tabela 3 - Número de vínculos que recebem gratificação de direção e total pago 
nessa rubrica – SEDUC 
Rio Grande do Sul 

 

dez/14 dez/18 
Variação 
Absoluta 
2018/2014 

Variação 
(%) 

2018/2014 

N. de vínculos 6.775 6.364 -411 -6,1% 

Total pago na folha de 
pagamento da SEDUC 

(R$) 
2.722.010,95 2.151.026,35 

-
570.984,60 

-21,0% 

Fonte: SEDUC/SEFAZ 
Elaboração: DIEESE 

 

Na reforma administrativa apresentada pelo governador, não há qualquer 

reconhecimento a esse educador, responsável pelo funcionamento adequado da escola. 

Pelo contrário, o governo pretende:  

(1) acabar com a possibilidade de incorporação de gratificações de caráter 

temporário (art. 33 da Constituição Estadual), como são as gratificações de 

direção.  

(2) Acabar com Gratificação chamada - Gestão de Estabelecimento 

Relativamente Autônomo (GGERA)8, que é uma verba que equivale a 50% do 

valor percebido na gratificação de direção do magistério, porém somente a 

 
8 Essa rubrica foi criada em atendimento ao disposto no artigo 96 da Lei da gestão democrática de 1995. Que prevê 
que: “Ao Diretor de estabelecimento de ensino, designado com as atribuições e responsabilidades estabelecidas 
nesta lei, será atribuída Gratificação de Gestão de Estabelecimento Relativamente Autônomo, correspondente ao 
percentual de 50% da Gratificação de Direção por ele percebida, sendo que seu valor não servirá de base de cálculo 
para nenhuma outra vantagem, nem será incorporado aos vencimentos ou proventos da inatividade. Parágrafo único 
- A gratificação a ser atribuída ao Diretor de estabelecimento de ensino, quando servidor, deverá ser estabelecida 
por lei específica.” 
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função de diretor. Que conforme a lei que regulamentou9 já prevê que se trata 

de um valor que não servirá de cálculo para nenhuma outra vantagem, nem 

será incorporado aos vencimentos ou proventos de inatividade.  

 

Essas gratificações representam 0,2% do total da folha de pagamento do estado, 

conforme Tabela 4.  

 

 Tabela 4 – Valores (R$) pagos a título de gratificação de direção  
SEDUC, Rio Grande do Sul – ago./2019 

 Rubrica R$ (mês) 
Participação % no 

total da Folha 

Gratific. Direção Magistério         2.296.015,65                   0,16  

GGERA           654.765,74                   0,05  

Subtotal        2.950.781,39                  0,20  

Total de Vantagens  1.449.464.340,60               100,00  

Fonte: SEFAZ/RS 
Elaboração: DIEESE 

 

 

 

 
9 Lei 12.028 de 18/12/2003. 


