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RESUMO 
Este texto analisa o perfil das burocracias municipais do Rio Grande do Norte no âmbito das capacidades estatais 
no federalismo brasileiro. Uma série de alterações na forma de provisão de serviços públicos desde a 
Constituição de 1988, orientadas por uma descentralização induzida pelo governo federal, tem aumentado a 
participação dos municípios na execução direta de políticas sociais e urbanas. Ainda que objetivem uma provisão 
mínima nacional, são conhecidas as disparidades entre os entes municipais brasileiros com relação à arrecadação 
tributária, dinâmicas econômicas locais, perfil socioeconômico da população dentre outras que, conjuntamente 
com a capacidade de suas burocracias, afetam a provisão de serviços públicos a cargo dos municípios. Tomando 
como base a Administração Direta de todos os municípios potiguares no período de 2005-2014 em comparação, 
num primeiro momento, a outros municípios da Região Nordeste e, em seguida, nas diferentes mesorregiões do 
RN, este paper analisa a evolução do perfil dos funcionários públicos municipais, especialmente no que se refere 
à contratação de estatutários, tipo de vínculo que mais se aproxima da burocracia profissional de tipo weberiana. 
Informações sobre o quantitativo de funcionários ao longo do tempo e quanto à forma de ingresso, vínculo com 
o serviço público e escolaridade são tomados como medidas indiretas (proxies) das capacidades burocráticas 
municipais. Os resultados obtidos indicam mudanças significativas no período 2005 a 2011, com aumento de 
funcionários estatutários, de maior escolaridade e diminuição de vínculos não permanentes. Este aumento da 
capacidade estatal municipal, por sua vez, não é resultado da iniciativa autônoma dos municípios e parece ser 
explicada pelas estratégias do governo federal de expansão de políticas sociais nacionais ao longo da década de 
2010, corroborando a tese de que não é a CF 1988 que explica estes resultados, mas sim as políticas de indução 
nacional no federalismo brasileiro. Entretanto, observa-se uma inflexão e até mesmo reversão desta tendência a 
partir de 2014, sinalizando o início do esgotamento fiscal dessa estratégia de indução do governo federal 
brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de descentralização de políticas assistido no Brasil desde a constituição de 1988 (CF/1988) 

atribui aos municípios um papel central na execução de políticas sociais e urbanas. Ainda que a 

CF/1988 seja considerada como um importante marco institucional para isto é o conjunto de políticas 

nacionais adotado por diferentes governos a nível federal a partir da década de 1990 que tem sido 

considerado como o principal mecanismo explicativo para a ampliação da provisão de serviços e 

políticas pelos municípios brasileiros (ARRETCHE, 2012). De fato, o federalismo brasileiro – e ao 

contrário das previsões iniciais - tem se caracterizado ao longo dos últimos 30 anos pelo crescente 

papel de indutor e coordenador de políticas nacionais a cargo dos entes subnacionais, aumentando a 

provisão de serviços públicos com o objetivo de diminuir as disparidades na capacidade de provisão 

de serviços públicos (ARRETCHE, 2005; 2007; ARRETCHE; VAZQUEZ; GOMES, 2012; MELO, 

2005; ABRUCIO; 2005, GOMES, 2009). Políticas de educação como o FUNDEF (1996) ou 

FUNDEB (2006), ou as normas operacionais para a adesão e expansão do SUS desde meados da 

década de 1990 ou, mais recentemente, a criação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) em 

2005 são exemplos de políticas nacionais pós-CF/1988 que produziram incentivos para a ampliação da 

provisão de serviços públicos pelos municípios. 

O crescimento dessas atribuições confere, simetricamente, maior responsabilidade de gestão e 

capacidade administrativa para os entes municipais e, dentre outros fatores, relaciona-se com a 

necessidade de expansão do número de funcionários públicos para a execução desses serviços 

públicos. A maior demanda de pessoal ocorre tanto do ponto de vista quantitativo na “ponta do 

sistema” – como a contratação de professores, médicos, enfermeiros, assistentes sociais etc. – quanto 

na perspectiva qualitativa dos profissionais na administração central dos órgãos municipais. A 

ampliação das ações municipais torna a gestão mais complexa e exigem habilidades ou capacidades 

mínimas como a de propor projetos para captação de recursos, de monitoramento das ações em 

execução, identificação de gargalos, proposição de soluções, avaliação etc. 

No debate sobre capacidades estatais, o papel da burocracia é considerado um fator explicativo tanto 

para o crescimento econômico (EVANS; RAUCH, 2014) quanto para o desempenho das políticas 

(BATISTA, 2015; OLIVEIRA; LOTTA, 2017). A condição de uma burocracia competente, estável e 

profissional é entendida como “sine qua non”, fundamental para um bom desenvolvimento da 

atividade pública em todas as perspectivas desse debate (ABRUCIO, 2007, p. 80). Apesar de ser 
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criticado pela sua rigidez, o modelo weberiano clássico ainda orienta parte do entendimento do que 

seria uma burocracia moderna e eficiente (CAVALCANTE; CARVALHO, 2015). 

Este artigo dialoga com a discussão sobre as capacidades estatais dos governos municipais brasileiros 

do ponto de vista do perfil de seu funcionalismo. Além de mapear o perfil da burocracia, nos interessa 

especialmente observar se há indicações de maior profissionalização ao longo dos anos. O artigo 

apresenta uma breve revisão da literatura sobre capacidades estatais, profissionalização da gestão 

pública e dos estudos que relacionam o perfil do funcionalismo público com o desempenho das 

políticas públicas. Levando em conta que o federalismo brasileiro é caracterizado por grandes 

disparidades na capacidade de seus entes subnacionais, o artigo mapeia o caso dos municípios do Rio 

Grande do Norte (RN) com dois objetivos. Em primeiro lugar, analisa o funcionalismo municipal 

entre 2005 e 2015. Neste caso, verificamos que há crescimento significativo assim como mudanças no 

perfil dos funcionários públicos, tanto em termos de tipos de vínculos, quanto em termos de 

qualificação educacional. Essas mudanças não estão restritas a Estado do RN na medida em que se 

verificam variações semelhantes entre municípios de outros Estados da região Nordeste, identificadas 

a partir de uma análise comparativa que destaca semelhanças e diferenças nessa trajetória recente. 

Em segundo lugar, a análise foca no interior do Estado do RN para verificar se há padrões espaciais 

diferentes ou se, ao contrário, são relativamente uniformes a evolução e o perfil da burocracia estatal 

municipal entre as mesorregiões do Estado. Ainda nesta seção, aventam-se as razões para o 

crescimento do funcionalismo no período, as estratégias adotadas pelos municípios e as primeiras 

sinalizações da estagnação do crescimento das contratações estatutárias em 2014, como resultado da 

diminuição do crescimento econômico e, como consequência, das receitas públicas municipais. Por 

fim, o artigo faz um balanço do perfil atual do funcionalismo público municipal potiguar e 

apontamentos para uma agenda de pesquisa. 

1. Burocracias e capacidades estatais na provisão de serviços e para o 
desenvolvimento 

A burocracia estatal moderna é um advento do final do século XIX e na interpretação hoje clássica de 

Max Weber (WEBER, 1999) é caracterizada pelo estabelecimento de regras abstratas, formais-legais e 

escritas, exercício hierárquico e, portanto, de subordinação às ordens superiores, conferindo 

impessoalidade e previsibilidade às ações estatais. Em oposição à autoridade racional-legal 

(burocrática), os tipos-ideais patrimonial e o carismático caracterizavam um Estado onde prevaleciam 

as decisões e critérios de ordem subjetiva baseados em relações pessoais de lealdade à autoridade 

estabelecida ou ao carisma de um líder. Para Weber, a emergência do aparato burocrático moderno era 

uma resposta necessária para a continuidade da expansão do capitalismo após a Revolução industrial. 

A garantia de contratos, a impessoalidade e previsibilidade das regras seriam elementos fundamentais 

que dariam confiança para que o capital se transformasse em investimentos de maturação a médio ou 
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longo prazo. 

As transformações do papel dos Estados nacionais ao longo do século XX, ampliando seu escopo de 

atuação, impactaram também as análises sobre a burocracia estatal. A maior complexidade das ações 

estatais e sua relação com o desenvolvimento econômico passa a ser objeto de discussões e de crítica 

ao aparato burocrático, especialmente ao final da década de 1970 e associado ao debate sobre o new 

public management (para revisões ver, ABRUCIO, 1997 e CARNEIRO; MENECUCCI, 2011). Se 

inicialmente concentrou-se na afirmação de que o Estado com sua burocracia estatal ao estilo 

weberiano tornara-se um empecilho à eficiência econômica, administrativa e até mesmo à efetividade 

social, ao final do século XX estudos comparativos entre países começam a desmontar os argumentos 

iniciais de que o Estado e sua burocracia seriam entraves ou menos eficientes que os mercados na 

provisão de bens públicos ao revelarem a variedade de burocracias estatais e de seus efeitos, 

inaugurando a literatura que cunha o conceito de “capacidades estatais” (PIRES; GOMIDE, 2016; 

CARNEIRO; MENECUCCI, 2011). Estudo clássico de Peter Evans (1993) mostra que as burocracias 

de países do Leste Asiático, altamente qualificadas e estáveis, selecionando a elite de estudantes dos 

países, caracterizam um Estado desenvolvimentista e indutor do crescimento econômico acelerado e, 

ao contrário da burocracia clássica de tipo weberiano totalmente impessoal e isolada, as relações 

pessoais com os capitalistas são mecanismos que permitem maior adequação e eficácia na proposição 

de políticas para o desenvolvimento. Além disto, com a introdução de agentes do mercado privado na 

provisão de serviços públicos e maior demanda por participação social nas decisões dos governos, esse 

debate tem evoluído para a noção não mais de governo burocrático e hierarquizado, mas para a noção 

de governança compartilhada de decisões e implementação de políticas. 

Para Pires e Gomide (2016), a compreensão atual das capacidades estatais, informado a partir da 

noção de governança, pode ser feita a partir da ótica dos arranjos institucionais. Os autores distinguem 

entre duas capacidades distintas: as técnicas-administrativas, associadas à capacidade mais clássica da 

burocracia estatal, e as político-relacionais, de incorporação e articulação entre atores com a obtenção 

de apoios e consensos, tanto na formulação quanto na implementação e readequação (revisão) de 

políticas. 

No estudo dos autores, uma das dimensões das capacidades técnicas-administrativas refere- se ao nível 

de profissionalização da burocracia, além das capacidades de coordenar ações entre órgãos e níveis de 

governo e a de monitoramento da execução dos projetos – que poderiam ser entendidas como 

capacidade de gestão. Profissionalização, neste caso, é medida por formas de ingresso na carreira e 

conhecida competência dos órgãos envolvidos. Os autores analisam a capacidade burocrática em cada 

um dos oito grandes projetos ou politicas adotados a partir de meados da década de 2000, indicando 

que as capacidades estatais variam a depender da política setorial e, portanto, dos arranjos 

institucionais próprios de cada uma. Os projetos variam de temática e escopo assim como de atores 

(estatais ou não) envolvidos e incluem casos como o Programa Minha Casa, minha Vida, Plano Brasil 
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Maior, Integração do Rio São Francisco, PRONATEC, Bolsa-família etc. 

Dentre os achados, verifica-se que em praticamente todos os projetos analisados a capacidade 

burocrática profissional dos servidores federais é elevada, estando presente em sete dos oito casos 

estudados. Ainda assim, isto não se reflete automaticamente em maior capacidade de coordenação e de 

monitoramento da implementação dos projetos assim como na de inovação ou revisão de adequação 

nas políticas. No entanto, os autores concluem que quando há alta capacidade de tipo “técnica-

administrativa” há maior capacidade de entrega dos produtos previstos nos projetos em comparação às 

situações de média e baixa capacidade. Em reverso, a baixa ou média capacidade técnica-

administrativa estão associadas à menores capacidade de entregar os produtos ou serviços previstos. 

Em outras palavras, a profissionalização da burocracia é uma condição necessária, porém não 

suficiente para a eficácia de uma política. A maior profissionalização da burocracia, ainda no estudo 

dos autores, também não está associada a maior interlocução ou participação dos atores societais ou 

outros níveis de governo afetados pelos projetos e políticas, confirmando que o estilo top-down de 

formulação e implementação de políticas pública ainda é um modo frequente a nível federal. Como 

exemplos, há projetos com alta capacidade técnica-administrativa sem o envolvimento de atores e 

comunidades de políticas como o caso do Minha Casa, Minha Vida. Nos casos de maior interação e 

diálogo, estes projetos são reajustados e permitem produzir maior inovação na política. 

O debate sobre as capacidades estatais está, portanto, intrinsecamente ligado com o processo de 

profissionalização da burocracia ou capacidade burocrática, ainda que não seja o único fator a explicar 

o desempenho das políticas. Abrucio (2007) a define como “sine qua non”, ou seja, indispensável 

para a manutenção da eficácia da gestão pública. Apesar de serem exigidos dos burocratas as 

capacidades profissionais por meio do critério da qualificação conforme já predizia Weber (SECCHI, 

2009), a necessidade por quadros cada vez mais profissionalizados se intensificou em face de 

aumentar os níveis de produtividade e autonomia nos processos decisórios dos envolvidos. Para 

Bresser-Perreira (2005), as reformas realizadas nos anos 1930 e 1960 foram operadas sob a égide da 

profissionalização do Estado, porém, as medidas não se traduziram em administrações efetivamente 

burocráticas no sentido weberiano na medida em que imperavam, ainda, relações patrimonialistas de 

ocupação de cargos. Para Evans (1993), uma burocracia competente e capaz no Brasil antes da 

Constituição de 1988 só se concretizou de modo isolado, sendo emblemático o caso do BNDE. 

Para Bresser-Perreira (2005), no cenário internacional será a partir dos anos 1980, no contexto da 

Nova Gestão Pública, que a preocupação com eficiência e resultados começam a ser discutidas junto 

com as demais alternativas de organização do serviço público. Apesar da importância da temática, as 

discussões sobre a profissionalização no setor público na academia brasileira só se intensificaram 

recentemente. (FARIAS; GAETANI, 2002; BARCELLAR FILHO, 2003; ABRUCIO, 2005; 2007; 

CAVALCANTE; CARVALHO 2017). 
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Acredita-se que a necessidade pela profissionalização da gestão foi impulsionada pelas novas 

dinâmicas de organização da Administração Pública por meio das reformas do serviço público e da 

complexidade dos serviços ofertados para a população, buscando assim, aliar a qualidade dos 

servidores com a sua devida qualificação (FARIAS; GAETANI, 2002; MORAES, 2009). No Brasil, 

de acordo com Abrucio (2007), os processos de mudanças na Administração Pública se iniciaram 

ainda na Constituinte de 1988 onde os envolvidos apresentaram uma série de alternativas agrupadas 

em três conjuntos de mudanças, que são: democratização do Estado por meio do controle externo da 

Administração Pública; descentralização; e reforma no serviço civil. No que diz respeito à reforma do 

serviço civil, está à profissionalização da burocracia, que foi objeto de ampla reformulação pelos 

constituintes desde a obrigatoriedade de concursos públicos para todos os cargos públicos até a adoção 

da estabilidade do servidor, com o intuito de barrar métodos patrimonialistas de ingresso e remoção. 

Abrucio (2007) apresenta algumas ações que concretizaram nesse sentido como o princípio de seleção 

meritocrática e universal e universal por meio do concurso público. 

De acordo com Farias e Gaetani (2002), a profissionalização trouxe para a realidade administrativa a 

exigência para que os envolvidos desempenhem suas atividades com maior transparência e 

responsabilização quanto ao uso dos recursos públicos. Adiciona-se o fato de que a profissionalização 

é requisito importante para aumentar a racionalidade, a transparência dos processos decisórios e 

impedir que as estruturas administrativas venham a atender interesses pessoais. Para Barcellar Filho 

(2003, p. 02), a profissionalização da função pública se configura, no ponto de vista jurídico, como 

instrumento de “legitimação da Administração Pública perante o povo”. 

Analisando a composição da burocracia federal brasileira entre 1995 a 2014, Cavalcante e Carvalho 

(2017), afirmam que a profissionalização do setor público federal é operada no cumprimento dos 

requisitos do modelo burocrático clássico de tipo weberiano. Para os autores, os critérios de análise 

utilizados para definir se o setor público apresenta ou não graus relativos de profissionalização estão 

relacionados a: composição e ingresso de pessoal; política salarial; avaliação de desempenho; 

ocupação de cargos de livre nomeação; e a formação/qualificação. 

De forma mais específica quanto às características, Abrucio (2007) delimita os processos de 

profissionalização em quatro pontos estratégicos sendo estes a: redução de cargos de comissão1; 

redefinição e fortalecimento das carreiras estratégicas de Estado; transferência de atividades para 

estados e municípios, uma vez que as políticas públicas tendem a serem realizadas cada vez mais no 

plano local, necessitando assim, de maior investimento nas capacidades gerenciais e burocráticas 

destes; aumento do investimento em capacitação dos servidores públicos; e a construção de novas 

formas de relacionamento entre outras instâncias como os sindicatos. O primeiro está relacionado com 

                                                        
1 Abrucio (2007) considera que os cargos em comissão são importantes para a manutenção da agenda eleita. 
Entretanto, na realidade brasileira, há um número muito grande de servidores lotados em cargos de 
comissão. Para o autor, nenhuma outra democracia no mundo apresenta um número similar ao caso 
brasileiro. 
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a redução da corrupção, o segundo com a inserção de profissionais de outras áreas (mercado e 

academia) capazes de melhorar a gerência do Estado, o terceiro com a criação de instituições que 

colaborem com o aprimoramento da capacidade técnica do servidor, e, por fim, o último está ligado 

com a regulamentação da greve, de forma a evitar que movimentações irresponsáveis aumentem a 

insatisfação da população com o serviço público. 

Farias e Gaetani (2002) estabelecem que outro fundamento da profissionalização da burocracia está 

relacionado com os altos níveis de produtividade. Para os autores, o aumento da produtividade no 

trabalho no setor público é encarado como elemento prioritário pelo fato de aumentar a qualidade dos 

serviços e ampliar a sua abrangência. Para isso, é necessário que o setor público esteja alinhado com 

as inovações contínuas em tecnologia que resultem no aumento da produtividade. Destaca-se, 

portanto, a instituição de mecanismos como o governo eletrônico que resultou além da redução de 

custos da máquina pública, maior transparência das ações governamentais (ABRUCIO, 2007). 

Por fim, o desenvolvimento de pesquisas no campo acadêmico do chamado “campo de públicas” 

contribui para o acumulo de esforços para transformar a realidade administrativa da gestão de políticas 

públicas do país mediante processos de profissionalização da burocracia (CAVALCANTE; 

CARVALHO, 2017), especialmente relevantes para o caso das administrações municipais, que, 

devido às desigualdades de capacidades econômicas ou produtivas, tendem a ter impedimentos para a 

formação de um quadro administrativo profissional. Desta forma, a recente expansão de cursos de 

graduação nas áreas do chamado Campo de Públicas (administração e gestão pública, gestão e 

políticas públicas), a partir de meados da década de 2010, são uma resposta a uma demanda por 

profissionais que tenham as habilidades e capacidades adequadas para a gestão de máquinas 

administrativas e de políticas, programas e projetos, formando, assim, mão-de-obra qualificada para  

as administrações municipais e organizações não-estatais (PIRES et al., 2014; GOMES; ALMEIDA; 

LUCIO, 2016). 

Em suma, ao apresentar esses debates, observa-se que um corpo de funcionários públicos 

profissionalizados, altamente escolarizados e com estabilidade permanecem entendidos como um dos 

elementos que compõe as capacidades estatais. Estes estudos também mostram que, ainda que 

importante, a profissionalização da burocracia não é uma condição suficiente para produzir melhor 

eficácia, efetividade no desempenho das políticas. Ao mesmo tempo, os textos aqui discutidos estão 

focados no caso da burocracia de nível federal. Porém, dados os elevados níveis de desigualdade na 

capacidade fiscal dos municípios brasileiros e sua crescente responsabilidade na provisão de serviços 

das políticas sociais e da urbana, a próxima seção volta-se a elucidar empiricamente nossa pergunta 

central: qual o perfil das burocracias municipais na atualidade? 

2. Perfil das burocracias municipais do Rio Grande do Norte ao longo do 
tempo (2005-2014) 
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Com o objetivo de fazer um comparativo da situação dos municípios do Rio Grande do Norte perante 

os demais dos estados da Região Nordeste, de inicio foi feita a leitura dos dados relativos ao 

quantitativo do funcionalismo público ativo na administração pública municipal dos estados da região. 

Os resultados podem ser observados na Tabela 01 a seguir. 

TABELA 01 – Funcionários públicos ativos na administração pública municipal dos 
estados da Região Nordeste 

Unidade da Anos 
Federação     Taxa de 

 2005 2008 2011 2014 Crescimento 
     2005-2014 

Alagoas 90.464 98.854 117.974 116.016 28,25% 
Bahia 381.301 428.655 467.874 518.357 35,94% 
Ceará 218.763 260.911 298.226 317.983 45,36% 

Maranhão 167.278 220.836 249.917 271.918 62,55% 
Paraíba 123.761 137.452 143.880 173.310 40,04% 

Pernambuco 217.099 248.690 264.972 270.522 24,61% 
Piauí 78.094 92.090 100.869 117.799 50,84% 

Rio Grande do 
Norte 96.981 104.798 121.264 126.206 30,13% 

Sergipe 59.941 64.704 74.514 77.483 29,27% 
Total Nordeste 1.433.682 1.656.990 1.839.490 1.989.594 38,78% 

Fonte: IBGE (2005; 2008;2011;2014). 

De acordo com os dados da Tabela 01, em todo o Nordeste observa-se um crescimento no quantitativo 

de funcionários públicos municipais entre os anos de 2005 e 2011 registrando uma taxa de 

crescimento média de 38%. Este crescimento pode ser observado em todos os estados da região, 

entretanto, entre 2011 e 2014 começa a se registrar as primeiras quedas no número de funcionários 

públicos. O estado do Maranhão registrou a maior taxa de crescimento no funcionalismo público 

municipal, apresentando um percentual de crescimento de 62% entre os anos de 2005 até 2014, ao 

passo que Pernambuco registra a menor taxa com 24%. Os municípios do Rio Grande Norte 

apresentaram uma taxa de crescimento de 30% do seu funcionalismo público, percentual abaixo da 

média geral do Nordeste saindo de 96 mil funcionários públicos em 2005 para 126 mil em 2014. 

Em termos dos períodos de expansão, observam-se distintos padrões. Enquanto Maranhão atingiu o 

seu ápice da expansão entre 2005 e 2008, a vasta maioria dos municípios nordestinos apresenta um 

pico entre os anos de 2008 e 2011. No último período, 2011 e 2014, verifica-se a diminuição 

generalizada do ritmo de expansão do funcionalismo público. A Paraíba se mostra como a única 

exceção com o seu ápice de contratação sendo registrando neste período. 

Uma possível explicação para a maior concentração de crescimento entre os anos de 2008 e 2011 

esteja relacionado com a expansão dos serviços sociais de competência municipal, como a educação, 



 

 ST 08 – FEDERALISMO E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1249 

saúde e assistência social, que acabam por demandar a contratação de profissionais especializados nas 

respectivas áreas de modo induzido pelo governo federal conforme destacado pela literatura do 

federalismo e das relações intergovernamentais (ARRETCHE, 2012). 

Tendo visto de modo comparativo em relação ao Nordeste, as próximas seções buscam observar se há 

ou não variações no interior do Rio Grande do Norte relacionadas, especificamente com relação a: 

taxa de crescimento; tipo de vínculo; e o nível de escolaridade presente no funcionalismo público 

municipal. Para isto, os municípios foram agrupados na divisão por mesorregiões do IBGE. 

Adicionalmente, analisam-se as variações ao longo dos anos de modo a verificar se o pico observado 

para o conjunto do RN é verificado nas regiões, ou se padrões se fazem presente na composição 

funcionalismo público destas regiões. Como as condições socioeconômicas de cada mesorregiões 

diferem e podem ser um fator explicativo de variações, iniciamos apresentando uma breve 

caracterização de cada região de forma a situar o leitor sobre a divisão territorial do RN e suas 

principais características. 

2.1. Breve caracterização das mesorregiões do RN 

A Figura 01 a seguir mostra as mesorregiões que compõem o estado do Rio Grande do Norte. 

FIGURA 01 – Mesorregiões do RN 

 
Fonte: IDEMA (2013). 

De acordo com o IBGE, o RN é dividido em quatro grandes mesorregiões denominadas: Oeste 

Potiguar, Agreste Potiguar, Central Potiguar e Leste Potiguar. A mesorregião Oeste Potiguar é a 

maior do RN. Além de agrupar o maior número de municípios, cerca de 62, também concentra o 

maior número de microrregiões com sete no total. A região é um importante polo petroquímico, sendo 

Mossoró e Alto dos Rodrigues os principais municípios produtores. A região também se destaca na 
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fruticultura voltada para a exportação. Apesar do imenso potencial econômico e de apresentar um 

rendimento domiciliar médio intermediário, de R$ 478,28, a região abriga vários municípios com altos 

índices de extrema pobreza. João Dias é o município que registra o maior percentual, cerca de 41% de 

sua população se encontra nesta situação (PNUD, 2010). Venha-ver, Upanema e Rafael Fernandes são 

exemplos de municípios da região onde parte da parcela de sua população vive em situação de pobreza 

extrema. Abriga a segunda maior cidade do estado e principal polo da região, Mossoró com 259 mil 

habitantes (IBGE, 2010). Outras cidades importantes são: Açu, Pau dos Ferros e Areia Branca. A 

soma da população estimada de todos os municípios da região é de 904 mil segundo os dados do 

Censo Demográfico do IBGE 2010. 

A região Central Potiguar abriga 37 municípios e cinco microrregiões com destaque para o Seridó. 

De acordo com o Censo Demográfico 2010, sua população estimada é de 402 mil habitantes. No 

passado, a região foi um importante polo algodoeiro cuja indústria entra em declínio nos anos 1970. 

Agropecuária, caprinocultura, extração mineral e o turismo (serrano, eventos e caverna) se configuram 

como as principais atividades econômicas do Seridó enquanto a indústria salineira na região de Macau 

é a principal atividade econômica dominante (IDEMA, 2013). O rendimento mensal dos municípios 

segundo o Censo 2010 é de R$ 489,13, muito próximo ao do Oeste Potiguar. Suas principais cidades 

polo são: Caicó, Macau e Currais Novos. 

A região Agreste Potiguar apresenta o segundo maior número de municípios, 42 no total e três 

microrregiões. Sua população estimada é 402 mil habitantes (IBGE, 2010) A agropecuária é uma das 

principais atividades econômicas da região, em especial a região do Trairi, importante polo 

agropecuário do estado. Outras atividades econômicas incluem o turismo (ecoturismo e serrano) e a 

indústria (confecções, laticínios e castanha de caju) (IDEMA, 2013). Apresenta o menor rendimento 

domiciliar per capita mensal do RN com R$ 330,77. A região apresenta alto grau de pobreza (Censo 

Demográfico IBGE 2010) com vinte municípios cujo percentual de pobreza está acima dos 20%, 

sendo Coronel Ezequiel o município com o maior percentual 33% (PNUD, 2010). As principais 

cidades da região são: João Câmara e Santa Cruz. 

A região Leste Potiguar apresenta o menor número de municípios, cerca de 25 e quatro 

microrregiões. A população estimada é de 1,6 milhões de habitantes sendo a região mais populosa do 

estado (IBGE, 2010). Suas principais atividades econômicas estão ligadas ao turismo (sol e mar, 

esportes e eventos religiosos), indústria (têxtil, confecções, bebidas, construção civil), agropecuária 

(cana de açúcar, carcinicultura, avicultura, fruticultura irrigada e pecuária leiteira). O amplo 

dinamismo econômico faz do Leste Potiguar a região mais rica do estado somado ao fato de apresentar 

o maior rendimento mensal de todas as quatro mesorregiões R$ 868,38. Soma-se a isto o fato da 

região apresentar os menores índices de pobreza da região (Censo Demográfico IBGE 2010). Situam- 

se nesta região municípios de maior porte populacional como a capital potiguar Natal, Parnamirim, 

terceira cidade mais populosa do estado, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Ceará-Mirim, todos 



 

 ST 08 – FEDERALISMO E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1251 

eles também são integrantes da Região Metropolitana do Natal, que é localizada na região. 

2.2. Evolução do quantitativo de funcionários públicos nas regiões do RN 

Com o objetivo de verificar mudanças no quantitativo do funcionalismo público potiguar, a primeira 

variável analisa o número dos funcionários ativos na Administração Direta das quatro regiões e de 

seus respectivos municípios. O Gráfico 1, a seguir, apresenta os seguintes resultados. 

GRÁFICO 01 – Quantitativo de funcionários públicos na Administração Direta dos 
municípios do Rio Grande do Norte por região (2005-2014) 

 
Fonte: IBGE (2005;2008;2011;2014). Elaboração própria. 

Observando os dados do Gráfico 01, é possível perceber que entre 2005 até 2011 há um grande salto 

no quantitativo total do funcionalismo público municipal do RN, saindo de 96 mil em 2005 para 121 

mil em 2011, registrando um crescimento de mais de 80%. Entre 2011 até 2014, o ritmo de 

crescimento diminui, porém, o quantitativo total de funcionários se situa acima do número obtido em 

2011. Resta saber se este padrão de crescimento observado no RN se reflete nas quatro regiões 

analisadas. 

Os dados apontam que todas as regiões apresentaram crescimento no quantitativo de funcionários 

públicos ativos, porém, este crescimento não se deu de forma uniforme em todas as regiões 

observando mudanças de cenário com o avançar do tempo. Entre 2005 a 2008, a região Central 

Potiguar apresentou a maior taxa de crescimento no número de funcionários públicos municipais, 

saindo de 15 mil funcionários em 2005 para 18 mil em 2008 um percentual de 21%. O Agreste 
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Potiguar obteve a segunda maior taxa de crescimento do período, saindo de 15,7 mil em 2005 para 16 

mil em 2008, um percentual de 7%, inclusive sendo ultrapassado pela região Central Potiguar em 2008 

no número total. Apesar do Leste Potiguar apresentar o maior quantitativo de funcionários públicos de 

todo o RN, sua taxa de crescimento foi de 5%, inferior a média das regiões Central e Agreste, saindo 

de 36 mil funcionários em 2005 para 38 mil em 2008. A menor variação pode ser observada na região 

Oeste Potiguar com uma taxa de crescimento de 4% no período, apesar de apresentar o segundo maior 

contingente de funcionários públicos municipais do estado. 

Contudo, no período entre 2008-2011, observa-se a primeira mudança nas taxas de crescimento das 

regiões. O Leste Potiguar passa a liderar este cenário registrando salto no seu funcionalismo público. 

De 38 mil em 2008, este número passou para 46 mil em 2011, um crescimento 16%. A região Central 

Potiguar, por sua vez, apresenta uma redução de sua taxa de crescimento no período apresentando um 

percentual de 11%. As regiões Oeste e Agreste também apresentaram evoluções em suas taxas de 

crescimento 10% e 9% respectivamente. 

As mudanças se intensificam durante o período 2011-2014. Desta vez, a região Agreste Potiguar 

apresenta o maior salto no número de funcionários públicos. Enquanto em 2011 este número era 20 

mil em 2014 a região já contabilizava mais de 24 mil funcionários públicos, um crescimento de quase 

30%, o maior já registrando entre os períodos analisados. As demais regiões apresentaram reduções 

em suas variações de crescimento. A região Central Potiguar apresentou continuidade na redução das 

taxas de crescimento saindo de 11% em 2011 para 8% em 2014. Inclusive a região é superada pelo 

Agreste Potiguar no número total de funcionários públicos apresentando um contingente de 22 mil. No 

caso da região Oeste Potiguar, a redução foi ainda maior onde se registou 8% de expansão face aos 

10% do período de 2008-2011. O caso mais evidente é o do Leste Potiguar, pela primeira e única vez 

se registra uma redução de 5% da sua composição, o que indica que a região apresentou perda de 

funcionários públicos. Em números, saiu de 46 mil em 2011 para 43 mil em 2014. Porém, mesmo com 

a redução a região ainda concentra a maior parte funcionalismo público municipal de todo o RN. 

Considerando o período agregado de 2005 até 2014, aprofundam-se as mudanças nas taxas de 

crescimento entre regiões. O maior crescimento pode ser observado no Agreste Potiguar com um 

percentual de 53%. A região Central Potiguar apresentou a segunda maior expansão com uma 

porcentagem de 46%. Oeste potiguar registrou 21% de crescimento e, por último, o Leste Potiguar 

com 15%, motivado pela redução observada entre 2011-2014. 

2.3. Evolução do quantitativo de funcionários públicos municipais do RN por 
vínculo empregatício 

Nesta seção, foi analisada a composição do funcionalismo público municipal do RN com base no 

vínculo empregatício presente no setor público. A análise da variável parte da premissa em verificar 

qual o tipo de vínculo predomina nas regiões municipais do estado, verificando assim se os municípios 
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atendem aos requisitos de possuir uma burocracia profissionalizada com base no seu vínculo. 

A plataforma MUNIC do IBGE (2014, p. 47), utilizada como principal fonte de dados para este texto, 

costuma dividir os vínculos do funcionalismo público em quatro opções. São eles: 

• Estatutário: Funcionário regido pelo Regime Jurídico Único – RJU; 

• Celetista: Funcionário contratado pela prefeitura que é regido pela CLT – Consolidação das 

Leis do Trabalho; 

• Comissionado: Funcionário que está exercendo cargo em comissão; 

• Sem vínculo permanente: Engloba funcionários que estejam prestando serviços para as 

prefeituras, mas que não possuem vínculo empregatício permanente com o funcionalismo público. 

Inclui também os funcionários que não possuem a Carteira de Trabalho assinada. Integram nesta 

categoria autônomos, estagiários2 e voluntários cedidos de outras administrações; 

O Gráfico 02 a seguir mostra a distribuição do funcionalismo público municipal do RN por vínculo 

com o setor público entre os anos de 2005 até 2014. 

  

                                                        
2 A partir de 2008, a MUNIC contabiliza o total de estagiários separado da categoria sem vínculo permanente. 
Entretanto, para simplificar esta análise, optou-se por inserir os estagiários de volta a este vínculo em todos 
os anos. 
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GRÁFICO 02 – Número de funcionários ativos na Administração Pública municipal 
do RN por vínculo com o setor público 

 
Fonte: IBGE (2005; 2008; 2011; 2014). Elaboração própria. 

De acordo com os dados do Gráfico 02, os estatutários concentram a maior parte do funcionalismo 

público municipal, registrando 77 mil funcionários em 2014 e em todos os anos anteriores. Entre 

2005-2008, o contingente de estatutários apresenta crescimento nos seus quadros, porém, o pico de 

crescimento pode ser observado no período entre 2008-2011, onde saiu de 69 mil em 2008 para 80 mil 

em 2011, uma expansão de 16%. Entretanto, no período entre 2011-2014 se registra o primeiro 

cenário de queda com a perda de 4% do total de estatutários na administração pública municipal do 

RN. 

Em seguida, os funcionários sem vínculo permanente concentram o segundo maior número do 

funcionalismo público municipal. Em 2014, cerca de 28 mil funcionários prestavam serviços para as 

administrações municipais. Este vínculo apresentou os maiores percentuais de crescimento entre os 

demais. Entre 2005-2008, o crescimento foi de 25%, em números, saiu de 13 mil em 2005 para mais 

de 17 mil em 2008. Entre 2008-2011, o crescimento se mantém, mas com uma taxa menor registrando 

12% no período. A maior expansão pode ser observada no período entre 2011-2014, onde esse 

crescimento foi de 46%, o maior já registrado. Em números, o salto é considerável saindo de 19 mil 

em 2011 para mais de 28 mil em 2014. 

Os comissionados, terceira maior composição com 17 mil funcionários em 2014, apresentaram um 

crescimento intermediário, com um percentual de 14% entre 2008-2011, sendo este o período com o 
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maior salto registrado e 11% entre 2011-2014. 

Os celetistas, por sua vez, apresentaram os maiores percentuais de queda no total de municípios do 

RN. Em 2005, existiam seis mil funcionários vinculados à CLT trabalhando nos municípios 

potiguares, mas em 2008 este número cai para 4 mil representando uma queda de 28%. A redução se 

intensifica entre 2008-2011 atingindo o seu maior patamar com 51% de queda totalizando 2,2 mil 

funcionários. Entre 2011-2014, a queda continua, mas em um ritmo bem menor com um percentual de 

29% estabilizando em números para 1,6 mil funcionários vinculados à CLT. 

Em linhas gerais, a análise dos dados presentes no Gráfico 02 mostra que, com exceção dos celetistas, 

entre 2005-2011 houve crescimento na quantidade de funcionários nos demais vínculos. Todavia, no 

período entre 2011-2014, os estatutários começam a registrar queda no número de funcionários ativos 

em números absolutos. É importante salientar que apenas os vínculos com menor fragilidade 

registraram este cenário de queda ao passo que vínculos não efetivos e, portanto, mais frágeis 

registraram aumento no seu quantitativo. A queda no número de estatutários e celetistas, por sua vez, 

explica o declínio no total de funcionários públicos municipais do estado, conforme apresentado no 

Gráfico 01. 

Estes dados sugerem que o ano de 2014 já expressa a crise fiscal dos municípios com restrições 

orçamentárias que paralisam a tendência de expansão de contratação de pessoal. 

A próxima seção mostra a distribuição do funcionalismo público municipal do RN por vínculo 

empregatício tomando como base a divisão regional estabelecida nas primeiras seções. O objetivo 

central é de verificar se o padrão observado no total de municípios do estado se reflete em todas as 

regiões ou se há casos específicos para cada. 

2.4. Evolução do quantitativo de funcionários públicos das mesorregiões do 

RN por vínculo empregatício 

A Tabela 02 a seguir mostra como deu a distribuição do funcionalismo público municipal na 

administração direta pelas regiões do RN com base no vínculo empregatício. 

  



 

 ST 08 – FEDERALISMO E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1256 

TABELA 02 – Distribuição do funcionalismo público municipal pelas mesorregiões 
do RN por vínculo empregatício (2005-2014) 

Fonte: IBGE (2005; 2008; 2011; 2014). Elaboração própria. 
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Os percentuais da Tabela 02 mostram que o padrão observado no Gráfico 02 se refletem nas quatro 

regiões do estado com os estatutários concentrando mais da metade do funcionalismo público 

apresentando percentuais entre 60% e 50%. Em seguida, a categoria dos funcionários sem-vínculo 

apresenta a segunda maior concentração, inclusive, o cenário de crescimento deste vínculo observado 

no Gráfico 2 no período entre 2011-2014 também se mostra presente em todas regiões com destaque 

para a região Agreste Potiguar. De todas as regiões, apenas o Leste Potiguar apresentou redução no 

total de funcionários públicos lotados nas administrações municipais, cujo cenário pode ser observado 

no intervalo entre 2011-2014. Este cenário de crescimento do percentual dos vínculos pode ser melhor 

observado na Tabela 03 a seguir. 

TABELA 03 – Taxa de crescimento dos funcionários públicos municipais da 
administração direta por mesorregião (2005-2014) 

 

Fonte: IBGE (2005; 2008; 2011; 2014). Elaboração própria. 

Com base nos dados da Tabela 3, podemos observar cenários distintos nas taxas de crescimento dos 

vínculos no funcionalismo público por região. A região Agreste Potiguar apresenta a maior expansão 

considerando o período entre 2005-2014, entretanto, apesar do expressivo ritmo de expansão e de ser a 

única região que não registrou queda no número de funcionários efetivos entre 2011-2014, é a região 

que apresenta o menor número de funcionários estatutários ao passo que apresenta um grande número 

de comissionados e funcionários sem vínculo permanente. Ambos apresentaram ampla expansão nos 
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últimos nove anos o que pode reforçar a ideia de que existem limites para expansão de uma 

burocracia weberiana estável vista como ideal para à gestão pública destes municípios. 

A segunda maior expansão em termos globais entre 2005-2014 ficou por conta da região Central 

Potiguar. O período de maior expansão pode ser observado no período entre 2005-2008 motivado pelo 

crescimento do número de vínculos celetistas e não permanentes. Comparado com as demais regiões, 

os municípios da região Central Potiguar foram os que mais expandiram a contratação de vínculos não 

permanentes diante do cenário de expansão deste vínculo observado entre 2011-2014. Em relação aos 

estatutários, o crescimento é bem menor se comparado com as demais regiões além de registrar a 

segunda maior retração do total deste vínculo entre os anos de 2011 a 2014. 

Na região Leste Potiguar, a mais dinâmica em termos econômicos e que congrega os principais 

municípios do RN, o crescimento é modesto se comparado aos demais. Os picos de crescimento 

podem ser observados entre o período de 2008-2011 onde se registrou aumento nos percentuais de 

estatutários e comissionados. Neste período observa-se também a maior taxa de redução dos celetistas 

apresentando uma queda de 88% assim como a maior taxa de redução do funcionalismo estatutário 

entre 2011-2014 registrando uma redução de 12% dos seus quadros. 

Este mesmo cenário de crescimento modesto pode ser observado na região Oeste Potiguar, porém, um 

pouco superior a que foi registrada no Leste Potiguar. Entre 2005-2011ocorre a expansão do número 

de estatutários, contudo, posteriormente entre 2011-2014 o cenário é declínio. O aumento nas 

contratações de funcionários sem vínculo também tem reflexos no Oeste Potiguar. 

Pode-se concluir que, o mesmo cenário observado no total de municípios do RN se reflete nas regiões. 

Entre os anos de 2005 a 2011 há o crescimento de vínculos estatutários efetivos, porém, de 2011 a 

2014 com exceção do Agreste Potiguar as demais regiões registraram queda no funcionalismo efetivo 

e aumento no número de vínculos não efetivos. A grande presença de funcionários não permanentes 

pode indicar além da preferencia da gestão pública por este tipo de vínculo, cenários de fragilidade na 

composição do serviço público municipal, uma vez que os profissionais não possuem plenas garantias 

trabalhistas, a remuneração é inferior aos demais vínculos e a possibilidade de dispensa é maior 

(DARÉ; HOFFMANN, 2013). De acordo com Freire e Palotti (2015) a contratação em caráter 

emergencial de funcionários não efetivos também pode explicar o aumento do número de servidores 

informais como forma de suprir possíveis lacunas na gestão pública municipal. 

2.5. Nível de qualificação do funcionalismo público municipal do RN 

Nesta seção, os critérios de análise utilizados propuseram a analisar os níveis de qualificação da 

burocracia municipal potiguar tomando como base o nível de escolaridade dos funcionários públicos 

dos municípios. A seguir, o Gráfico 03 mostra os principais resultados. 
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GRÁFICO 03 – Número de funcionários ativos na Administração Pública municipal 
do RN por qualificação educacional 

 

Fonte: IBGE (2005; 2008; 2011; 2014). Elaboração própria. 

Os dados do Gráfico 03 mostram que a maior parte do funcionalismo público municipal do RN possui 

pelo menos o ensino médio completo, apresentando um número de 51 mil funcionários, 

correspondendo aso de 6 mil possuem pós-graduação, com 18% e 5% respectivamente. 

É visível que o número de funcionários públicos com ensino médio e superior cresceu especialmente 

no período entre 2008-2011, sugerindo a confirmação da hipótese de que as políticas de indução do 

governo federal para a expansão das políticas sociais a cargo dos municípios expliquem parte desse 

crescimento de funcionários públicos especializados (como médicos, professores, assistentes sociais 

etc.) e de maior escolaridade. Ambos registraram picos de crescimento neste período, com percentuais 

de expansão variando entre 30%. Considerando o período de 2005 a 2014, o crescimento dos 

graduados é ainda mais evidente, apresentando taxas de expansão de mais de 60% contra 34% do 

crescimento do nível médio, enquanto o total do funcionalismo municipal com apenas o fundamental 

completo vai diminuindo com a menor redução sendo registrada entre 2005-2008 onde há uma queda 

de mais de 25% do total de funcionários com apenas o fundamental completo. No período agregado 

entre 2005-2014 a redução é um pouco maior, cerca de 33%. 

A maior expansão, no entanto, fica com os pós-graduados. O crescimento mais expressivo se deu entre 

2005-2008, onde se registrou um aumento de mais de 170% do número de funcionários pós-graduados 

em todos os municípios do RN. 

Considerando as mesorregiões potiguares, a Tabela 4 mostra como se dá a distribuição do 
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funcionalismo público municipal tomando como base a formação educacional dos seus quadros. 

Tabela 04 – Distribuição do funcionalismo público municipal do RN por 
qualificação educacional por mesorregiões (2005-2014) 

 

Fonte: IBGE (2005; 2008;2011;2014.) Elaboração própria. 

O cenário observado em todo RN se reflete também nas regiões analisadas. Em todas elas o 

funcionalismo público municipal com nível médio completo representa cerca de 40% do total de 

empregados. A maior concentração se encontra na região Central Potiguar com 44% dos funcionários 

municipais da região apresentando este tipo de formação educacional. Há aumento expressivo no 

número de funcionários municipais graduados em todas as regiões, apresentando percentuais que 

variam entre 20% a 30%. A região Leste Potiguar, no entanto, é a única que possui 40% dos seus 
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quadros públicos municipais com algum tipo de graduação completa. Dos pós-graduados, as maiores 

concentrações ficam localizadas nas regiões Central e Agreste Potiguar com 05% e 07% 

respectivamente. 

A análise dos dados sobre a qualificação dos funcionários públicos municipais com base na 

escolaridade possibilitou observar que, com o passar dos anos, entre 2005 até 2014 o perfil 

educacional da burocracia dos municípios potiguares mudou de modo significativo. Enquanto o 

número de quadros com ensino fundamental diminuiu, houve um aumento no número do 

funcionalismo com o ensino médio e superior. As motivações para o crescimento da qualificação estão 

ancoradas em diversas razões. Cavalcante e Carvalho (2017) cita a intensificação terceirização como 

um dos fatores, já que atividades de caráter mais operacional e que são mais flexíveis quanto ao nível 

de escolaridade passaram a ser executadas por terceiros. Outro fator reside nas exigências de entrada 

com concursos públicos com exigência mínima de graduação ou de ensino médio completo (FREIRE; 

PALOTTI, 2015). E, por fim, nossa hipótese de que a expansão induzida pelo governo federal de 

prestação gera uma demanda por profissionais com qualificações específicas, especialmente as de 

ensino superior. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados apresentados ao longo deste trabalho mostram que a partir de meados da década de 2000, os 

municípios do Nordeste brasileiro tiveram uma ampliação significativa no número de funcionários 

públicos. Há um ápice deste crescimento entre os anos 2008 e 2011. A estagnação ou diminuição deste 

ritmo a partir de 2014 sugere que as mudanças no cenário econômico do país produziram efeitos na 

contratação de pessoal pelos municípios. 

As análises mais detalhadas para o caso do Rio Grande do Norte permitiram verificar que o tipo de 

vínculo da contratação e o perfil de qualificação, medida pela escolaridade do funcionário público, 

também apresentou variações ao longo do tempo. Em primeiro lugar, é notável a elevada proporção de 

vínculos estatutários (cerca de 60%) nas quatro mesorregiões de municípios analisadas. Este tipo de 

vínculo contém como elementos típicos, dentre outros quesitos, o ingresso por concurso público, a 

estabilidade e exigência de conhecimentos profissionais, aproximando-se, desta forma, da burocracia 

moderna weberiana no sentido clássico. Ainda que com valores elevados, nota-se que a mesorregião 

com menor dinâmica econômica no conjunto aqui analisado e, portanto, com mais municípios com 

baixa capacidade fiscal, apresenta uma proporção de funcionários estatutários mais baixa que o 

restante das regiões, neste caso, com municípios maiores e com arrecadação tributária mais elevada. 

Este fato parece sugerir que a formação de uma burocracia moderna nos municípios depende em 

alguma medida de sua capacidade fiscal. 

Em segundo lugar, ainda que com variações, o pico de crescimento e contratação estatutária ocorre 
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entre 2008 e 2011, ainda que se observe crescimento desde de 2005. A despeito da a CF/1988 ter 

estabelecido o ideal de provisão descentralizada, participativa e especialmente municipal, o 

crescimento do funcionalismo municipal potiguar a partir de meados da década de 2000 não é 

explicado pela constituição federal, mas sim pelas políticas de indução na provisão de serviços 

públicos iniciadas pelo governo federal desde meados da década de 1990. 

No caso específico de nossas análises, a aprovação do FUNDEB parece ser um elemento explicativo 

na medida em que voltou a trazer fortes incentivos para os municípios ampliarem a sua oferta de vagas 

nas escolas, agora estendida para toda a educação básica, inclusive creche. A lei do piso salarial do 

magistério, que reservou carga horária mínima para atividades fora da sala de aula pode também ter 

elevado a demanda pela contratação de professores. Outras políticas federais de indução da ampliação 

da educação infantil (como o Proinfância, que financiava construção de creches) podem também 

explicar parte da expansão do funcionalismo municipal com maior qualificação em termos de 

escolaridade, induzido os municípios a ampliarem seus quadros de professores. 

No caso da assistência social, o período 2005-2011 coincide com a aprovação e implantação do 

SUAS, gerando efeitos na contratação de pessoal como assistentes sociais, psicólogas e outros 

profissionais para área. Algo similar pode ter ocorrido na também na área da saúde, demandando 

ampliação de contratação de médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde pública, ainda que 

não tenhamos, no momento, uma política específica para levantar como hipótese. Como estes são 

profissionais de maior escolarização e especialização, é possível que o aumento da escolaridade dos 

funcionários públicos do Rio Grande do Norte seja resultado da contratação de profissionais para 

atuação nessas áreas das políticas sociais. 

Por fim, cabe destacar que o ano de 2014 parece mostrar o início do esgotamento desse modelo de 

expansão das capacidades estatais municipais burocráticas. Sem novos aportes do governo federal e, 

tendo em vista a já perene limitação fiscal dos estados brasileiros, também indisponíveis para auxílios 

financeiros aos municípios, o ano de 2014 surge como o início da reversão de tendência de ampliação 

da burocracia municipal. De especial relevância para a discussão sobre as capacidades burocráticas 

estatais é a diminuição no ritmo de contratação de funcionários estáveis e de maior qualificação – 

como estatutários – e um observável aumento de contratações de vínculo não permanente. 

Tendo em vista a centralidade nos estudos da área do papel de uma burocracia qualificada, 

independente de interferências de tipo patrimonialista e que tenha incentivos para permanecer na 

gestão, o cenário a partir de 2014 é preocupante, especialmente quando o acesso e qualidade de 

serviços sociais elementares como educação, saúde e assistência social são as bases para a 

transformação social e econômica do país no presente e no futuro. 
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