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INTRODUÇÃO 

 

O presente texto tem como propósito apresentar resultados da pesquisa 

desenvolvida no âmbito do Curso de Doutorado em Educação na Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), intitulada “Estudo Analítico das Políticas Públicas de 

Financiamento da Educação: a política do FUNDEF num município nordestino”, que 

consistiu em investigar os efeitos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) no município de 

Francisco Santos, localizado no Estado do Piauí. 

A nossa questão de pesquisa consistiu em perceber quais possíveis modificações 

uma política de financiamento do ensino fundamental trouxe para a educação municipal 

de Francisco Santos/PI. Ou seja, buscamos apreender quais mudanças a implementação 

da política de financiamento da educação através do Programa FUNDEF – trouxe para a 

realidade local, considerando o acesso das crianças e dos adolescentes ao ensino 

fundamental e a sua permanência nele, no contexto da área rural.  

Nesse contexto, procuramos identificar as diretrizes e políticas implementadas 

sob a confluência e os arranjos advindos das orientações do poder central e local. 

Especificamente, nos dispomos a trabalhar a legislação do FUNDEF e da política 

municipal, em particular a que legitima o funcionamento do Conselho do FUNDEF. A 

ênfase na política do FUNDEF justifica-se por ele constituir, naquele período (1998-

2006), do ponto de vista financeiro do município, o programa que disponibilizava um 

aporte maior de recursos para o ensino fundamental. Buscamos também saber que 

percepção os conselheiros do Fundo tinham a respeito da atuação do Conselho para a 

realidade educacional. 

Nesse sentido, nossa pesquisa procurou aprofundar o debate sobre a política de 

financiamento da educação, considerando tanto o ponto de vista da concepção da 

política do FUNDEF quanto os impactos de sua implantação na realidade investigada, 
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realçando as suas possibilidades e desvelando suas fragilidades como política pública de 

educação. 

Tendo por referência o macro contexto em que o FUNDEF foi concebido e as 

formulações analítico-conceituais, objetivamos apreender, no âmbito do município de 

Francisco Santos/PI, que formas de acomodação e implementação o Programa teve, e 

que impactos trouxe para a tradicional cultura e poder locais e para o próprio ensino 

fundamental.  

Neste sentido, consideramos pertinente situar o debate em torno da política do 

Fundef tanto do ponto de vista conceitual quanto empiricamente, como pano de fundo 

para compreender a complexa teia de relações que envolve uma política pública de 

financiamento da educação, considerando o contexto sócio-político e econômico de 

cada realidade.  

      

1- O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA 

 

A questão do financiamento público constitui-se historicamente num tema 

complexo e de restrita discussão e elaboração teórico-conceitual no âmbito acadêmico, 

pois, em geral, é encarado como um tema “chato”, desinteressante e demasiadamente 

técnico por aqueles que por ventura poderiam ter a intenção de conhecer/entender o 

processo de financiamento das políticas públicas, em particular, da política de 

financiamento da educação brasileira. 

Mas a partir da década de 1990, observa-se um crescimento de estudos e 

pesquisas sobre o campo do financiamento da educação, de modo particular, análises 

teóricas e empíricas acerca do impacto do Fundef nas diversas realidades educacionais 

do país.  

Numa revisão preliminar da literatura pertinente, foi possível identificar que um 

número relativo de estudos sobre o financiamento da educação que, historicamente, 

vêm sendo produzidos pelos ou para os órgãos governamentais, através dos seus 

técnico-especialistas, como uma ferramenta auxiliar nas decisões do governo. Nesse 

quadro, situam-se os trabalhos nascidos no próprio Ministério da Educação, através do 

INEP, ou, principalmente, no Ministério do Planejamento, através do IPEAi, a exemplo 

de Negri (1997), Xavier (1991), Xavier e Plank (1992), Marques (1991), Castro 

(1989), Fagnani (1989), Souza (1979), entre outros.  
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 Trata-se de um quadro que parece ter ligação direta com a própria constituição 

do campo disciplinar das políticas públicas no Brasil. Segundo Melo (1999: 6), há um 

problema clássico para que seja demarcado o objeto desse campo no interior das 

ciências sociais – entre a sociologia e a ciência política (e historicamente em relação ao 

campo do direito): 

a relativa indistinção entre os cientistas sociais e os especialistas 
setoriais em políticas públicas debilita o esforço de demarcação da 
especificidade da análise ancorada disciplinarmente (nas ciências 
sociais) em relação à análise dos especialistas setoriais em uma área 
de política pública.   

Ainda de acordo com Melo (1999), a institucionalização do campo de estudo das 

Políticas Públicas no Brasil é bastante incipiente, e sua genealogia intelectual é 

relativamente curta, dada as limitações que esse campo vem enfrentando ao longo da 

produção de conhecimento concernente. Nesse sentido, observa-se que muitos estudos, 

apesar de estarem se distanciando da gestão de governo, continuam associados a 

entidades governamentais.  Os que tratam, sobretudo, da avaliação de políticas foram e 

continuam sendo realizados por instituições governamentais, como é o caso da 

FUNDAPii, em São Paulo, e do IPEA, do Ministério do Planejamento. O autor chama 

também a atenção para um duplo risco existente nessa proximidade da disciplina com os 

órgãos de governo, devido à “possibilidade da dimensão analítica ser subsumida em 

análises normativas e prescritivas e da agenda de pesquisa ser ‘pautada’ pela agenda de 

governo” (MELO, 1999, p. 32). 

Por outro lado, Velloso (2001), a partir de uma pesquisa que mapeou o cenário 

sobre os estudos existentes no Brasil a respeito do financiamento da educação, mostra 

que tais estudos vêm ganhando autonomia acadêmica, na medida em que estão se 

constituindo como tema específico de grupos de pesquisas de programas de pós-

graduação. Desse modo, estão deixando de ser cativos da temática “Economia da 

Educação” e passando a integrar o campo do “Financiamento Escolar”. 

Na pesquisa, esse autor identifica que os temas mais recorrentes nesse campo 

são os que focalizam os anos 90 e que abordam questões como eqüidade, custo-aluno 

anual, financiamento das instituições de ensino superior, peso das bolsas de estudos. 

Além disso, há alguns estudos que fazem a avaliação de programas específicos do 

financiamento, como os que abordam o FUNDEF – Fundo de Manutenção e 
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Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (VELLOSO, 

2001).   

Com efeito, o FUNDEF pode ser considerado o programa que mais chamou a 

atenção dentre as medidas de política educacional implantadas nos anos 90. Por isso, 

tem sido alvo de investigações de mais de uma dezena de pesquisadores, dentre os quais 

podemos apontar Alves (2002), Bassi (2001), Davies (1999, 2001), Esteves (2005), Gil 

(2005), Menezes (2005), Monlevade & Ferreira (1997, 1998), Oliveira (2002), Pereira 

(2006), Rodrigues (2000, 2003), Sales (2001), Sousa Junior (2001), Verhine (2001). 

Além dos estudos sobre o FUNDEF, também é possível localizar outros trabalhos de 

cunho acadêmico que procuram fornecer uma visão mais ampliada sobre o 

financiamento da educação no Brasil. Dentre eles, podemos destacar os trabalhos de 

Callegari & Callegari (1997), Dourado (1999), Melchior (1980, 1981, 1997), Pinto 

(2000, 2002) e Velloso (1985, 1987, 1988, 1992, 1997). 

Ao considerarmos as contribuições dos trabalhos citados acima, justificamos a 

relevância da pesquisa sobre a realidade educacional do município de Francisco Santos 

(PI), na tentativa de apreender as mudanças que vêm ocorrendo após a implementação 

do novo padrão de gestão e financiamento que o FUNDEF representou. Nessa 

perspectiva, priorizamos, no estudo da literatura concernente, as análises desenvolvidas 

sobre os impactos do FUNDEF no cotidiano da escola pública, atentando para a 

demanda de financiamento que o sistema de ensino exige e para as minúcias da 

estrutura de funcionamento do Fundo. 

 

1.2- O FUNDEF EM QUESTÃO 

 

O FUNDEF foi criado pela Emenda Constitucional n° 14, de 12 de setembro de 

1996, e regulamentado pela Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e pelo Decreto n° 

2.264, de 27 de junho de 1997, implicando em modificações ao financiamento da 

educação pública como um todo. O montante total de recursos formadores do Fundo é 

originário de: 

� 15% do Fundo de Participação dos Municípios – FPM; 
� 15% do Fundo de Participação dos Estados – FPE; 
� 15% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS; 
� 15% do Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às 

Exportações – IPIexp; 
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� 15% do ressarcimento da União pela Desoneração de Exportações 
(Lei Complementar n° 87/96); 

� e Complementação da União ao Fundef, calculado a partir do valor 
mínimo nacional por aluno/ano. 

 
O FUNDEF é um fundo de natureza contábil e determina que serão aplicados no 

mínimo 60% do percentual obrigatório de 25% (ou seja 15%) para pagamento de 

professores do ensino fundamental, ficando os outros 40% para manutenção e 

desenvolvimento do ensino, baseado no número de alunos matriculados segundo o 

Censo Escolar do ano anterior. Esses recursos serão repassados automaticamente para 

contas únicas e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos 

Municípios, vinculadas ao Fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição 

financeira (Art. 3°). 

Consideramos pertinente explicitar o que a legislação do FUNDEF prescreve 

sobre a aplicação dos recursos. Nesse sentido, de acordo com o manual de orientação 

do FUNDEF (que apresenta uma linguagem clara e objetiva), os recursos do Fundo 

devem ser empregados exclusivamente na manutenção e no desenvolvimento do ensino 

fundamental público, de modo particular na valorização do magistério. Tais recursos 

devem ser aplicados de modo que: 

� O mínimo de 60%iii seja destinado anualmente à remuneração dos 
profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino 
fundamental público, compreendendo os professores e os 
profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais 
como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional, em efetivo exercício em uma 
ou mais escolas da respectiva rede de ensino. É importante destacar 
que a cobertura destas despesas poderá ocorrer, tanto em relação 
aos profissionais integrantes do Regime Jurídico Único do Estado 
ou Município, quanto aos regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e aos formal e legalmente contratados em caráter 
temporário, na forma da legislação vigente. 

� O restante dos recursos (de até 40% do total) seja direcionado para 
as despesas diversas consideradas como de “manutenção e 
desenvolvimento do ensino”, na forma prevista no artigo 70 da Lei 
nº 9.394/96 (LDB). Esse conjunto de despesas compreende:  

a) remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos 
profissionais da educação; 

b) aquisição, manutenção, construção e conservação de 
instalações e equipamentos necessários ao ensino; 

c) uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino; 
d) levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando 

precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do 
ensino; 

e) realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do 
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ensino; 
f) concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e 

privadas; 
g) amortização e custeio de operações de crédito destinadas a 

atender ao disposto nos itens acima; 
h) aquisição de material didático-escolar e manutenção de 

transporte escolariv (MEC, 2004).      

O debate em torno do custo aluno/ano é condição importante na definição de 

recursos educacionais, em sua redistribuição e no desenho de políticas educativas que 

visem à extensão do acesso de todos ao direito à educação. Sem dúvida alguma, a 

institucionalização do FUNDEF representou um novo passo no reordenamento da 

sistemática de distribuição de recursos públicos, embora haja limites, como a 

focalização num único nível de ensino e na alocação de recursos, que, em geral, não 

contemplam as especificidades e as desigualdades regionais (FARENZENA, 2005; 

MONLEVADE, 200_ ; DAVIES, 1999). 

Uma das idéias centrais do FUNDEF consistia em definir um valor mínimo para 

o custo aluno/ano, visando corrigir as distorções regionais geradas pela diversidade de 

arrecadação de recursos nos estados e municípios, e, assim, buscar uma distribuição 

eqüitativa dos mesmos. Para isso: 

a metodologia utilizada pelo governo para definir o valor mínimo 
anual por aluno, deveria levar em consideração, como está previsto na 
Lei n° 9.424/96, o somatório das receitas do Fundef e a matrícula total 
no Ensino Fundamental público, no ano anterior ao de referência, 
acrescida do total estimado de novas matrículas. No entanto, o 
Governo Federal não executou tal metodologia, fixando valores 
mínimos por aluno sempre inferiores ao previsto naquela Lei. Essa 
metodologia deveria ser utilizada até 2001 (cinco anos a partir da 
vigência da Emenda Constitucional 14/96), tempo de transição para 
que houvesse um ajuste progressivo do valor mínimo anual por aluno 
para um valor que correspondesse ao custo do padrão mínimo de 
qualidade do ensino (OLIVEIRA et al., 2005, p. 134). 

Em pesquisa realizada em 82 escolas situadas nos Estados do Ceará, de Goiás, 

das Minas Gerais, do Pará, do Paraná, do Piauí, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, 

no ano de 2003 (CAMARGO, 2005), evidenciou-se uma diversidade de custo/aluno, 

seja pelas diferenças existentes nas etapas ou modalidades da educação básica, seja 

pelas diferenças entre as redes de ensino nos Estados, seja ainda pelas diferenças e 

desigualdades regionais que afetam o financiamento e a qualidade da educação. Nesse 

sentido, a referida pesquisa constatou que: 
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não se pode conceber os custos aluno/ano como custo/aluno/qualidade, 
nem generalizar o custo para a totalidade das escolas dos estados. Essa 
consideração é importante, tendo em vista o processo de debate 
nacional que aponta para a necessidade de avançar na discussão sobre a 
temática, principalmente no momento de redefinição da política de 
financiamento da Educação Infantil, Fundamental e Média, no contexto 
de delineamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (FUNDEB) (CAMARGO et al., 2005, p. 211). 

 Dentre as potencialidades que podemos vislumbrar com a implantação do 

FUNDEF, Cury (2000) destaca três pontos, na medida em que há uma articulação entre 

a Lei do FUNDEF (BRASIL, 1996a) e a Lei da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 

1996b), quais sejam:  

1. A focalização das leis mencionadas acima estão nos estabelecimentos 
escolares. Trata-se de uma “descentralização para baixo”, pela qual 
responsabilidades da União são repassadas para os Estados, destes para 
os Municípios e de cada ente federativo para os estabelecimentos 
escolares. A escola torna-se o foco das políticas educacionais e, em 
certa medida, a grande responsável pelo êxito ou fracasso das 
avaliações a que serão submetidas (CURY, 2000, p. 42); 
2. O controle dos recursos transferidos (dos 40% aplicáveis no 
desenvolvimento do ensino fundamental) terá como suporte Conselhos 
que deverão atuar nos três níveis envolvidos no Fundo, quais sejam: o 
Conselho Nacional do FUNDEF, os Conselhos Estaduais e os 
Conselhos Municipais; além dos Tribunais de Conta da União e dos 
Estados. Ambos devem atuar em regime de colaboração; 
3. O caráter disciplinador dos recursos da educação escolar trazido pela 
Lei do Fundo.  

Entretanto, esse autor também faz críticas ao Programa. Ao abordar a natureza 

da política do Fundo, ressalta que a política educacional do governo de Fernando 

Henrique Cardoso tratou-se, na realidade, de uma política focalizadora do ensino 

fundamental gratuito, obrigatório, presencial, na faixa etária de 7 a 14 anos, cujo 

objetivo consistiu em otimizar os recursos destinados a esse nível de ensino como forma 

de atingir a eqüidade na educação. Nesse sentido, a focalização foi entendida como “um 

modo de priorizar uma etapa do ensino cujo foco pode significar o recuo ou o 

amortecimento ou o retardamento quanto à sua universalização de outras etapas da 

educação básica e a sua sustentação por meio de recursos suficientes” (CURY, 2000, p. 

175). 

Um outro aspecto que nos chama atenção diz respeito ao Fundo como modelo 

para a manutenção e o desenvolvimento do ensino fundamental, focalizando a 

prioridade (quase sinônimo de “obrigação”) do município em investir nesse nível de 

ensino, o que favoreceu o enfraquecimento e a desarticulação dos sistemas públicos de 
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ensino como um todo. Trata-se, portanto, de uma municipalização às pressas, e por 

vezes recai no fenômeno conhecido por “prefeiturização”, no qual o poder executivo 

local se beneficia da política de ensino em prol de seus interesses políticos eleitoreiros 

(CURY, 2000; BASSI, 2001; ANDRADE, 1996).  

Essa interpretação também foi percebida por Andrade (1996), quando ressalta 

que a descentralização, da forma como foi efetuada, não representou uma 

democratização real da tomada de decisões. Assim, adverte a autora: 

Ao invés de municipalização – um processo que supunha a participação 
do poder local, em todas as suas vertentes, na tomada de decisões –, 
ocorre uma prefeiturização, pela força que a tradição política local tem 
sobre as estruturas político-administrativas. Se há um projeto novo, 
diferenciado, para os governos locais, no momento atual da história 
política do Brasil, não há ainda uma consciência e uma aceitação desse 
novo modelo. Enquanto isso, o velho sobrevive e se reproduz a despeito 
da nova modelagem institucional (ANDRADE, 1996, p. 145).    

Essa mesma leitura foi feita por Bassi (2001), quando, ao analisar o processo de 

municipalização do ensino no Brasil, identificou essa relação da municipalização como 

sinônimo de “prefeiturização”. Nesse sentido, ancora-se nas referências de LOBO 

(1990, p. 12), que assim os define: 

Municipalizar, para alguns, significa uma articulação das forças do 
município como um todo (poder local) para a prestação de serviços, ou 
seja, prefeitura municipal e organizações da sociedade civil como co-
responsáveis pela prestação dos serviços. Para outros, municipalizar 
pode querer dizer ‘prefeiturizar’, entendendo assim a exclusividade da 
administração municipal no processo.  

Nesse mesmo caminho, acrescenta Bassi (2001, p. 12): 

A ‘prefeiturização’ é bastante possível, pois em meio à realidade 
pública municipal brasileira freqüentam práticas políticas do 
clientelismo, do patrimonialismo e do fisiologismo, consubstanciados 
ao autoritarimo. Diga-se de passagem que não são práticas restritas 
apenas a esse nível de governo e que não acometem a todos 
generalizadamente, mas são práticas oportunistas tradicionais que não 
podem ser menosprezadas. Ao prevalecer esse oportunismo político, 
seria frustrado o esperado círculo virtuoso entre descentralização, 
democracia e justiça social. 

Uma outra questão curiosa e crítica é a criação dos Conselhos Fiscais e de 

Controle do FUNDEF como instrumentos de cidadania, democracia e controle do 

Estado, que têm a função de publicizar as informações e controlar os desmandos do 

poder. Mas, contudo, a prática tem revelado que: 
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nem em todos municípios eles se implantaram e, muitas vezes, onde se 
constituíram, o que deveria ser transparente e de domínio público acaba 
se tornando mais um espaço a ser coberto pelo mandonismo e pela troca 
de favores. Ou seja, um instrumental público que se vê privatizado 
pelos interesses avessos à transparência do poder (CURY, 2000, p. 
176).  

Com a presença dos Tribunais de Contas, que passaram a ter uma atuação 

distintiva e importante, da qual depende boa parte da liberação de verbas e de 

transparências, o questionamento é com relação à pouca circulação das informações dos 

Tribunais de Contas pelos Conselhos Fiscais e destes para com a sociedade, além de 

medidas legais que estranhamente punem Tribunais de Estados e Municípios quando 

transgridem a lei, mas que não prevêem o mesmo para o Tribunal da União. 

Numa outra perspectiva, Negri (1997) viu a aprovação da Emenda 

Constitucional n° 14 como algo positivo e importante para a implementação de uma 

política redistributiva, objetivando corrigir desigualdades regionais e sociais, pois na 

sua visão: 

aprovou-se uma ‘minirreforma’ tributária, introduzindo nos critérios de 
partilha e de transferência de parte dos recursos de impostos uma 
variável educacional – o número de alunos –, equalizando o valor a ser 
aplicado por aluno no âmbito da unidade da Federação. Essa variável, 
com certeza, vai reduzir as disparidades na qualidade do ensino, nas 
condições físicas das escolas e nos salários dos professores, pelo 
simples fato de a dependência administrativa do sistema escolar do 
município ser estadual ou municipal. Dentro da unidade da Federação, 
ela e municípios terão a sua disposição o mesmo valor por aluno/ano 
(NEGRI, 1997, p. 11).       

A avaliação dos alcances do FUNDEF vem polarizando os estudos sobre o 

financiamento da educação. Nesse sentido, faremos uma breve incursão acerca dos 

pontos críticos que foram assinalados sobre os efeitos dessa política, conforme a 

literatura pertinente. 

Nesse contexto, situamos a análise de Pinto (2002), ao problematizar a política 

de financiamento no governo de Fernando Henrique Cardoso, mais precisamente a 

Emenda Constitucional n° 14, de 12 de setembro de 1996, que originou a aprovação na 

forma da Lei do FUNDEF. 

Antes, contudo, Pinto (2002) chamava atenção para as alterações promovidas 

nos incisos I e II do Art. 208 da Constituição Federal: 
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I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive sua 
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria; 
II – progressiva universalização do ensino médio gratuito.  

Essas alterações denunciam que, ao retirar a obrigatoriedade do Estado em 

ofertar educação básica àqueles que não se escolarizaram na idade própria (7 aos 14 

anos), o Estado se desobrigou de garantir matrícula para estes. O autor ainda destaca 

que: 

ao retirar a obrigatoriedade para os alunos, por conseqüência, o Estado 
também acaba se desobrigando da oferta àqueles que não reivindicam a 
matrícula. Embora possa parecer antidemocrático obrigar alguém com 
mais de 20 anos, por exemplo, a freqüentar o ensino fundamental, há 
que se entender que esta escolarização não deve ocorrer apenas no 
interesse do indivíduo, mas sim da construção de uma sociedade 
democrática, daí a importância da obrigatoriedade. Com isso, numa 
penada, mais de 80 milhões de brasileiros vêem restringido seu acesso à 
conclusão do ensino fundamental ou o ingresso no ensino médio 
(PINTO, 2002, p. 114). 

Nessa mesma direção, Davies (1999) destaca que a prioridade ao ensino 

fundamental, conforme proclamado pelo FUNDEF, constituiu muito mais numa retórica 

do que numa prática viável do ponto de vista constitucional, financeiro e político. Isso 

porque a eficácia de uma política pública de educação básica depende do reordenamento 

do pacto federativo, que não prescinde da responsabilidade conjunta da União, dos 

Estados e dos Municípios em garantir o atendimento a esse direito social universal.  

Ao analisar a literatura que aborda a discussão sobre o FUNDEF, Amaral (2001) 

nos esclarece que o formato que o Fundo apresenta encontra semelhanças com a 

proposta de financiamento elaborada pelo professor Anísio Teixeira, na década de 1960, 

para o ensino primário na época. Porém, apesar da semelhança quanto à metodologia, 

existem diferenças marcantes, quais sejam:  

1. Na proposta de Anísio Teixeira o cálculo custo/aluno/ano é definido a 
partir do salário do professor, enquanto no FUNDEF a definição do 
custo/aluno/ano é feito a partir do montante de recursos já previamente 
estabelecido. Portanto, “é preciso ressaltar que na proposta Anísio 
Teixeira não há um limite previamente estabelecido para o volume total 
de recursos a ser aplicado no ensino primário obrigatório”;  

2. No modelo de financiamento de Anísio Teixeira foi previsto a 
atuação de um Conselho de Educação forte e com poderes para 
controlar e não apenas fiscalizar a aplicação dos recursos do fundo, 
além disso, também “prega uma educação para todos, quando considera 
todas as pessoas da faixa etária e não apenas as matrículas, e estabelece 
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um fundo de caráter permanente, o que permitiria um contínuo 
aperfeiçoamento e sua definição, aplicação e fiscalização; [em 
contrapartida], o caráter temporário do Fundef poderá trazer barreiras 
intransponíveis para aqueles municípios que recebem volumes 
substanciais de recursos desse fundo, onde fica uma pergunta: como 
financiar a educação, quando se encerrar o processo de redistribuição 
entre municípios?”  

 
3. “O valor do custo/aluno/ano imaginado por Anísio Teixeira foi de R$ 
491,43 que não é muito maior dos R$ 423,07 calculado pelo governo 
federal em 1998, e na prática não foi cumprido como prescreve o art. 6° 
da Lei n° 9.494/96, pois utilizou o valor de R$ 315,00. O que evidencia 
que apesar da divulgação dos números e da propalada prioridade com a 
melhoria da qualidade do ensino e do trabalho docente, o investimento 
contábil não é compatível com a real demanda da realidade educacional 
brasileira (AMARAL, 2001, p. 288)”. 

De uma perspectiva também crítica, Arelaro (2005) afirma que, apesar de a 

proposta da Emenda Constitucional que criou um novo fundo – o FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento de Educação e Valorização dos Profissionais de 

Educação) – incorporar as diferentes etapas e modalidades de ensino da educação 

básica, por não implicar aportes novos de recursos não motiva as prefeituras, como 

ocorrera na aprovação do fundo anterior (o FUNDEF). 

 Destaca ainda que: 

a forma tradicional de otimizar recursos na área de educação é bem  
conhecida, ou seja, amplia-se o número mínimo de alunos em sala de 
aula, mantendo-se o mesmo número de professores – alternativa esta 
em pleno uso no Brasil. Pesquisasv realizadas de qualidade da 
implantação do Fundef confirmam o aumento desse número de alunos 
por sala de aula, com a manutenção do mesmo currículo e das mesmas 
estratégias de ensino (ARELARO, 2005, p. 14-15).    

 Ainda segundo Arelaro (2005), com o estabelecimento da Resolução CEB/CNE 

n° 3, de 8/10/1997, que “fixou Diretrizes para os novos Planos de Carreira e de 

Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, 

coloca-se como incentivo de progressão por qualificação pelo trabalho docente:  

o desempenho no trabalho, mediante avaliação segundo parâmetros de 
qualidade do exercício profissional, a serem definidos em cada sistema 
(b, VI, artigo 6°). 

 A tradução que tem sido feita em boa parte das redes públicas como forma de 

“compensar” o desgaste docente, uma vez que o aumento salarial e a fixação da 

professora num único estabelecimento de ensino não se efetivaram no FUNDEF, é o do 

incentivo de gratificações, obedecendo, em geral, a três critérios: (1) ao número de 
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alunos aprovados, (2) aos dias de freqüência dos professores na escola e (3) a não-

evasão dos alunos (ARELARO, 2005).  

 Diante desse cenário, embora as oportunidades de acesso à educação 

fundamental tenham aumentado, isso não significa que o nível de escolarização da 

população venha ocorrendo como esperado e proclamado pelas políticas implementadas 

na década de 1990 e pela aplicação do FUNDEF.  

 Ademais, vale ressaltar que o discurso de que a ação do FUNDEF venha tendo o 

êxito propagado nem sempre corresponde à realidade, pois, apesar do discurso centrar-

se na melhoria da qualidade do ensino e na valorização do docente, por meio do 

implemento de ações ditas descentralizadas e da ampliação da sua gestão, muitas vezes 

as mudanças promovidas na realidade das escolas públicas não têm correspondido às 

suas expectativas e/ou muitas vezes vêm se caracterizando como mudanças pontuais. 

 Para além das críticas feitas por setores comprometidos com a qualidade da 

educação e seu financiamento, cabe também aqui mencionar os avanços ou expectativas 

que o FUNDEF trouxe para a realidade educacional e a valorização do professor, 

conforme transcrito abaixo: 

destaca-se, como grande inovação trazida pelo Fundef, a forma de 
repartição dos recursos, principalmente ao efetuar uma equalização do 
valor do gasto por aluno/ano com base em um indicador educacional, a 
matrícula, e fixar uma aplicação mínima de recursos para a valorização 
do magistério (CASTRO, 2001, p. 19). 
 
a nova Lei traz explícita a preocupação do governo em reduzir, no 
campo educacional, as extensas desigualdades inter-regionais tanto em 
termos de gasto por aluno quanto em termos de salário docente. [E 
também] em estabelecer dispositivos que disciplinem a distribuição dos 
recursos educacionais, elegendo como prioritário o desenvolvimento e 
manutenção do nível de ensino fundamental (DRAIBE, 1998, p. 20).  

Em outro depoimento favorável ao FUNDEF, Luce (1998, p. 12) salienta como 

aspecto positivo o estabelecimento de parceiras e o estímulo à realização do regime de 

colaboração entre os entes federativos, pois essa relação tradicionalmente tem se 

constituído de forma frágil e com pouca articulação. Assim, afirma a autora:  

A implementação do Fundo obrigará, necessariamente, que haja um 
entendimento sistemático entre Estados e Municípios, incentivando um 
planejamento comum, que veja a ‘cidade’ na globalidade e não, 
simplesmente, as escolas, os alunos, os problemas de uma só rede.   

Entretanto, é inegável que houve um aumento quantitativo da oferta do Ensino 

Fundamental pelos municípios, como repercussão do FUNDEF, bem como, em algumas 
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situações, uma ampliação da discussão local sobre as questões educacionais. Levando 

em conta essa lógica contraditória, interessa-nos investigar mais de perto os alcances e 

possibilidades que a política de financiamento do ensino fundamental trouxe para a 

realidade educacional do município de Francisco Santos/PI.  

 

 

2. EFEITOS DO FUNDEF NA REALIDADE INVESTIGADA 

 

A partir dos dados da pesquisa, pode-se atribuir ao FUNDEF, como resultado da 

sua ação, algumas melhorias na realidade educacional do município em destaque.  

A implantação do FUNDEF trouxe mudanças significativas para a 
educação onde os recursos foram direcionados com fins específicos 
para atender as necessidades básicas como: a melhoria salarial do 
funcionário; transporte para os alunos que ficam distantes das escolas; 
qualidade da merenda escolar e mais recursos para o trabalho 
pedagógico (Secretária Municipal de Educação). 

  
Trouxe, trouxe mudança porque antes do FUNDEF era muito, as 
escolas eram menos, num tinha tanto aluno estudando, com a chegada 
do FUNDEF se interessaram mais e os alunos foi mais pra escola 
(representante do segmento dos diretores). 

   
Assim, teve umas mudanças muito boas, referente à qualificação dos 
profissionais, porque há dez anos atrás nossos professores, a maioria 
eram leigos. Com a implantação do FUNDEF houve o consenso, a 
maioria dos profissionais ingressaram na carreira através do concurso 
público (representante do segmento dos professores). 

Esses indicadores de impactos do FUNDEF, como a melhoria salarial dos 

professores, o ingresso no serviço público por meio de concurso (realizado pela 

primeira vez no município), a qualificação dos professores e o aumento de matrículas de 

alunos, apontados nas falas dos conselheiros, sinalizam que o modo de acomodação da 

política educacional oriunda do governo federal, reflete na forma como a Secretaria de 

Educação do Município tem se organizado em função dos projetos e programas 

implementados, cujo referencial se pauta em elementos como descentralização, 

participação e autonomia, voltados para a construção de uma gestão da educação mais 

democrática. 

 Conforme previsto nas formulações da política do FUNDEF, uma questão 

fundamental para sua eficácia é a que objetiva valorizar o magistério. Por isso, está no 

bojo dessa política a intenção de que o poder público local implemente ações que 
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viabilizem melhores condições de salário e de trabalho para seus professores. Nesse 

sentido, procuramos saber que percepções os entrevistados têm sobre o alcance do 

Fundo na realidade estudada, no que tange à valorização dos professores.  

Uma primeira aproximação que podemos fazer com relação à questão do salário 

dos professores é a de que, no período de implantação do Fundo, houve um avanço 

significativo, mas depois ele não acompanhou os reajustes previstos pelo governo 

federal, o que se pode inferir de que é preciso pensar, por um lado, qual a política 

municipal para a carreira de magistério e, por outro, qual a influência que o FUNDEF 

pode efetivamente ter quanto à melhora salarial do professor. Como alude a fala a 

seguir:  

É, não dá pra se fazer uma coisa, assim, boa mesmo, com os recursos 
do FUNDEF. Até mesmo salário do professor, num é essas coisas não, 
uns já botaram na justiça, num sabe? Mas o salário do professor ainda 
é um salário bom, claro que ele não é um salário assim, de oitocentos, 
de mil reais, como eles gostariam de ganhar (representante da 
secretaria de educação). 

Como referido acima, no período de implantação do Fundo, houve um aumento 

significativo no salário dos professores da rede municipal, o que não corria antes, pois a 

prefeitura pagava menos de um salário mínimo (antes de 1998). Com o FUNDEF e a 

exigência tanto da admissão por concurso público quanto da criação de um Plano de 

Cargos e Carreira, essa situação deixou de existir.  

a remuneração do profissional também ele (FUNDEF) melhorou. 
Porque antes da implantação do FUNDEF... nem recebia nem o 
salário mínimo. Recebia nada. Era um terço do salário mínimo. 
Recebia noventa reais”. Era um salário mínimo dividido pra três 
(representante do segmento dos servidores). 

Dentro dessa questão citada acima, é oportuno mencionar aqui, no plano das intenções 

do governo federal naquele período (1994), o documento “Mãos à obra, Brasil”, que 

preconizava aumentos salariais para a educação básica: 

O governo federal atuará com os estados e municípios no sentido de 
redefinir as responsabilidades e competências no sistema educativo 
visando: (...) Estabelecer carreiras para o magistério, que contemplem 
a valorização profissional, melhores salários e a busca permanente de 
aperfeiçoamento e atualização (MEC, 1994, p. 118). 

Nesse sentido, uma das possíveis explicações para as dificuldades e limitações 

financeiras, que o Poder Público tem em criar mecanismos que garantam condições para 
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uma efetiva formulação e aplicação do Plano de Cargos e Carreira e a conseqüente 

melhoria nos salários dos professores, diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscalvi 

como nos chama atenção Ramos (2003): 

na conjuntura atual, a melhoria salarial depende muito mais das 
condições econômico-financeiras dos municípios – abaladas pelo forte 
endividamento em muitos deles – do que de critérios formais de 
valorização da categoria. Há que se considerar ainda a dificuldade de 
criação de mecanismos de reposição e aumento salariais ante a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que limita as possibilidades, já quase 
inexistentes, de reajuste dos vencimentos do funcionalismo público. 
Uma outra limitação desses ganhos é a própria legislação do Fundo, 
que permite o financiamento da capacitaçãovii dos professores com 
parte dos recursos destinados a salários (p. 290).  

No conjunto das questões problematizadas sobre as repercussões do Fundo para 

a educação municipal, além do aumento salarial dos professores, foi destacada também, 

com muita ênfase, a qualificação dos docentes, pois, de acordo com a pesquisa, antes da 

sua implantação naquela realidade, o contingente de professores sem o curso superior 

era razoável.  

Neste sentido, cabe destacar que a formaçãoviii dos professores no âmbito local 

vinha sendo realizada de duas formas: através de uma instituição privada na modalidade 

de ensino à distância, oferecendo três cursos de Licenciatura Plena (Biologia, História e 

Normal Superior); ou através das Universidades Estadual e Federal do Piauí, localizadas 

no município de Picos, para onde se deslocam os professores. Essa questão é enfatizada 

nos depoimentos dos conselheiros do FUNDEF, que também são professores efetivos 

da rede municipal de educação.   

O FUNDEF investe no professor porque quase todo professor ou já 
tem faculdade ou está cursando. Só não tem pós-graduação. O 
FUNDEF ofereceu curso superior pra quase todos os professores. Só 
não tem, só não tem universidade aqui quem não quis. Ou quem não 
quis fazer. O FUNDEF investiu (representante da secretaria de 
educação). 
 
Não, não há incentivo, nem financeiro, nenhum.... hoje quem tem 
graduação, pós-graduação. Quem tem pós-graduação ganha o mesmo 
de quem num tem. Então, esse incentivo não tem. E eu quero dizer 
assim: que houve essa mudança porque mesmo assim, num sei a 
mente, o professor, profissional que enquadrou, aí a mente dele é outra 
porque mesmo não havendo incentivo ele está procurando se 
qualificar, a gente já fez aqui capacitação de PCNs, de proletramento 
que é um programa pra formação (representante do segmento dos 
professores). 
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Um outro indicativo do impacto do FUNDEF no município foi a instituição do 

Plano de Cargos e Carreira (PCC), com a aprovação do projeto de lei nº 198, de 05 de 

maio de 1998, que, em seu artigo 2º, denomina de Magistério do Sistema de Ensino 

Público Municipal. 

O conjunto de professores e de especialistas em educação que, 
ocupando cargos ou empregos nas unidades escolares e órgãos da 
Rede Pública Municipal de ensino, desempenham atividades 
específicas, com vistas à consecução dos objetivos da educação.    

  No que se refere à formação/qualificação dos professores, esta se impõe como 

demanda e necessidade para a melhoria das práticas pedagógicas a partir da adoção do 

concurso públicoix para provimento dos cargos de magistério e, particularmente, quando 

foi estabelecido um Plano de Cargos e Carreira (PCC) para a progressão do professor na 

função de docente. No entanto, apesar dos avanços no PCC, ele não prevê uma 

progressão equivalente para quem tem pós-graduação, mesmo existindo 03 (três) 

professores da rede municipal com essa titulação. Uma análise minuciosa do PCC dos 

professores da rede municipal demonstrou uma concepção de atividades dos educadores 

baseada numa compreensão das funções pedagógicas, onde se percebe uma concepção 

tecnicista da educação, em que há o privilégio das habilitações, ou seja, a presença de 

especialistas para o exercício de atividades específicas, ferindo assim, inclusive, o que 

determina a LDB, como podemos constatar no Capítulo III – Da Estrutura da Carreira, 

no Parágrafo único: 

Para o cargo ou emprego de especialista em educação será exigida 
licenciatura plena em pedagogia, com habilitação específica em 
administração escolar, supervisão, coordenação e planejamento do 
ensino ou orientação educacional, ou, ainda, curso específico de pó-
graduação. 

 

Assim, a partir dos dados da pesquisa, podemos afirmar que, em nível local, o 

FUNDEF, de certo modo, trouxe benefícios para a política educacional do município, 

minimizando os problemas mais urgentes da educação, uma vez que houve uma 

mudança na organização e na rotina tanto dos professores quanto da secretaria, além de 

um considerável incremento de mais recursos para a educação municipal. 

No que tange a questão da valorização dos professores, ficou claro que houve 

um investimento por parte dos professores em buscar novos conhecimentos, tanto por 

uma exigência da lei quanto por uma necessidade própria da atividade docente. Além 
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disso, também fizeram referência a uma melhora nos salários, apesar de estes não terem 

acompanhado os reajustes previstos na própria legislação do Fundo.  

Por fim, conclui-se que, para além do aporte de recursos, é também importante, 

no âmbito do poder local, uma política pública de valorização dos professores, de modo 

a promover condições favoráveis para a realização do trabalho pedagógico com 

qualidade e satisfação.  

 

 

 

 

                                                 
i Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 
ii Fundação para o Desenvolvimento Administrativo do Estado de São Paulo. 
iii Até 2001, era permitido o uso dos 60% também para habilitação de professores leigos. A partir de 2002, 
o apoio financeiro passou a ser com os 40% que compõem o Fundo. 
iv A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96, art.10 e art. 11, VI), com a alteração feita 
pela Lei nº 10.709/03, dispõe que os Governos dos Estados e dos Municípios serão responsáveis pelo 
transporte escolar dos alunos de suas respectivas redes de ensino (Cf. Manual de Orientação do 
FUNDEF/MEC, 2004). 
v Conferir os Relatórios de Pesquisa “Avaliação da Implantação do Fundef em 24 Municípios Paulistas” e 
“Avaliação do Fundef no Brasil – uma amostra em 12 Estados”, 1998/2000 e 2000/2002, 
respectivamente.   
viA Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n° 101, aprovada em 04/05/2000.  
As despesas com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é 
estabelecido pelo artigo 169 da Constituição Federal e o limite máximo permitido está previsto na Lei 
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
De acordo com o Manual de Orientação do FUNDEF/MEC (2004), a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), principal instrumento regulador dos gastos do Poder Público no País, estabelece no art. 19, incisos 
I e II, que gasto máximo com pessoal, não poderá ultrapassar 49% das receitas correntes líquidas nos 
Estados e 54% nos Municípios. Os critérios apresentam a seguinte lógica: 
“Os 49% e 54% são calculados sobre todas as Receitas Correntes Líquidas do Estado e Município, 
respectivamente, (incluindo-se aí o FUNDEF) verificadas no ano, e se destinam à cobertura da folha de 
pagamento de toda a administração pública, compreendendo todos os servidores (ativos, inativos e 
pensionistas, tanto civis quanto militares) do respectivo governo em todas as suas áreas de atuação” 
(p.35). Esclarece ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer o limite máximo de 54% das 
receitas correntes líquidas, para fins de cobertura dos gastos com pessoal, não estabelece mecanismo 
contraditório ou que comprometa o cumprimento definido em relação à utilização dos recursos do 
FUNDEF (60% para pagamento de salário para os profissionais do magistério em efetivo exercício no 
ensino fundamental). 
vii Segundo Monlevade & Ferreira (1997), quem acaba financiando a sua própria qualificação são os 
professores. 
viii  Vale recordar que, antes de 1989, quando não tínhamos no município nenhum colégio de 2° grau, 
quem desejasse dar continuidade aos seus estudos, caso os pais tivessem condições financeiras para 
mantê-los, teria que deslocar seus filhos para alguma capital do Nordeste, principalmente, Teresina, 
Recife e Fortaleza. 
 
ix Antes de 1997, não havia a prática do concurso público para os funcionários da prefeitura, o que é 
indicativo de uma situação que merece ser analisada. A obrigatoriedade de concurso público para todos os 
cargos públicos, inclusive profissionais da educação e, logo, professores, foi instituída pela Constituição 
de 1988. De um lado, pode ser que a Constituição estivesse sendo burlada. Por outro, a Secretaria de 
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Educação vinha trabalhando com pessoas contratadas por serviços prestados, indicando uma fragilidade 
nos quadros concernentes. Isso é resultante de todo processo de reivindicação dos direitos trabalhistas dos 
profissionais da educação, que visam sempre à busca da melhoria das condições de trabalho e salário, e 
que se expressam em termos legais na aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – lei n° 
9.394/96 – e da Lei do FUNDEF – lei n° 9.424/96.     
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