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EDUCAÇÃO

LDB e Fundef têm impacto
sobre os municípios mineiros
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Embora a municipalização da Educação seja um processo já em andamento, há
problemas que devem ser corrigidos, como o peso que se joga sobre os municípios,
sem a devida transferência de recursos e o aumento do número de funcionários

A
implantação da nova
LDB � Lei nº 9.394,
de 1996 � e da Lei
do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimen-

to do Ensino Fundamental e de Va-
lorização do Magistério (Fundef)  �
Lei nº 9.424, de 1996, sancionadas
em dezembro de 1996, sem dúvi-
da, trouxe grandes alterações para
a educação pública brasileira, cujos
desdobramentos em Minas Gerais
não tiveram um impacto como em
outros Estados, pelo fato de que
Minas já praticava uma política  edu-
cacional que apresentava, na sua
relação Estado/município, diretrizes
que agora estão consagradas nes-
ses dois institutos legais.

Vejamos: Na gestão 1991/94, um
dos eixos de governo era a relação
Estado/município, em que a aplica-
ção da política educacional ocorre-
ria tendo como parâmetro uma rela-
ção custo/aluno, tomando como
base todos os recursos vinculados
para o financiamento da educação,
bem como todas as matrículas pú-
blicas naquela cidade. Se esse cus-

to/aluno estivesse abaixo do custo
médio do Estado, este dado induzia
novos investimentos do Estado na-
quele município; se estivesse acima,
o município deveria ampliar seus
investimentos na oferta da educação
básica. Esse princípio foi consolida-
do quando da promulgação, em
1995, da Lei �Robin Hood�, de
redistribuição do ICMS, onde um dos
critérios que determina o montante
a ser destinado ao município diz res-
peito à sua oferta educacional em
relação aos recursos disponíveis de-
terminados pela vinculação consti-
tucional.

Quando o MEC propôs a PEC 233
(Proposta de Emenda Constitucional
233), que posteriormente se trans-
formou na Emenda nº 14 da Consti-
tuição Federal, o que ocorreu foi uma
simplificação daqueles princípios já
adotados em Minas, uma vez que li-
mitou o universo das matrículas pú-
blicas no ensino fundamental e o
montante dos recursos às receitas
transferidas (FPM, FPE, ICMS, IPIex
e Lei Kandir). A vantagem dessa sis-
temática proposta pelo MEC, e apro-
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vada pelo Congresso, em relação
ao que era aplicado em Minas, está
no fato de que agora é um princí-
pio constitucional, em que todos os
entes federados estão obrigados a
se submeter a ela, fazendo com que
sofresse uma aceleração no processo
de municipalização, pois a rede de
ensino fundamental estava concen-
trada nas mãos do Estado, com 74%
da oferta de vagas, enquanto os
municípios ofertavam 26% do uni-
verso de matrículas públicas. Com-
parando esses percentuais de 1996
aos de 1990, quando o Estado
ofertava 79% e os municípios, so-
mente 21%, verificamos concreta-
mente que o processo de
municipalização em Minas Gerais já
ocorria de forma efetiva, buscando
atingir o princípio da eqüidade.

Paralela à aprovação da Emenda
nº 14 e da Lei nº 9.424, de 1996, do
Fundef, foi aprovada a nova LDB,
que apresenta elementos comple-
mentares importantes para garantir
que os recursos destinados à educa-
ção cheguem, de fato, ao seu desti-
no final, que é a sala de aula, com
destaque para a clara definição das
responsabilidades para com a edu-
cação pública: o município ficou res-
ponsável pela oferta da educação
infantil e do ensino fundamental,
priorizando o último; o Estado se
responsabilizando também pelo en-
sino fundamental e o médio,
priorizando o último, e a União res-
ponsável pela oferta do ensino su-
perior. Outro destaque está nos arti-
gos 69, 70 e 71, em que a LDB deter-
mina, com clareza, que os recursos
destinados ao financiamento  da
educação saiam do caixa único do
Tesouro e tenham uma gestão pró-
pria, permitindo uma maior transpa-
rência na aplicação dos recursos vin-
culados para o financiamento da
educação. Ao mesmo tempo, apon-
ta com igual transparência o que é e
o que não é gasto com educação.
Esses pontos, associados com a cria-
ção do Conselho de Acompanha-

mento da Aplicação do Fundef,
pela Lei nº 9.424, de 1996, permi-
tirão um controle social pleno da
aplicação dos recursos da educação.

A Lei do Fundo apresentou, na
sua aplicação em Minas, alguns pro-
blemas para os municípios. Tais pro-

nham enormes dificuldades de
gerenciamento e financiamento, o
que compromete a qualidade do
ensino.

Associados ao problema anteri-
or, verificamos também a saída do
Estado na oferta da educação infan-
til e de jovens e adultos (1ª à 4ª sé-
rie) de forma abrupta, simplesmente
fechando turmas e escolas no final
do ano letivo, deixando enormes
populações sem a oferta dessa edu-
cação, da noite para o dia, o que
tem induzido a uma pressão popu-
lar sobre as prefeituras para a oferta
desse serviço. E estas, que tiveram
que assumir o ensino fundamental
para não perder os seus parcos re-
cursos, são obrigadas a assumir tam-
bém, da noite para o dia, a oferta da
educação infantil e das turmas de
suplência de 1ª à 4ª série, acarretan-
do, com isso, mais despesas sobre
seus ombros.

Podemos perceber, claramente,
que, por trás da idéia de se estabele-
cer uma eqüidade na distribuição dos
recursos públicos (o que é muito
nobre!), estamos assistindo a uma
transferência de obrigações dos ou-
tros entes da Federação para os mu-
nicípios, sem a devida transferência
de recursos, penalizando-os de ma-
neira irreversível, pois os mesmos são
os que estão mais susceptíveis às
pressões populares por mais servi-
ços e os que têm a menor possibili-
dade de alterar sua política de arre-
cadação.

Outro problema decorrente do
processo de municipalização a que
os municípios estão sujeitos, e mui-
tos deles não têm atentado para ele,
é o aumento expressivo de novos
funcionários municipais. Essa despe-
sa é peculiar, pois o gasto com pes-
soal apresenta um crescimento que
independe do acréscimo de novos
funcionários, pois a própria lei exi-
ge que o ingresso do funcionário
público seja feito exclusivamente por
concurso e que ele tenha uma car-
reira em que o tempo de serviço e o

blemas colocaram em risco a pró-
pria aplicação da lei, e, muito mais,
o seu propósito de estabelecer a
eqüidade na aplicação dos recursos
públicos destinados ao financiamen-
to da educação pública mineira. O
primeiro e principal deles é o ritmo
acelerado de municipalização ocor-
rido em 1997. Enquanto nos seis
anos anteriores ocorreu uma
municipalização de 160 mil matrícu-
las, só no ano de 97 presenciamos a
municipalização de 400 mil, o que
representa quase 15% do total das
matrículas públicas do ensino fun-
damental em nosso Estado. Essa
transferência brutal de encargos do
Estado para os municípios, num tem-
po tão curto, faz com que estes te-
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mérito no desempenho de suas fun-
ções sejam recompensados. Um ou-
tro custo adicional na folha de pa-
gamento, que é difícil de ser
mensurado, e, por isso, foge à per-
cepção dos administradores públi-
cos, é o relativo a faltas, licenças de
saúde, de gravidez, licenças-prêmio
e outros. E, completando o rol de
despesas de difícil percepção para
os prefeitos, temos as aposentadori-
as dos servidores, que, na sua gran-
de maioria, trarão do Estado o seu
tempo de serviço, e trabalharão no
município não mais que 5 ou 10 anos
e, em seguida, serão aposentados
pelo Tesouro municipal, o que tor-
nará inviável a administração nos
médio e longo prazos.

Um outro problema que está in-
comodando os prefeitos, e até mes-
mo o Estado, é a dificuldade do re-
gistro contábil na nova legislação,
pois entra em choque com outras leis
vigentes, sobretudo leis que versam
sobre a política de pessoal, devido
às sucessivas vinculações que esta
lei apresenta, como, por exemplo, a
obrigação de gastar 25% dos recur-
sos oriundos de impostos com a
educação, sendo que destes, 15%
com o ensino fundamental e, deste
último, 9% com o pagamento dos
professores, confrontando essas
vinculações com a Lei Camata, que
estabelece o máximo com pagamen-
to de funcionários em 60% do mon-
tante arrecadado.

Decorridos dois meses e meio da
entrada em vigor da Lei do Fundef,
podemos constatar que os municí-
pios, até então, estão pagando a con-
ta sozinhos. Vejamos: até hoje, as
transferências do Fundef não têm
apresentado a regularidade que se
esperava; em muitos municípios está
comprovada uma transferência me-
nor do que a determinada pela lei; o
Conselho Estadual de Gestão do
Fundo ainda não foi implantado; não
há nenhum controle sobre as recei-
tas e as transferências do Fundo; os
municípios que municipalizaram tur-

mas após o censo de 1997 estão ten-
do que arcar sozinhos com o finan-
ciamento dessas turmas, pois o Es-
tado, até hoje, não assinou os con-
vênios para as transferências dos re-
cursos referentes ao total de alunos
de cada município.

Infelizmente, os temores que tí-
nhamos em relação ao processo de
implantação da Lei do Fundef estão
se materializando, colocando em ris-
co toda a lei e os seus propósitos,
que são louváveis. Mas, felizmente,
ainda há tempo de superarmos es-
sas dificuldades iniciais do processo
de implantação. Contudo, é preciso
que todos os agentes envolvidos te-
nham disposição e interesse de es-
tar encontrando soluções para a su-
peração desses problemas, resgatan-
do, assim, os nobres propósitos de
eqüidade contidos no espírito da lei.
O primeiro passo dessa superação
passa pela imediata implantação do
Conselho de Acompanhamento e
Gestão do Fundo Estadual, bem

como dos seus congêneres munici-
pais, o amplo acesso desses conse-
lhos às arrecadações estaduais e
municipais e o controle das transfe-
rências.

Em longo prazo, a lei exigirá aper-
feiçoamento que vise garantir, cada
vez mais, o princípio da justiça e da
eqüidade na aplicação dos recursos
da educação. A própria lei já estabe-
lece que, no futuro, itens como edu-
cação especial, educação rural, o
ensino de 1ª à 4ª série e o de 5ª à 8ª
série tenham custos diferenciados.
Essas modificações necessárias pro-
moverão uma melhora na aplicação
da lei, se propostas após um amplo
debate que avalie todos os ângulos
de sua aplicação, após o seu primei-
ro ano de vigência plena. E os mu-
nicípios que estão sofrendo mais
com este novo quadro, necessaria-
mente, deverão ter uma voz ativa
nessas reformulações.

Encerrando, gostaria de reforçar
que é importante o controle sobre
as aplicações e a redistribuição dos
recursos. No entanto, é absolutamen-
te insuficiente querer oferecer  uma
educação de qualidade para todos
com o montante de recursos vincu-
lados à educação hoje disponíveis.
E, para isso, é fundamental que con-
sigamos convencer os congressistas
a derrubarem os vetos em todos
aqueles itens da Lei nº 9.424, de 1996,
impostos pelo presidente da Repú-
blica, pois, com isso, estaremos in-
corporando a educação de jovens e
adultos ao Fundão e ampliando a
participação financeira da União no
financiamento da educação básica,
além de redistribuir o salário-educa-
ção com os municípios. Tudo isso
demanda cada vez mais recursos.
Apesar dos problemas apresentados,
é importante ressaltar que essa lei
tem muitos méritos, e o principal
deles é o espírito da eqüidade. É
preciso que estejamos atentos para
evitar o desvirtuamento desse pro-
pósito. Que a educação pública de
qualidade prevaleça para todos.
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