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Este texto foi escrito para um debate na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais com o objetivo de esclarecer aspectos de funcionamento do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação.

Inicialmente, gostaria de enfatizar que a questão do financiamento para a
educação no Brasil sempre foi complexa e nunca equacionada de modo satisfatório. Ao
longo da nossa história da educação várias foram as formas de financiamento. Em alguns
Estados e Municípios foi possível desenvolver sistemas complexos, enquanto em outros as
redes implantadas além de insuficientes, carecem de um mínimo de qualidade. Hoje, alguns
Estados estão muitos próximos da universalização do ensino fundamental, enquanto em
outros ainda há muitas crianças e jovens fora da escola, agravando-se a situação do
analfabetismo no País. Há, pois, muitas desigualdades na distribuição dos recursos que
resultam em situações precárias de atendimento escolar à população;

Desde o inicio da década de oitenta, os educadores brasileiros vêm
reivindicando maiores recursos para a educação, tendo conseguido a aprovação da Lei
Calmon, que passou a exigir da União, dos Estados e Municípios a aplicação de um
percentual de recursos de impostos para a educação. Durante a discussão da Constituição de
1988, houve várias tentativas de eliminar a vinculação de receitas à educação. Permaneceu
na nova Carta a vinculação de impostos para a educação, sendo considerada uma vitória dos
educadores.

No entanto, apesar do percentual ser idêntico para todos os Estados e
Municípios, como a composição da receita estadual e municipal é diretamente dependente de
suas atividades econômicas, o resultado é uma grande diferença nos gastos com a educação
pública, refletindo-se nos baixos salários pagos ao magistério em muitos municípios.

A proposta da aprovação de uma lei, que possa garantir a todos os
municípios um patamar mínimo de gastos com alunos, e em decorrência, um salário mais
elevado para os professores, vem sendo reivindicada pelos educadores que estudam essa
questão. Recentemente, o Governo Federal assumiu essa bandeira e estabeleceu a sua
própria proposta de redistribuição de recursos, através da chamada Emenda 14, que altera
substancialmente a forma de repasse de recursos para os Municípios.

Como vai funcionar esse Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação e Valorização do Magistério (FUNDEF OU Fundão) 7 Por que ele é um
mecanismo de redistribuição de recursos?

O FUNDEF ou Fundão é um mecanismo contábil que retém 15% das receitas
transferidas de todos os Estados e Municípios para financiamento do Ensino Fundamental
no Pais. Essas receitas transferidas são constituídas de: Fundos de Participação Estaduais



(FPE) e Municipais (FPM), o ICMS (Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços) e o
1PI (Imposto de Exportação). O retorno dos recursos do Fundo aos Municípios e Estados se
faz de forma proporcional ao número de alunos matriculados do ensino fundamental, nas
respectivas redes.

Há, pois, um findo em cada Estado da Federação, tanto para o efeito de
retenção quanto para redistribuição dos recursos. Para exemplicar o seu funcionamento
tomamos o exemplo de alguns Estados da Federação e no País., utilizando dados disponíveis
de 1996. No Quadro 1, calculamos o valor anual desse Fundo, ou seja os 15 % de retenção
desses Estados como de seus Municípios, indicando, também, os dados do País como um
todo.

Quadro 1.
CALCULO DO VALOR ANUAL COTA DO FUNDEF DE ALGUNS ESTADOS

BRASILEIROS - Dados de 1996 - Em milhões de reais

	

Estados	Retenção	Retenção	 Total
Estadual para o Municipal para o

	

Fundo	 Fundo

	

Minas Gerais	 701,6	 382,9	 1.084,5

	

São Paulo	 2.471,0	 985,8	 3456,8

	

Rio Grande Sul	 522,4	 244,2	 766,6

	

Pará	 173,9	 77,2	 251.7

	

Piauí	 88,8	 44,8	 133,5

	

Alagoas	 95,7	 44.8	 140,5

	

Brasil	 7.838,41	3.430,0	11.268,4
i-onte - L)aaos ao i nDunal cie Lontas cia uniao, apud J.Monievaae, 1f.

No quadro 2, mostramos as matrículas no ensino fundamental desses
mesmos Estados e de todos os seus Municípios. E possível perceber, também, que em
alguns Estados, a matricula nas escolas estaduais é muito superior a dos municípios: três
vezes no caso de Minas Gerais e sete vezes no caso do Estado de São Paulo. No outro
extremo, está a situação dos Estados do Piauí e de Alagoas em que a matricula nas escolas
municipais supera a das escolas estaduais.

Quadro 2
Matrículas no Ensino Fundamental de alguns Estados Brasileiro

1996

	

Estados	Escolas Estaduais	Escolas Municipais	Total no Ensino
Fundamental

	

Minas Gerais	2.550.269	 845.239	3.395.508

	

São Paulo	5.078.539	 726.704	5.805.243

	

Rio Grande do Sul	 949.399	 609.336	1.558;735

	

Pará	 788.288	 505;127	1.293.415

	

Piaui	 243.359	 295.987	 539.346

	

Alagoas	 164.984	 305.582	 470.566

	

Brasil	18.468.772	10.921.037	29.389.809
-ante: J.MonIevaae, 1Edí.



A SITUAÇÃO DOS ESTADOS

No Quadro 3, usando os valores do Quadro 1, divididos pelo número de
alunos do Quadro 2, foi possível calcular a cota média aluno/ano, relativa aos alunos das
redes estadual e municipais. E possível perceber, com muita clareza, alguns tipos de
desigualdades na cota-média aluno/ano. Enquanto nos Municípios de São Paulo, o valor
médio dessa cota chega a R$ 1.356.48, nos de Alagoas ele é de apenas R$ 146,58. Também
há um desequilíbrio entre os gastos dos Estados comparados a de seus Municípios. A
utilização do valor médio do Estado indica que os Governos Estaduais de São Paulo e
Minas Gerais serão beneficiados pelo FUINDEF, já que estão concentrando a maior parte das
matrículas do ensino fundamental. Nos demais exemplos do nosso Quadro 3. percebemos
que há uma perda do Estado para seus municípios, já que sua média está situada abaixo da
cota média aluno /ano.

Quadro 3
Cota média aluno/ano do Fundo em alguns Estados por aluno /ano

1996

	

Estados Cota média- Cota média -	Cota média/ Observa-

	

escolas	escolas	aluno ano nos	ções

	

estaduais	municipais	Estados

	

Minas Gerais	27509	452,96	319,40

	

São Paulo	486,56	1.356,48	595,47

	

Rio Grande do Sul	550,23	400,78	491,81

	

Pará	220,59	154,04	194,60	*

	

Piaui	364,75	151,27	 247,60	*

	

Alagoas	580,24	146,58	298,62	*

	

Brasil	424,41	314.07	383,41
Fonte - Quadros 1 e 2

- No Quadro 4, procuramos mostrar como se dá, em média, essa diferença no
caso do Estado e dos Municípios mineiros. Comparando o valor de retenção dos fundos
com os valores a serem recebidos em decorrência do número de alunos matriculados no
ensino fundamental, percebemos que há um ganho para o Estado e o mesmo valor deixou de
ser recebido por vários municípios em conjunto

Quadro 4
SITUAÇÃO DE MINAS GERAIS

1996

	

Escolas Estaduais	Escolas Municipais

	

Alunos do Ensino	 2.550.269	 845.239
Fundamental

	

Recursos retidos no fundo	 R$ 701,652	 R$ 382,867

	

Recursos a receber	 R$ 814,556	 R$ 269.969

	

Diferença	 + R$ 112,904	 -R$ 112,898
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RECURSOS DA UNIÃO

Qual a contribuição da União para o Fundo. A União não tem nenhuma
contribuição direta, como os Estados e os Municipios, ela deve complementar os valores de
cada Estado que não alcançarem a cota por ela estabelecida. Assim, não há nenhum dinheiro
novo, mas são os próprios recursos atuais do FNDE (provenientes do salário educação) que
devem ser utilizados nessa complementação. A União está apenas redistribuindo o montante
de recursos dos próprios estados e municípios. Por isso mesmo, muito gente está
considerando essa política como uma socialização da miséria.

Os recursos repassados aos Municípios através de PTAs (Plano de Trabalho
Anual) é que serão utilizados. Esses PTAs eram muito problemáticos: tinham muita
interferência política, eram extremamente burocratizados, demorarem muito para serem
aprovados e quando os recursos chegavam aos municípios, ou eram insuficiantes para
realização dos projetos pretendidos ou eram implantados nos últimos meses do ano para
serem gastos até 31 de dezembro, com licitação e todos os formalismos dos gastos públicos.
Portanto, na minha opinião, a incorporação dos recursos do salário educação ao Fundo é um
avanço na direção de torná-lo mais transparente e de possibilitar a distribuição dos recursos
sem interferência política.

O Governo Federal estabeleceu como parâmetro para equalização dos
recursos nos Estados, o valor de R$ 300,00 (1997) e de R$ 315,00 em 1998. Ou seja, oa
Estados cuja média estiverem abaixo desse valor terão uma complementação da União para
possibilitar uma melhoria do ensino fundamental, especialmente no que se refere à
valorização dos profissionais da educação. No nosso exemplo, três estados ficaram abaixo
desse valor. Quanto eles teriam, então, a receber" O Quadro 5 mostra o valor da
complementação de cada um.

Esse valor, no entanto, é insuficiente para promover um aperfeiçoamento
adequado na educação do País. Como o valor é muito baixo, a equalização em cada Estado
vai dar-se em níveis médios, mas muitos municípios que hoje já aplicam mais do que esse
valor vão ter dificuldade de continuar mantendo os mesmos padrões de gastos, ou terão que
utilizar recursos adicionais para esse fim, sacrificando outras políticas públicas do município.

Quadro 5
Complementação de recursos da União para o Fundo dos Estados

	

Estados	Diferença	Número de alunos	Complementação da União

	

A	 B	 -AxB
R$

	

Pará	 120,40	 1.283.415	 155.727.166

	

Piauí	 67,40	 539.346	 36.351.920

	

Alagoas 1	 16,381	 470.5661	 7.707.772

Quando se reclama do baixo valor estabelecido pela União (R$ 300,00)
costuma-se receber a resposta de que a situação econômica do Pais é dificil e que esse valor
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é o possível. isso parece significar que não se pode garantir o direito de acesso e de
permanência de todas as crianças e jovens numa escola de qualidade. A busca ainda é pela
garantia do direito de acesso. A cultura do direito a uma escola de boa qualidade ainda não
está no horizonte e em seu lugar está sendo implantada a cultura do possível. Portanto, na
opinião de Luiz Araújo, Secretário Municipal de Educação de Belém, a cultura do direito,
preconizada pela Constituição Federal e pela própria LDB, acaba por ser limitada pela
cultura do possível, da lei do Fundo.

Foi nessa linha de raciocínio que o Presidente da República vetou o artigo da
emenda 14 que incluia no Fundo os alunos dos cursos destinados a jovens e adultos que não
tiveram acesso ao ensino fundamental na idade correta e que agora estão matriculados nos
cursos supletivos. Inclui-los, bem como os de educação infantil, está fora das possibilidades
do MEC, porque reduziria em muito o valor per capita destinado aos alunos do ensino
fundamental.

A SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

E os Municípios como ficam no Fundo?
Os municípios cuja cota média aluno/ano retida pelo Fundo for inferior ao

valor médio do Estado terão um retorno maior. No quadro 6, abaixo, procuramos
exemplificar essa situação. Os Municípios que tiverem uma participação maior para a
formação do fundo, mas cujo número de alunos for muito pequeno, certamente terão
redução de recursos.

A situação de receita dos Municípios, no entanto, é muito variada. Há muitos
municípios cuja única receita é o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), mas há
outros que têm receita própria alta, em decorrência de arrecadação própria, como o IPTU e
o ISS, além de atividades econômicas melhores que resultam em maior participação de
ICMS. Portanto, a contribuição de cada Município para o Fundo vai variar muito. No
Quadro 6 procuramos mostrar como alguns municípios podem ganhar e outros podem
perder receita.

Quadro 6
Exemplos de Municípios que perdem e outros que ganham com o

Fundef em Minas Gerais

	

Municípios	Cota Diferença Número de Valor retido Valor a receber
média por aluno	alunos - A	no fundo	A x R$ 319,40

aluno/ano

	

A	180,00	+139,40	30.000	5.400.000	9.852.000

	

B	250,00	+ 69,40	20.000	5.000.000	6.388.000

	

O	319,40	-	10.000	3.194.000	3.194.000

	

D	452,96	-135,56	30.000 13.588.800 ;	9.582.000

	

Gov. Estado	275,09	+44,31	2.550.269 701.553.499	814.555.918
MG.   

No Quadro 7, para ilustrar algumas situações, mostramos quatro situações de
municípios que têm diferentes padrões de arrecadação de impostos. Um deles, o Município



A, tem, além de recursos próprios muito superiores ao valor dos recursos transferidos, uma
rede de ensino fundamental bastante grande. Isso faz com que sua contribuição para o fundo
seja menor, comparada com o retorno que terá. Já o -Município B tem uma situação
equilibrada, ou seja a sua contribuição para o fundo é igual ao retorno que terá em função
do número de alunos de sua rede. Mas o Município C terá um desconto maior do que o seu
retorno, portanto haverá perda de recursos. O Município D é um exemplo de município que
sobrevive quase que exclusivamente de recursos transferidos. No entanto, como tem uma
rede de ensino razoável terá recursos a receber do fundo.

Esse mesmo quadro mostra que a situação dos recursos para educação nos
municípios é bastante variada. Como o Fundo abrange apenas 15% dos recursos
transferidos, cada Município ainda tem em seu próprio Fundo Municipal de Educação, para
gastos com educação infantil, educação de jovens e adultos e ensino médio: os 10% de
recursos transferidos diretamente e os 25 % da receita própria.

Certamente, gastos com ensino médio somente poderão ser feitos se o
município comprovar que o ensino fundamental está universalizado. Caso contrário, seus
gastos com o ensino médio têm que ser feitos com recursos que excedam os 25 % de
impostos, nos termos da exigência constitucional.

Ao criar as bases materiais para o repasse de recursos aos Municípios, o
Fundão está provocando ou acelerando o processo de municipalização, embora em nenhum
artigo, tanto da LDB quanto da Lei do Fundo, haja qualquer exigência de muni cipalização.
Por ocasião das discussões sobre a nova Constituição de 1988 um dos debates travados
dizia respeito à municipalização da educação. Muitos até concordavam com as vantagens de
os Municípios assumirem a responsabilidade pela educação de suas crianças e jovens, mas
tinham receio de que a não existência de recursos suficientes poderia levar a uma redução
ainda maior da qualidade do ensino, além da excessiva interferência oolítica local na gestão
do ensino. Por essa razão não venceu a tese da municipalização. Foi incluído o regime de
colaboração entre Estados e Municípios para oferta do ensino fundamental.

Por que então essa onda de municipalização? Na minha opinião, como vários
Estados estão arcando com elevados custos de manutenção de sua rede de ensino
fundamental e sem recursos para expandir a rede de ensino médio, cada vez mais demandada
pela população, estão querendo dividir com os Municípios o seu custeio Além disso, como
os Municípios estão sentido que vão perder recursos com o Fundo, estão eles próprios
ampliando suas próprias redes, para atendimento à demanda da população. E é necessário
considerar que existe a obrigatoriedade de oferta de ensino fundamental para crianças e
jovens de 7 a 14 anos de idade.

Está, então, havendo pressão para que os Prefeitos de vários municípios
ampliem sua própria rede de ensino, seja criando novas escolas municipais, seja assumindo
os encargos de escolas estaduais existentes.

A Constituição Federal estabelece o regime de colaboração entre Estados e
Municípios. Portanto, não deve haver imposição unilateral, mas entendimento entre as duas
partes: Estado e Municípios. Por essa razão, creio que cada Município deve estudar bem as
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vantagens e desvantagens da municipalização de escolas. Para isso é preciso ter clareza do
significado futuro de ampliação das responsabilidades financeiras que um maior número de
pessoal docente e técnico-administrativo pode acarretar, por exemplo com as aposentadorias
e outros beneficios previdenciários.

Quadro 7
Exemplos de recursos financeiros para educação, em Municípios com

diferente situação de arrecadação de impostos.

	

Receita	Município A	Município B	Município C	Município D
	ICMS	100.000	30.000	3.000	300

	

FPM	20.000	10.000	10.000	1.000

	

IPI	2.000	2.000	1.000	100

	

Sub-total - A	122.000	42.000	14.000	1.400

	

Outras receitas	400.000	40.000	5.000	100

	

25% para educação	130.500	20.500	4.750	375

	

Fundo -15%deA	18.300	6.300	2.100	210

	

Retomo do Fundo	(+)	31.940	(=)	6.299	(-)	1.916	(+)	319

	

N. alunos Ens.Fund.	100.000	19.720	6.000	1.000

	

N.alunos total	150.000	22.000	7.000	1.500

	

Custo aluno antes	870,00	931.82	678,57	250,00
do fundo

	

Custo aluno depois	960.93	931.36	652.29	322.67
do fundo

Dados fictícios, apenas para ilustração.

Nos últimos 10 anos, vários Municípios ampliaram consideravelmente suas
redes de ensino para justificar a aplicação de recursos para educação, nos termos
constitucionais. No entanto, como a definição de responsabilidades não era tão clara como
agora, cada Município expandiu sua rede em diferentes níveis. Nos Municípios paulistas, por
exemplo, houve muitos investimentos na rede de educação infantil, enquanto em Minas
Gerais, como o atendimento do ensino fundamental ainda era precário houve uma expansão
da rede de ensino fundamental, especialmente em escolas rurais, e mesmo em escolas de
ensino médio.

Há, ainda, algumas questões a considerar. Primeiro, o fundo financia apenas
os alunos do ensino fundamental regular. Os alunos de educação infantil ou de ensino de
jovens e adultos, apesar de matriculados no ensino fundamental, não fazem As a qualquer
parcela. Também os alunos de ensino médio não são computados nesse cálculo. Os
Municípios podem continuar ministrando outras etapas da educação básica e outras
modalidades de ensino fundamental, mas nada receberão do fundo, terão que aplicar nessas
escolas recursos destinados à educação mas que não foram objeto de retenção.

Um grande avanço poderia ocorrer se ao invés de o Fundo financiar apenas o
ensino fundamental, fosse destinado a todas as etapas da Educação Básica (incluindo
portanto, educação infantil, ensino fundamental e médio e suas diferentes modalidades)
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OUTRAS QUESTÕES QUE PREOCUPAM OS EDUCADORES.

Dois problemas preocupam de perto os profissionais da educação. O primeiro
é com uma expectativa que se criou de que haverá aumento salarial. Houve várias
declarações de autoridades de que os professores iriam ganhar no mínimo R$ 300,00 por
mês e isso ajudou a criar uma expectativa muito grande e favorável em vários municípios. A
Lei prevê que dos recursos do Fundo 60% terão que ser gastos com o magistério em efetivo
exercício. Em vários municípios é possível que com os novos recursos recebidos seja
possível de fato promover aumentos salariais nessa direção. Mas não há nenhuma garantia
de que isso possa ocorrer em todos os municípios. Estados que já implantaram a título
experimental o Fundão não conseguiram melhorar substancialmente os níveis salariais do
magistério.

Os Municípios para fazerem jús a recursos do Fundo terão que implantar um
Plano de Carreira e um Conselho de Acompanhamento do Fundo. No entanto, isso é
complexo e não se faz como num passe de mágica.

Um outro problema diz respeito ao número máximo de alunos por sala de
aula. Há uma reivindicação histórica do magistério no que se refere à redução do número de
alunos em sala, como critério de qualidade do ensino. Numa sala de aula superlotada é
impossível ao professor dar atenção a todos os alunos, além dos problemas de disciplina.
No entanto, como o número de alunos passa a determinar o valor dos recursos a serem
recebidos através do Fundo, há um grande receio dos professores de que a expansão do
número de alunos, não seja acompanhada de expansão do corpo docente, em igual
proporção.

Além disso, os Municípios que expandiram muito suas redes de ensino em
escolas rurais, com número de alunos geralmente mais baixo, vão ter que rever sua políticas,
inclusive no sentido de agrupá-las, com o objetivo de melhorar as condições financeiras de
seu sistema de ensino. Essas mudanças podem acarretar prejuízo para os alunos, pois o
acesso a essas escolas pode ficar muito dificil.

Finalmente, os Secretários Municipais de Fazenda estão preocupados com
uma outra questão: a regularidade no repasse dos recursos. A questão que fica é: - será que
os repasses serão mesmo feitos nos prazos estipulados no texto legal' > e se os recursos
ficarem retidos, não sendo repassados a tempo de efetuar o pagamento do magistério'
Certamente são preocupações reais e que já aconteceram em outras áreas e podem
perfeitamente ocorrer na educação.

E, para concluir, resta-mew falar de como o Município poderá enfrentar
essas dificuldades. Na verdade considero que para que qualquer decisão possa ser tomada
com segurança e sem riscos é necessário que a Prefeitura pense em seu sistema de ensino,
explicitando:

a) demanda de alunos, por idade, nível e modalidade de ensino;
b) oferta de ensino em todas as redes (estadual, municipal e privada)
c) investimentos necessários em infra-estrutura para garantir o direito de

acesso de todas as crianças e jovens;



d) recursos financeiros de que dispõe o Município para educação;
e) proposta pedagógica a ser implantada no Município;
f) despesas com a implantação de sua proposta pedagógica, dentro das

recomendações da nova LDB;
g) cenários possível de municipalização;
h) número de professores necessários, salários a serem pagos, plano de

carreira, bem como repercussão nos seus planos de aposentadoria.
i) outros itens nessários.

Todos esses itens compõe o Plano Municipal de Educação. Somente
pensando na proposta educacional do município de forma mais global vai ser possível
assumir novos encargos. Mas, de qualquer forma será necessário buscar novas fontes de
recursos para a educação infantil e para a educação de jovens e adultos, ou continuar
pressionando o Governo Federal para que ele amplie a aplicação do Fundo também para
esses alunos.

Em resumo, a lei do Fundão tem pontos positivos e muitos negativos. No entan-
to, vai ser necessário investir no aperfeiçoamento de suas dificuldades para que ela tenha uma
repercussão positiva na educação brasileira, bem como pressionar o Governo Federal para
aumentar a cota média aluno/ano, necessária à melhoria da qualidade do ensino.
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