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Apresentação

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atenta
ao seu papel de intérprete dos anseios, das dúvidas e dos
questionamentos da sociedade mineira, traz novamente à
discussão pública os temas mais atuais concernentes ao
financiamento do ensino no âmbito estadual.

O ensino fundamental é obrigatório e gratuito para todos e sua
universalização foi considerada prioridade nacional por força de
disposição constitucional, cabendo a responsabilidade por sua
oferta aos estados e municípios, os quais deverão atuar em
colaboração.

A definição das formas de cooperação entre essas duas
esferas da federação, bem como a obtenção de recursos que
assegurem à população o direito de acesso e de permanência na
escola têm sido motivo de ansiedade sobretudo para as
autoridades municipais, as quais enfrentam mais de perto, de um
lado, a demanda justa e cada vez mais consciente da comunidade
e, de outro lado, uma realidade econômico-financeira pouco
favorável ao cumprimento satisfatório dos compromissos
assumidos junto aos seus concidadãos.

De sua parte, o Estado tem também compromissos
intransferíveis, entre os quais se destaca a expansão de oferta
do ensino médio com uma demanda crescente que pressiona por
imediata satisfação.

Encontrar uma fórmula que contemple igualmente as partes
envolvidas, e ainda, que preserve o objetivo maior de se garantir
uma educação de qualidade aos nossos jovens foi o motivo que
levou esta Casa a renovar o debate sobre a Lei Federal n9.424,
de 1996, que a partir do próximo dia 1de janeiro estará em vigor
em todo o território nacional.



O Fundo criado pela lei citada deverá produzir uma verdadeira
revolução na educação brasileira, com a ampliação da oferta do
ensino fundamental, a definição de um valor básico a ser
despendido por aluno e de um percentual mínimo destinado à
remuneração dos professores.

Entretanto, por se tratar de uma norma redistributiva, que
transfere receita do Estado para os municípios, ou vice-versa,
tendo como unidade de cálculo o número de alunos matriculados
em cada sistema de ensino, precisa ser muito bem compreendida
por todos os que estão a ela submetidos.

No propósito de contribuir para o esclarecimento dos
aspectos mais complexos que envolvem a aplicação da lei, a
Consultoria da Assembléia Legislativa produziu o material aqui
oferecido, no qual se procurou sintetizaras principais questões e
responder as dúvidas mais comuns relacionadas com as
repercussões do Fundo no orçamento dos municípios, e apontar
os benefícios que trará para as comunidades, as dificuldades para
sua operacionalização no que toca às questões patrimoniais, aos
recursos humanos, aos direitos dos servidores e à política de
municipalização proposta pelo Estado.

Evidentemente, não se pretende, em espaço limitado, dar
respostas ou soluções para um gama complexa de situações que
surgem a cada passo desse processo de adaptação, mas
oferecemos a sistematização das idéias básicas da lei e das
questões mais freqüentes, que nos chegaram com relação à sua
aplicação, conscientes tanto das limitações do nosso trabalho,
quanto de sua utilidade como roteiro para a compreensão geral do
novo modelo de gestão dos recursos destinados à educação que
será implantado ao alvorecer do próximo ano.

Deputado Romeu Queiroz
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais



Normas federais que regem o financiamento
público do Ensino Fundamental

Editada em 12/9/96 pelo Congresso Nacional, a Emenda
Constitucional n9 14 modificou os arts. 34,208,211 e 212 da Carta
Federal e deu nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da referida Constituição, introduzin-
do alterações substanciais nas normas que regem a organização
e o financiamento da educação nacional.

Uma das mais significativas modificações diz respeito ao
novo modelo de financiamento do ensino fundamental, o qual de-
verá repercutir nas relações entre os Estados e os Municípios no
tocante às respectivas responsabilidades com a manutenção des-
se nível de ensino, que foram redefinidas no art. 211, o qual teve a
redação de seus" 1 9 e 29 alterada e o acréscimo dos" 39 e 42•

Mas, a novidade de maior repercussão para os Estados e
os Municípios, porque interfere diretamente na administração das
receitas vinculadas à educação, diz respeito ao Fundo de Desen-
volvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magisté-
rio, introduzindo no 1 Q do art. 60 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias com o objetivo de assegurar a universalização
do ensino fundamental e garantir a melhoria da remuneração dos
profissionais do magistério efetivamente dedicados a esse nível
de ensino.

A Lei n9 9.424, de de dezembro de 1996, comandada pela
citada Emenda 14, regulamenta a aplicação do Fundo aí criado o
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qual ficou conhecido como Fundão, e que será denominado Fun-
do, no decorrer deste trabalho.

A vinculação de recursos orçamentários mínimos destina-
dos à educação está consagrada na Constituição Federal, a qual
determina à União a aplicação de 18% e, aos Estados, Distrito
Federal e municípios, 25% e o Fundo redistribui parte desses re-
cursos, contemplando, prioritariamente, a educação fundamental,
cuja oferta compete a estados e municípios.
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Síntese da Emenda n2 14

1 - Intervenção da União nos Estados e no Distrito Federal,
caso não apliquem os recursos previstos na Constituição na ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino.

2—Gratuidade do ensino fundamental obrigatório, indepen-
dentemente da idade do cidadão.

3—Responsabilidade da União no que respeita ao sistema
federal de ensino, e sua função redistributiva e supletiva, técnica
e financeira, no tocante aos Estados, Distrito Federal e municípi-
os, bem como a responsabilidade prioritária do Município em rela-
ção ao ensino fundamental e à educação infantil, e de Estados e
Distrito Federal no que respeita ao ensino fundamental e médio.

4—Receita do salário-educação: vincula-se ao ensino fun-
damental.

5—Prorrogação do prazo de dez (10) anos estabelecido no
Ato das Disposições Transitórias da Constituição, art. 60, por mais
10 (dez) anos, com vistas ao atendimento prioritário do ensino
fundamental.

6 - 60% (sessenta por cento) dos recursos previstos no
art. 212 da Constituição Federal, a serem investidos em educa-
ção, devem ser gastos no ensino fundamental.

7— Instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magisté-
rio, com a finalidade de responder pelas demandas do ensino fun-
damental nos Estados.
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8—Comprometimento de 15% (quinze por cento) dos recur-
sos dos Estados a serem investidos, por norma constitucional,
em educação, com o Fundo. Ou seja, dos 25% (vinte e cinco por
cento) da receita tributária dos Estados a serem investidos cons-
titucionalmente em educação, 15 % (quinze por cento) das trans-
ferências a serem feitas aos Estados e municípios comporão par-
te da receita do Fundo. Quando for necessário, a União
complementará esses recursos.

COMENTÁRIO: É interessante observar que esse Fundo, em-
bora seja, por seu texto expresso, um ente federal, comanda-
do por disposição normativa federal, imiscui-se em questões
típicas da esfera de competência das unidades federadas, al-
terando percentuais de recursos orçamentários a serem apli-
cados em educação pelos Estados. Há alguma incerteza em
relação a sua natureza. Na Emenda n 9 14, em alguns artigos,
era referido no plural (FUNDOS). Na lei que dela resulta, pas-
sa a designar-se FUNDO, sempre no singular, comprometido
como financiamento da educação fundamental. É peculiar essa
situação. Não houve questionamentos jurídicos que envolves-
sem a matéria.

9— Concessão de prazo de 5 (cinco) anos à União, Esta-
dos e municípios para se ajustarem às normas de constituição do
Fundo, que deve aplicar pelo menos 60% (sessenta por cento) de
sua receita no pagamento ou ria qualificação do professor.

10—Estabelecimento de um valor básico ('valor aluno/ano"),
referência quantitativa necessária para o cálculo dos valores a se-
rem investidos no ensino fundamental. Esse valor (aluno/ano), multi-



plicado pelo número de alunos matriculados em cada estabelecimento
escolar de ensino fundamental, representará o volume de recursos,
tecnicamente quantificado, a ser repassado pelo Fundo, em cada
ano, para o estabelecimento de ensino cadastrado.

11 - A erradicação do analfabetismo e a manutenção e de-
senvolvimento do ensino fundamental, em colaboração com os
Estados que necessitarem de recursos para o desempenho das
tarefas que lhes são prescritas pela Constituição Federal, serão
competência da União, que não poderá destinar para esse fim
menos de 30% (trinta por cento) dos recursos referidos no art.
212 da Constituição Federal.

12— As normas relativas à operacionalização do Fundo, seu
funcionamento e fiscalização serão objeto de lei federal.



Síntese da Lei Federal n 2 9.424, de 24 de
dezembro de 1996

1 —Objetivo: Dá normas em relação ao Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, criado pela Emen-
da n9 14.

2—Síntese Temática:

(Art. 1)2.1. Vigência automática, conforme diz expressa-
mente a lei, em 1 de janeiro de 1998.

(Art. 1)2.2. Natureza: contábil. (Observe-se: o Fundo não
tem personalidade jurídica própria. É apenas uma conta consti-
tuída de valores de receita e despesa formalizados conforme as
normas técnicas de praxe).

2.3. Constituição de seus recursos, conforme o Art. 1 § 1
da Lei, transcrito a seguir:

"Art.1 	................................ . ........................ ...........
§ 1 - O Fundo referido neste artigo será composto por 15%

(quinze por cento) dos recursos:
- da parcela do imposto sobre operações relativas à circu-

lação de mercadorias e sobre prestações de serviços de trans-
porte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS,
devida ao Distrito Federal, aos Estados e aos municípios, confor-
me dispõe o art. 155, inciso II, combinado com o art. 158, inciso
IV, da Constituição Federal;

II— do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Fe-
deral - FPE e dos municípios - FPM, previstos no art. 159, inciso
1, alíneas a e b, da Constituição Federal, e no Sistema Tributário
Nacional de que trata a Lei n g 5.172, de 25 de outubro de 1966; e
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111—da parcelado Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI - devida aos Estados e ao Distrito Federal, na forma do art.
159, inciso II, da Constituição Federal e da Lei Complementar n
61, de 26 de dezembro de 1989.

§ 2 - Inclui-se na base de cálculo do valor a que se refere o
inciso 1 do parágrafo anterior o montante de recursos financeiros
transferidos, em moeda, pela União aos Estados, Distrito Federal
e municípios a título de compensação financeira pela perda de
receitas decorrentes da desoneração das exportações, nos ter-
mos da Lei Complementar n9 87, de 13 de setembro de 1966, bem
como de outras compensações da mesma natureza que vierem a
ser instituídas.

§ 32 Integra os recursos do Fundo a que se refere este
artigo a complemenção da União, quando for o caso, na forma
prevista no art. 6."

OBSERVAÇÃO: A vigência dessa lei, determinada para 1°deja-
neiro de 1998, pode ser antecipada por lei estadual ou do Distrito
Federal. Quando isso ocorrer, esses Estados ou municípios terão
tratamento prioritário no tocante à assistência técnica e financeira
da União (Cf. art. 211, l-°, da Constituição Federal).

(Art. 2) 2.4. ExclusivadtLnação dos recursos do Fundo:
- manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental (1 g

à 8 série)
—valorização do magistério.

(Art. 22, § 1) 2.5. Distribuição dos recursos do Fundo:
- dar-se-á entre o governo estadual e os governos munici-

pais na proporção do número de alunos matriculados e cadastra-
dos nas redes estadual e municipal de ensino fundamental do
município.
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Recursos do Fundo a serem aplicados: (A ri. 2, § 2° e
39) o montante da aplicação resultará do número de matrículas
multiplicado pelo valor aluno/ano. A partir de 1998, será conside-
rado o custo diferenciado do aluno em função do nível de ensino
(1 4a série e 5a à 8a série) e tipo de escola (especial ou rural),
mas sempre referindo-se a ensino presencial.

COMENTÁRIO: Entenda-se aqui o ensino presencial como aque-
le que obedece às práticas pedagógicas usuais, ou seja: aula
dada por professor; dentro de uma sala adequadamente monta-
da, com alunos presentes e infra-estrutura de serviços prepara-
da para o atendimento das demandas da aprendizagem. A pre-
sença do aluno é controlada pela chamada e é condição para
promoção a etapas posteriores da vida escolar. Ou seja, nenhu-
ma modalidade de educação a distância poderá ser financiada
com recursos do Fundo.

(Art. 29 § 4) 2.6. Identificação do número de matrículas:
- calculado pelo censo escolar anual cujos dados serão

publicados no Diário Oficial e poderão ser contestados e retificados
no caso de haver erros.

OBSERVAÇÃO: O CENSO ESCOLAR será feito anualmente pelo
Ministério da Educação (Cf. art2, § 4da lei) e será peça impres-
cindível à implantação do Fundo, pois fornecerá elemento neces-
sário ao cálculo dos valores do investimento: o número de alunos
matriculados por estabelecimento cadastrado.
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(Art. 30) 2.7. Aspectos operacionais do Fundo:
- Recursos do Fundo constitucionalmente devidos a repas-

ses
• da União
• dos Estados
• dos municípios
• do Distrito Federal

constarão de seus respectivos orçamentos.
- Os recursos do Fundo serão creditados em contas úni-

cas a ele vinculadas e específicas, em cada Estado, no Distrito
Federal ou no Município, na instituição financeira de que trata o
art. 93 da Lei n g 5.172, de 25/10/66.

- Recursos dos Estados e do Distrito Federal estabeleci-
dos nos arts. 155, II, e 158, IV, da Constituição Federal, serão
depositados em estabelecimentos oficiais de crédito.

(Cf. Lei Complementar n g 63 de 11/1/1990)

OBSERVAÇÃO: (Art. 32,, § 92) Quando Estados e municípios
celebrarem convênios entre si que signifiquem novas atribuições
em matéria de ensino fundamental, tais como transferência de alu-
nos, de professores, de recursos humanos em geral e de insumos
materiais, os recursos do Fundo serão passados para os órgãos
ou instituições que responderem pelos ônus financeiros corres-
pondentes às novas tarefas assumidas. Isto significa que os re-
cursos do Fundo cobrirão despesas que resultarem de convênios
firmados entre Estados e municípios, quando, do convênio, resul-
tar para uma das partes pagamentos novos.
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(Art. 42) 2.8. Acompanhamento e controle do funcionamento
do Fundo em relação a transferências e aplicações:

- Competência do Conselhos
- federal
- estadual
- municipal.

(constituídos especificamente para esse fim)

(O acompanhamento e controle serão desenvolvidos pelos
Conselhos juntamente com os respectivos governos federal, es-
tadual e municipal).

OBSERVAÇÃO: A implantação dos Conselhos deverá ocorrer
no prazo de 180 dias a contar da vigência da lei.

- Esses Conselhos não terão estrutura administrativa pró-
pria, nem seus membros serão remunerados por quaisquer servi-
ços prestados- Registros contábeis e demonstrativos gerenciais
deverão estar mensalmente atualizados e à disposição dos mem-
bros do Conselho e de autoridades responsáveis pelo controle
interno e externo.

(Art. 49 § 10) 2.9. Composição dos Conselhos:
no nível federal: mínimo de seis membros, representando

respectivamente:
- o Poder Executivo Federal
- o Conselho Nacional de Educação
- o Conselho Nacional de Secretários de Estado da

Educação - CONSED
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- a Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação - CNTE

- a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Edu-
cação— UNDIME

- os pais de alunos e professores das escolas públi-
cas do ensino fundamental.

- nos Estados, mínimo de sete membros, representando
respectivamente:

- o Poder Executivo Estadual
- os Poderes Executivos Municipais
- o Conselho Estadual de Educação
- os pais de alunos e professores das escolas do en-

sino fundamental
- a seccional da União Nacional dos Dirigentes Muni-

cipais
- a seccional da Confederação Nacional dos traba-

lhadores em Educação - CNTE
- a delegacia regional do Ministério da Educação e do

Desporto - MEC.

- no Distrito Federal, mínimo de cinco membros re-
presentando:

- o Poder Executivo
- o Conselho de Educação
- os pais de alunos e professores das escolas públi-

cas de ensino fundamental
- Seccional da Confederação Nacional dos Trabalha-

dores em Educação (CNTE).

nos 	mínimo de quatro membros representando:
- a Secretaria Municipal de Educação ou órgão equi-

valente
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- os professores e os diretores das escolas públicas
do ensino fundamental

- os pais de aluno
- os servidores das escolas públicas do ensino fun-

damental
- o Conselho Municipal de Educação (onde houver).

(Art. 6, § 1 2) 2.10. Valor aluno/ano (mínimo)
- será fixado por ato do Presidente da República. Nunca

será inferior à razão (quociente resultante da divisão) entre a re-
ceita total prevista para o Fundo e o número total de matrículas no
ensino fundamental no ano anterior, acrescido do total estimado
de novas matrículas. A base para esse cálculo será o censo edu-
cacional anual a ser realizado pelo MEC, o qual será publicado no
"Diário Oficial".

(Art. 62 §4—em 1998, primeiro ano de vigência dessa
lei, o valor mínimo aluno/ano será de AS 300,00 (trezentos
reais).

(Art. 72) 2.11. 60% dos recursos do Fundo destinar-se-ão
à remuneração de professores do ensino fundamental público, em
efetivo exercício (Cf. art 7 da lei). Nos primeiros 5 (cinco) anos a
contar da vigência da lei, parte desses recursos será aplicada na
capacitação de professores leigos (cf. art. 9 9 dessa lei), sendo as
responsabilidades no caso, dos sistemas estadual ou municipal.

2.12. Quaisquer despesas resultantes dessa lei não alte-
ram a obrigação de Estados e Municípios de cumprir o prescrito
no art. 212 da Constituição Federal. Assim, continuam obrigados
a aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme
o caso:

14



- pelo menos 10% do montante dos recursos originários do
ICMS, do FPE, do FPM, da parcela do IPI devida conforme pres-
creve a Lei Complementar nQ 61, de 26/12/89.

—10% das transferências da União, a título de desoneração
das exporta- ções (Cf. Lei Complementar n. 2 87/96). Desse modo,
esses valores, somados às obrigações originadas dessa lei, de-
vem garantir o mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da receita
global, percentual este a ser aplicado no desenvolvimento e ma-
nutenção do ensino pelos Estados, o que inclui 25% (vinte e cinco
por cento) de todos os demais impostos ou transferências.

(Art. 92) 2.13. Os Estados e municípios deverão produzir
planos de carreira e de remuneração de seu corpo docente de
ensino fundamental no prazo de 6 (seis) meses a contar da vigên-
cia da lei.

(Art. 99, §2 2.14. O professor leigo, em cuja capacitação
se empenhará cada Estado e município, integrará por 5 (cinco)
anos um quadro à parte, que se extinguirá nesse prazo, tempo de
que ele disporá para se habilitar à docência.

(Art. 10) 2.15. As administrações estaduais e municipais
serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, con-
forme o caso, se não cumprirem:

- o que determina a norma do art. 212 da Constituição Fe-
deral (25%)

- a norma dessa lei que determina a produção do plano de
carreira e remuneração do magistério

- a obrigação de informarem os dados solicitados pelo cen-
so educacional, ou falsearem esses dados.

(Art. 11) 2.16. A fiscalização do cumprimento do art. 212
da Constituição Federal e dessa lei é competência dos órgãos
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responsáveis pelo sistema de ensino e dos Tribunais de Contas,
mediante mecanismos eficazes.

(Art. 11) 2.17. Motivo de intervenção da União nos Esta-
dos e dos Estados nos municípios:

- não - cumprimento da Constituição Federal (art. 212)
- não - cumprimento das normas dessa lei.
(CF. art. 34, VII, alínea "e"; e art. 35, III, da Constituição Fe-

deral)

(Art. 12) 2.18. Avaliação da aplicação dessa lei:
Sua aplicação será avaliada após 2 (dois) anos de sua vi-

gência. Depois dessa primeira avaliação, as avaliações serão
periódicas.

(Art. 15, § 12) 2.19. Destinação do Salário Educação (a
partir de 1de janeiro de 1997):

1%—INSS
1/3— FNDE
2/3 - quota estadual: Secretarias de Educação dos

Estados e Municípios: valores a serem investidos no ensino fun-
damental.

OBSERVAÇÃO: Os alunos que eram beneficiados por esses
recursos não perderão o benefício.
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Questões a serem observadas

Em suas linhas gerais, a Emenda à Constituição ng 14/96 e
a Lei n. 9 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecem a uma
visão eminentemente pragmática dos investimentos em matéria
de educação, levando-se em conta as experiências e práticas que
dominaram a história da educação no Brasil.

Investimento em educação, no Brasil, foi matéria ligada aos
muitos aspectos de favorecimento de interesses políticos, indivi-
duais ou partidários, em desajuste flagrante com as efetivas ne-
cessidades de nossa educação.

É sabida a importância que teve, para a política dominante,
o controle dos postos chaves da administração do ensino no Es-
tado, por meio das antigas Delegacias de Ensino, hoje Superin-
tendências, voltadas claramente à tarefa de promover interesses
do poder dominante.

Houve tempo em que essas instâncias administrativas eram
ostensivas agências de encaminhamento do processo eleitoral,
por meio da manipulação, escondida sob a capa das mais varia-
das motivações pedagógicas e administrativas, e por estarem pró-
ximas das bases, de nomeações e indicações de pessoas para o
preenchimento de cargos e funções, comprometidas com interes-
ses políticos do grupo de poder dominante. A preocupação des-
ses grupos era sempre com a permanência no poder, em especial
no interior do Estado, mas também na Capital.

É evidente que essa manipulação, tradicional e sabida de
todos, ia acompanhada da manipulação dos recursos financeiros
destinados à satisfação das demandas de nosso sistema de en-
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sino, O dinheiro, nesse caso, seguia os passos da política. Crité-
rios que exprimiam comandos com estrita motivação política se
sobrepunham às verdadeiras e reais necessidades do sistema
educacional.

O resultado de toda essa deturpação de práticas adminis-
trativas, evidentemente desastroso do ponto de vista técnico-pe-
dagógico, no campo das responsabilidades do poder público em
relação à educação, é conhecido de todos. Por mais que se fale,
hoje, uma linguagem que louva resultados só quem conheceu e
viveu a educação mineira praticada há algumas décadas, pode
avaliar as perdas sofridas e a desqualificação cultural a que che-
gou, hoje, nossa escola pública. Diz-se que, àquele tempo, edu-
cava-se uma elite. O fato, contudo, de ter deixado a escola públi-
ca de privilegiar uma elite, hoje, atendendo a uma quantidade mui-
to maior de alunos, não justifica a perda de qualidade de nosso
ensino.

Ora, o que se percebe na nova legislação federal, embora
imposta - essa é a palavra -, sem mais, às unidades da federa-
ção, é a constituição de um modelo eminentemente técnico que
consagra uma relação imediata entre o investimento público e a
efetiva demanda educacional, superando trâmites burocrático-
políticos, pretendendo operacionalizar eficientemente o fluxo de
dinheiro e procurando encaminhá-lo apressadamente até a ponta
da cadeia, ou seja, até a escola pública de nível fundamental,
sem obstáculos que dificultem ou impeçam os benefícios que dele
se espera.
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Unidade de cálculo

Para tanto criou-se uma fórmula que mede o valor do in-
vestimento.

Na escola pública de nível fundamental, um aluno significa-
rã, em termos de investimento, o dispêndio mínimo de R$ 315,00
(trezentos e quinze reais), conforme dados divulgados pelo Mi-
nistro da Educação, durante um ano escolar, dos recursos do
Fundo, em dinheiro, valor idêntico, inicialmente, para todas as uni-
dades da Federação.

Com esse valor, tem-se um dos elementos necessários a
um cálculo matemático simples. Conhecido o número de alunos
matriculados numa escola, o que será possível graças ao censo
escolar anual a ser feito pelo MEC, é só multiplicá-lo pelos R$
315,00 (trezentos e quinze reais) e tem-se o total do investimento
a ser feito na escola.

Não haverá intermediários. O dinheiro já tem conta bancária
definida pela lei para ser depositado. E ninguém é autoridade para
interferir nesse fluxo.

OBSERVAÇÃO: Adotou-se aqui o valor médio por aluno de R$
315,00 nacionalmente divulgado pelo Ministro da Educação, em-
bora os Estados informem valores diferentes; em Minas Gerais,
por exemplo, estaria em torno de R$ 338,00.
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Natureza do Fundo

O Fundo para o qual fluirão os recursos previstos não tem,
como fundo puramente contábil, nem mesmo personalidade jurídi-
ca. Terá apenas um conselho para instrumentar e fiscalizar suas
entradas e saídas, já quantificadas tecnicamente, de responsabi-
lidade dos depositantes compulsório e das instâncias legalmente
habilitadas ao exercício do direito de saque.

Nesse modelo não entra, propriamente, a política ou o po-
lítico. Bancos oficiais receberão depósitos dos contribuintes obri-
gatórios e liberarão os saques, a quem estiver autorizado, e no
valor definido pela aplicação da fórmula técnica do modelo adota-
do pela lei.

É bom enfatizar: nos conselhos do Fundo, de Estados e
municípios, ninguém perceberá qualquer remuneração por servi-
ços prestados. O Fundo não É REPARTIÇÃO PÚBLICA NEM ÓRGÃO
PÚBLICO.

Isso é o que comanda a lei. E tudo leva a crer que ela criou
obstáculos para evitar sua deturpação. Mas é necessário que os
Estados se movimentem com o objetivo de criar os pré-requisitos
para que ele esteja em condição de funcionar em 1 9 de janeiro de
1998. Se isso não acontecer, o Fundo, é claro, não poderá ser
implantado.

E se o Fundo não for implantado, o que pode acontecer?

Será difícil prever as conseqüências. Repasses federais
certamente não virão. Repasses de Estado para município tam-
bém se tornarão operacionalmente impraticáveis. Há toda uma
rede de conselhos a se constituir, nos níveis estadual e municipal,
absolutamente necessária ao efetivo funcionamento do Fundo.
Sem essa base instrumental não será possível fazer operar o
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Fundo. Seu não funcionamento implicará sérios prejuízos para
toda a rede de ensino fundamental. Será que teremos de nos con-
tentar com as velhas e surradas fórmulas? Seria um desastre
imperdoável e extremamente danoso aos interesses da educa-
ção no Estado.
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Acesso do Estado e dos Municípios ao Fundo

A lei do Fundo não faz referência especial à vinculação da
escola ao sistema estadual ou municipal de ensino, pois ela se
interessa pela escola, por seu contingente de alunos matricula-
dos, o que vai lhe permitir quantificar os investimentos.

Não é relevante para a Lei do Fundo o sistema a que se
vincula a escola. Interessam-lhe a escola e o número de ma-
triculados.

Viabilizar a operação do Fundo é responsabilidade de Esta-
dos e municípios. Omitir-se na instrumentação de seu funciona-
mento ou criar-lhe obstáculos é falta grave com prejuízo para os
alunos das escolas públicas de ensino fundamental, passível de
punição em termos administrativos e penais.

Assunto que tem preocupado a todos é o problema dos re-
cursos a serem repassados às administrações municipais, com
vistas à satisfação das demandas educacionais que lhes são pró-
prias e, muitas vezes, de feição eminentemente peculiar.

Como dissemos, à lei não interessa o sistema, se estadual
ou municipal, a que se vincule a escola. E o número de matricula-
dos na escola que decide os valores a serem repassados pelo
Fundo.

Mas ao Estado e ao município essa questão interessa, e
muito. Isto porque Estado e município já têm quantificada sua con-
tribuição obrigatória para a constituição da receita do Fundo. Ou
seja, já está estabelecido que ambos terão drenada quantia não
desprezível dos valores de sua receita, para a constituição do
Fundo. Tais valores são prescritos, como já vimos, pela própria
lei. Isto repercutirá necessariamente e, em especial, no fluxo de
caixa de Estado e municípios.
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A questão do retorno dos recursos

Haverá retorno de recursos? Em quantidade inferior, supe-
rior ou igual àquela que foi paga pelo Estado e pelos municípios
ao Fundo, em obediência às prescrições da lei?

Ou haverá simplesmente diminuição de receita, sem a com-
pensação esperada por Estado e municípios?

Em suma, o Estado e o município têm a ganhar ou a
perder com a implantação do Fundo?

Esta é a questão central em termos objetivos e concretos.

A resposta a essa questão não é simples. Isso porque, se a
ênfase da lei está na quantidade de alunos matriculados, o retorno
de recursos, para Estado e município, dependerá desta variável.

Estado ou município que mantiverem muitos alunos efetiva-
mente matriculados receberão, nos termos estabelecidos pela lei,
recursos respeitavelmente significativos. Já o município sem es-
cola, ou com poucas escolas, poucos alunos matriculados, ou
que tenha sua rede de escolas mantida pelo Estado, terá surpre-
sas na hora de fazer as contas, cotejando o que paga ao Fundo,
em termos de contribuição compulsória, e o que recebe dele em
recursos para a manutenção de suas escolas. Como a fórmula é
quantitativa e os valores calculados matematicamente, poderá
ocorrer que alguns municípios venham a pagar mais do que lhes
será repassado pelo Fundo. Outros haverá, no entanto, que rece-
berão parcelas maiores do que aquelas que pagaram compulsori-
amente ao Fundo.

Efetivamente o que se pode antever, no âmbito administrati-
vo da educação, resultará, em face da lei, de um cálculo aritméti-
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co. A contribuição do Estado e do município para o fundo é um
valor quantificável. Sua estimativa deverá levar em conta a arre-
cadação do ano fiscal anterior. Os recursos a serem drenados do
Fundo para o Estado ou Município são outra variável quantitativa

Ao final, é só fazer uma operação aritmética. Multiplica-se o
número de alunos matriculados por R$ 315,00. O valor obtido
corresponde ao valor total do repasse do Fundo para o Estado e
para cada município. Se compararmos esse valor com a impor-
tância que foi paga por Estado e município ao Fundo saberemos
se houve perda ou lucro, em linguagem contábil.

No caso de perda, só cabe ao Estado ou município aumen-
tar a variável "número de alunos matriculados". No caso de lucro
(benefício), em relação aos repasses do Fundo, tanto Estado como
município só terão uma alternativa: aumentar o contingente de
vagas oferecidas, com investimentos que visem a qualificar o en-
sino e aumentar seu corpo docente. A lei o permite. A conseqüên-
cia disso será a capacitação crescente do sistema de ensino fun-
damental para o cumprimento de sua destinação essencial: fun-
damentar culturalmente o exercício da cidadania.

É bom ter em mente que a contribuição do Estado e dos
municípios para o Fundo não é dinheiro carimbado com retor-
no garantido. O Fundo se constituirá de recursos globais a se-
rem repassados segundo os critérios técnicos descritos.

Isso pode levar a que determinado município acabe por con-
tribuir para o desenvolvimento da rede escolar de outro município.
Isso pode ocorrer quando a receita de um município o obrigar a
uma contribuição para o Fundo superior a seu direito de receber
recursos dele, dada a exigüidade de sua rede escolar em número
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de alunos matriculados. Nada há a lamentar, segundo a lógica da
lei, nesse caso. O município favorecido tem direito a receber o
que lhe é legalmente devido. Sua maior atenção à educação fun-
damental lhe garante esse direito.

Não há como negar, tal concepção é nova em nossa legis-
lação educacional. Mas plenamente justificada. O fluxo dos in-
vestimentos seguirá os caminhos indicados por critérios eminen-
temente técnicos, nos termos da lei do Fundo, efetivamente preo-
cupada com os interesses da formação básica do cidadão.

A lei pretende incentivar o município a fazer crescer sua
própria rede de escolas de ensino fundamental, pois só assim
poderá ele administrar os recursos que fluirão do Fundo para ela.

Por lei, são os municípios que respondem, ou deverão res-
ponder, cada vez com mais competência, mesmo que para isso
seja necessário que se juntem em associações regionais,
prioritariamente pelo ensino fundamental. É dos municípios a res-
ponsabilidade primeira de manter e fazer crescer a rede de ensino
fundamental. Não é, pois, de estranhar que muitos já estejam bus-
cando deixar o ensino médio para os Estados da Federação. Es-
ses, sim, estão, ou deveriam estar, em melhores condições para
responder pelo ensino médio. Na mão do Estado os recursos do
Fundo, comprometidos exclusivamente com o ensino fundamen-
tal, estariam fatalmente distantes das comunidades municipais que,
nos termos da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Naci-
onal, deverão constituir-se em centros referenciais de formação
cultural básica da sociedade brasileira. Eles deverão ser capazes
de produzir uma forma própria de veicular cultura que esteja em
profunda consonância com os valores e práticas regionais e lo-
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cais, com cuja riqueza e variedade se constrói o panorama den-
so, consistente e verdadeiramente real de nossa sociedade.

É tarefa do Estado promover o processo de cooperação
com seus municípios, oferecendo-lhes assessoria técnica para
que se criem os conselhos municipais para controle do Fundo e
firmando convênios que permitam a transferência das escolas sob
sua responsabilidade para a responsabilidade daqueles municí-
pios que se sentirem aptos a assumi-los. Nada justifica qualquer
resistência a que tais procedimentos se concretizem e se
incrementem com a rapidez que a importância da matéria exige.

Espera-se do Estado que colabore vigorosamente com os
municípios para que, uma vez transferidas a eles as responsabi-
lidades, contem com o apoio técnico de que precisam para bem
desempenhar suas funções. O Estado tem outras tarefas a de-
sempenhar no campo da educação, especialmente no campo do
ensino médio. Nossa rede de ensino médio é, infelizmente, uma
lamentável decepção. O atendimento às demandas da sociedade
nessa área é irrisório. E a concentração de esforços para superar
essa carência demandará o trabalho de muitas gerações. Abso-
lutamente necessário às expectativas futuras de nosso desen-
volvimento.
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Considerações finais

Da esfera política para a esfera técnica, a transição na
forma de se lidar com recursos a serem investidos em educação
fundamental poderá significar uma revolução para a qual nossa
consciência política não esteja preparada, o que pode redundar
num solene fracasso. Desses fracassos de que a história da edu-
cação brasileira está repleta. Seria mais um, surgido de mais um
projeto bem intencionado e inviabilizado por nossa elite política.
Ou, quem sabe, uma idéia generosa de algum brasileiro que ainda
pensa, com certa dose de romantismo, em nossas possibilidades
de mudanças. Esperamos que isso não aconteça, pois já estamos
muito atrasados em relação ao nível de educação básica de que
necessitamos para enfrentar o futuro que nos aguarda. Já é tem-
po de mudar. É forçoso dar à lei do Fundo a chance de renovar
nosso ensino fundamental. Não podemos esperar mais. Chega
de experiências inúteis. Façamos o que estiver a nosso alcance
para que uma lei já sancionada, que retifica antigos vícios de nos-
sa administração educacional e inaugura novos procedimentos
no afrontamento dos problemas de nosso ensino fundamental,
produza os resultados que dela todos esperamos.

Estejamos preparados para ajustes futuros que nos exigi-
rão trabalho. Pois a educação não é museu. Seu dinamismo sem-
pre pedirá de todos nós, envolvidos em sua realização, trabalho,
colaboração e sacrifício.
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