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RESUMO

                                           O FUNDEB, ganhos e perdas 
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O objetivo da pesquisa é analisar objetivos principais do FUNDEB e sua vinculação com a remuneração docente no Brasil. A metodologia adotada é a pesquisa documental e

bibliográfica. Compreende a análise da legislação e da  literatura sobre o financiamento da educação, sobre o FUNDEB e sua vinculação com a valorização docente. Na

fundamentação teórica abordamos como ocorre a distribuição dos recursos educacionais, definindo  o que constitui  o Fundeb. O  FUNDEB substituiu o FUNDEF, destinado

apenas ao ensino fundamental.  É um fundo contábil, de âmbito estadual formado pela aplicação de 20% de impostos e transferências destinados  à manutenção e

desenvolvimento do ensino e à valorização dos profissionais da educação. Desses recursos pelo menos 60% devem ser destinados ao pagamento da remuneração dos

profissionais do magistério da educação básica pública. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre

que, no âmbito de cada estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. O FUNDEB  determina  que os entes federados deverão implantar planos de

carreira tendo como objetivo assegurar a remuneração condigna dos profissionais da educação básica, a integração  do trabalho docente com a proposta pedagógica da escola, a

formação continuada e a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.  Desse  modo o FUNDEB  define a valorização dos profissionais da educação como elemento

essencial à qualidade do ensino e a remuneração docente como parte integrante dessa valorização. Com  essa finalidade foi aprovada em  2008, a  Lei 11.738 que instituiu o piso

salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica (PSPN). A lei determina que o PSPN constitui o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais.

Estipula ainda, que a jornada de trabalho deverá dedicar o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos,

complementada por 1/3 de atividades extraclasse. O trabalho aqui apresentado demonstra que a legislação federal vigente visa assegurar uma carreira profissional que seja

atrativa tanto aos atuais trabalhadores quanto àqueles que queiram ingressar na  profissão  docente. Entre as pesquisas sobre o FUNDEB investigadas nesse trabalho

destaca-se o artigo  “FUNDEB: A redenção da educação básica?". Nesse artigo  Davies  (2006) questiona  a efetividade do fundo contábil para o desenvolvimento do ensino e

valorização do magistério à medida que não acrescenta recursos novos, mas apenas os redistribui no âmbito estadual. Esta questão polêmica é analisada por GATTI &

BARRETO  (2009) que constatam a importância do FUNDEB na trajetória  para a valorização do magistério. As autoras observaram que não havia regulamentação da profissão

docente na maioria dos municípios e em alguns estados até quase o final da década de 90.  Isto veio  a se realizar em maior escala, na medida da implantação do FUNDEF em

1996 e do FUNDEB em 2007,  a partir das exigências de elaboração de planos de carreira postas como condição para o recebimento de contribuições financeiras pelos sistemas

estaduais e municipais de ensino. Demonstram, ainda que  decorre do fato dos profissionais da educação  estarem entre os maiores grupos ocupacionais,  empregados pelo

setor público  a necessidade de  análise  do financiamento público da educação. O  trabalho aqui apresentado evidencia que a aprovação do FUNDEB trouxe  promessas  de

expansão do atendimento educacional de qualidade  aos diferentes níveis de ensino e em decorrência, o compromisso  de professores valorizados em suas carreiras, condições

de trabalho e remuneração. A análise realizada  investigou também a aplicação dos recursos do FUNDEB em Minas Gerais  no período de 2010 a 2014.  A   O estudo investigou

as mudanças na legislação efetuadas no Plano de Carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Estado (Lei 15.293/2004), a partir de 2011 e as propostas das

administrações estaduais do período estudado para a implantação do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) para os profissionais da rede estadual de ensino..Nas

considerações finais o estudo apontou para importância da aplicação de recursos do FUNDEB para a melhoria da remuneração docente e a necessidade de serem implantadas

políticas públicas que busquem a valorização docente. 
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