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RESUMO 

 

 

Este trabalho objetiva verificar por meio de análise empírica, o comportamento 

e influência da descentralização dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, no 

crescimento do Ensino Fundamental no Estado da Bahia a partir de sua criação e 

implementação em 1998, analisando e agregando conhecimentos por meio de duas 

hipóteses: a verificação do crescimento real das matrículas e a qualidade da 

aprendizagem;   a destinação de 60% dos recursos em programas de  capacitação e 

valorização do magistério. Os resultados revelados indicam que o crescimento das 

matrículas visou apenas o aumento das receitas municipais, uma vez que não se 

manteve a permanência efetiva dos alunos em sala de aula, evidenciados pelos 

números da evasão escolar, e no que se refere à valorização e capacitação do 

magistério não apresentaram os avanços esperados, visto que os números relativos 

à capacitação mostraram-se decrescentes e a remuneração real dos docentes não 

registrou mudança significativa, mantendo-se nos níveis já existentes.    

 

PALAVRAS-CHAVES: Ensino Fundamental, Matrículas e FUNDEF.  

 



 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this work is to verify using empirical analysis the behavior and 

influence of the decentralization of the resources from Maintenance and 

Development of Basic Education and Valorization of the Teaching Fund -  FUNDEF 

in the Basic Teaching growth in the State of Bahia since its creation and 

implementation in 1998, analyzing and adding knowledge by means of two 

hypotheses: the verification of the real growth of registers and the quality of learning 

and the destination of 60% of the resources in programs for qualification of the 

teachers. The results indicate that the growth of the school registrations aimed just 

the increase of municipal income since the goal of keeping the students enrolled 

wasn’t accomplished, evidenced by the numbers of dropping outs, while the 

qualification of the teaching had not presented the expected advances. Also the 

relative numbers regarding to the qualification had showed decreasing and the 

remuneration of the professors did not register any significant change, remaining 

itself in the same levels. 

  

KEY WORDS: Basic Teaching, registers and FUNDEF 
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E INFLUÊNCIA DA 
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS NO CRESCIMENTO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL NO ESTADO DA BAHIA 
 

I. INTRODUÇÃO 

 

1.1   Contexto 

 

Desde a década de 80, iniciou-se no Brasil o processo de descentralização das 

políticas de transferências do poder e autonomia do centro para as bases, em todas 

as áreas, inclusive na educação. A Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada em 05 de outubro de 1988, já traz mudanças nesse sentido, onde 

determina no Capítulo III, Seção I, Artigo 24 – como competência da União 

estabelecer as diretrizes e bases da Educação Nacional, e no Inciso IX, que é 

competência da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre educação, cultura, ensino e desportos. 

A partir de 1995, o Governo Federal passou a dar prioridade as mudanças 

estruturais no desenvolvimento social, sendo a área de educação a mais 

contemplada com a implementação de medidas e processos formativos, objetivando 

garantir o exercício da cidadania e a qualificação do cidadão, incluindo, aí, a 

formação familiar e a convivência humana no trabalho e nas instituições. Em 

obediência aos compromissos assumidos internacionalmente, fez-se necessário 

organizar e direcionar a educação nacional, havendo um comprometimento, desde 

então, no sentido de promover e elevar os níveis de alfabetização, permitindo, 

assim, um maior acesso à educação primária e a progressão do ensino básico.  

Em novembro de 1996, veio a Lei n.º 9.394 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional-LDB que estabeleceu as diretrizes e bases da educação 

nacional, determinando-a em dois níveis: a Educação Básica, formada pela 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e a Educação de Ensino 

Superior. 
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As mudanças e implementos mais importantes, advindas da LDB, ocorreram no 

Ensino Fundamental, destacando-se a descentralização do padrão de atuação do 

Ministério de Educação e Cultura-MEC, com as transferências de competências do 

poder para as esferas estaduais e municipais.  

Ainda em 1996, nasce uma nova política para o ensino a partir da criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério – FUNDEF, criado pela Emenda Constitucional n.º 14 de setembro de 

1996 e regulamentado pela Lei n.º 9.924 de 24 de dezembro de 1996 e Decreto n.º 

2.264 de 27 junho de 1997, objetivando, assim, promover a Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental através de subvinculação de uma parcela 

de recursos devido à educação conforme estabelece a Constituição Federal. 

A legislação que criou o FUNDEF prevê responsabilidades e distribuição de 

recursos entre estados e municípios originários de fontes já existentes no percentual 

de 15 % sobre: O Fundo de Participação dos Estados-FPE; O Fundo de Participação 

dos Municípios-FPM; O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação-ICMS; O Imposto sobre Produtos Industrializados 

Proporcional as Exportações-IPI/exp e mais uma parcela de recursos federais a 

título de complementação, toda vez que os estado e municípios não atingirem o 

valor mínimo por aluno/ano, conforme estabelece a Lei n. º 9.424/96, isto é, quando 

a relação entre o total da receita do Fundo e o total de alunos matriculados no 

Ensino Fundamental em escolas públicas estaduais e municipais for inferior ao limite 

mínimo nacional estabelecido anualmente.  

Tabela 1 
 

                                       Valor Mínimo Nacional Por  Aluno/Ano                             (1997-2002) 

Ano 1ª a 4ª série 
5ª a 8ª série 

e Ed. 
Especial 

1ª a 8ª série Ato legal de fixação do valor 

1997   300,00 Art. 6º, § 4º, Lei 9.424, de 
24.12.1996 

1998   315,00 Dec. 2440, de 23.12.1997 
1999   315,00 Dec. 2.935, de 11.01.1999 
2000 333,00 349,65  Dec. 3.326, de 31.12.1999 
2001 363,00 381,15  Dec. 3.742, de 01.02.2001 
2002 418,00 438,90  Dec. 4.103, de 24.01.2002 

  Fonte: STN/MF  
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O valor mínimo determinado foi igual (da 1ª a 8ª série) nos anos de 1997 a 

1999, passando a ser diferenciado a partir do ano 2000 entre as 1ª a 4a série e as 5a 

a 8a séries, conforme Tabela 1. 

Assim, os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e a responsabilidade pela aplicação dos mesmos, foram distribuídos 

pelo Governo Federal para as esferas estaduais e municipais proporcionalmente, 

tomando por base o número de alunos matriculados da 1a a 8a séries nas escolas da 

rede pública.  

A partir dessa distribuição, os recursos aplicados para promover a melhoria da 

qualidade da educação e a valorização do magistério, através de alocação prioritária 

na remuneração e qualificação dos professores e na construção de escolas públicas, 

buscam dessa forma, promover a justiça social por intermédio de uma política de 

equidade, possibilitando, assim, a superação dos diversos fatores de exclusão e 

desigualdades existentes no Sistema Educacional.  

A partir dessa visão, vislumbrou-se a necessidade de analisar o 

comportamento e a influência da descentralização dos recursos, no crescimento do 

Ensino Fundamental no âmbito do Estado da Bahia, com as novas medidas 

introduzidas pela Emenda Constitucional no período de 1998-2002. 

 

1.2 Problema 

 

Experiências de descentralização do ensino foram implementadas, ainda na 

primeira década de 80, por iniciativa de alguns estados e municípios, através de 

movimentos que apontaram para três direções nem sempre harmonizadas e 

coerentes: descentralização, municipalização e parcerias ou cooperações. 

Contudo, a municipalização do Ensino Fundamental não vinha contando com o 

apoio do professorado nem com o interesse dos prefeitos. Essa constatação 

convergiu para a criação de um Fundo de natureza contábil no âmbito de cada 

estado e município, cuja distribuição fosse automática e baseado no número de 

alunos matriculados em cada rede de Ensino Fundamental.  
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A regulamentação desse Fundo foi implementada por meio de legislação 

específica, com a distribuição de recursos e responsabilidades entre os estados e 

seus municípios, de tal forma que se estabeleceu uma política para a utilização dos 

recursos vinculados com distribuição nas seguintes condições: 

• No âmbito de cada estado e município, criou-se um fundo contábil, o 

FUNDEF com as vinculações diretas de 15% dos quatro principais impostos 

estaduais e municipais; 

• Pelo prazo de 10 anos, os estados e municípios devem aplicar 

exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental, no 

mínimo 15% de todas as suas receitas; 

•  No mínimo 60% desses recursos devem ser utilizados, exclusivamente, no 

pagamento da remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício; 

• Foi fixado, para cada ano, um valor mínimo nacional por aluno. O Governo 

Federal complementa esses recursos sempre que, no âmbito de cada estado e 

município o valor anual por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente; 

• Estabeleceu-se o que se podia ou não fazer com os recursos vinculados no 

Ensino Fundamental. 

Os resultados dos censos educacionais de 1997 e 1998, publicados pelo MEC, 

apontaram um crescimento da matrícula inicial, no Ensino Fundamental, sob a 

responsabilidade das redes municipais. É evidente que, com a vigência do FUNDEF, 

tornou-se de interesse dos municípios assumir o maior contingente de alunos. Nesse 

sentido, a instituição do FUNDEF corrobora com o dispositivo constitucional que 

estabeleceu a obrigatoriedade do Ensino Fundamental e a prioridade da sua oferta, 

pelo poder público, na medida em que permitirá: aperfeiçoar o processo de 

gerenciamento orçamentário e financeiro no setor; ampliar os recursos alocados; 

implementar uma política redistributiva de correção das desigualdades regionais e 

sociais; dar visibilidade à gestão dos recursos; e capacitar e valorizar o magistério. 

Numa forma de garantir a aplicação de recursos na educação, em especial no 

Ensino Fundamental, a Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, no Capítulo V – Das 

Transferências Voluntárias, Artigo 25, § 1º, inciso IV, letras “a” e “b” determina que 

os estados e municípios deverão estar em dias quanto aos pagamentos dos tributos, 
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empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor como também, com a 

prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos e o cumprimento dos 

limites constitucionais relativos à educação e à saúde.  

Diante deste contexto, tornou-se necessário empreender estudos com a 

finalidade de investigar, analisar e aglomerar informações sobre o comportamento e 

a influência do FUNDEF, no Estado da Bahia, a fim de buscar resposta para o 

seguinte questionamento: A forma de descentralização de recursos, 
implementado com o FUNDEF foi o elemento propulsor para o crescimento do 
Ensino Fundamental no Estado da Bahia por meio do aumento do número de 
alunos em sala de aula bem como para a valorização do magistério? 

 

1.3 Hipóteses 

 

• O crescimento   do Ensino Fundamental no Estado da Bahia em número de 

matrículas e qualidade da aprendizagem, após o ano de 1998 deve-se basicamente 

as mudanças geradas pela distribuição dos recursos do FUNDEF;  

• A forma de descentralização de recursos, implementada pelo FUNDEF, com 

a destinação de 60% do total dos recursos para a aplicação no pagamento e 

capacitação dos professores, determinou uma maior valorização do magistério no 

que se refere a salários, formação e aperfeiçoamento e plano de carreira.  

 

1.4 Justificativa 

 

Este trabalho é de relevante importância para a área da educação, podendo, 

assim, servir de subsídio para a tomada de decisões no âmbito Governamental com 

a adoção de medidas específicas em busca de soluções de problemas básicos 

concernentes ao Ensino Fundamental. 

Com base em levantamentos e resultados de pesquisas empíricas, fez-se uma 

análise sobre as principais mudanças e avanços registrados no Ensino Fundamental 

no Estado da Bahia desde a implantação do FUNDEF. 
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Pretendeu-se, portanto, verificar o comportamento e influencia de 

descentralização de recursos gerados pelo FUNDEF, tendo como reflexo o 

crescimento do Ensino Fundamental baseado no aumento de alunos matriculados 

na rede pública, na qualidade do ensino/aprendizagem e na valorização do 

magistério (através da capacitação dos profissionais e melhoria salarial). 

O estudo também permitiu averiguar se os mecanismos implantados para a 

melhoria da qualidade do ensino estão de acordo com as propostas pedagógicas, 

podendo ser atestada a ocorrência ou não de ganhos, através dos indicadores de 

qualidade do ensino público, com a política adotada pelo MEC por intermédio dos 

programas: Distribuição e Controle de Qualidade do Livro Didático, Parâmetros 

Curriculares Nacionais, Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – 

PROFA e PROFORMAÇÃO (habilitação de leigos), entre outros. E adicionalmente 

verificar se o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria da Educação, possui 

programa específico de qualificação do ensino. 

Os achados permitiram avaliar se os objetivos principais aqui propostos vêm 

sendo alcançados e quais os ganhos reais trazidos para os diretamente envolvidos, 

verificando, dessa forma, desde a garantia ao acesso no Ensino Fundamental para 

as classes menos assistidas até a remuneração digna dos professores que, 

conseqüentemente, culminará na melhor qualidade do ensino, o que proporcionará 

benefícios para toda a sociedade.  

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Geral: 

 

Verificar, por meio de uma análise empírica, o comportamento e a influência da 

descentralização de recursos advindos do FUNDEF no crescimento do Ensino 

Fundamental no Estado da Bahia - período de 1998 a 2002. 
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1.5.2 Específicos: 

 

• Diagnosticar os impactos da descentralização dos recursos para a melhoria 

do Ensino Fundamental, comparando o desempenho antes e depois do FUNDEF; 

• Levantar o incremento registrado no número de matrículas nas redes 

públicas; 

• Analisar a vinculação dos recursos do FUNDEF e sua aplicabilidade em 

ações de manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental; 

• Levantar informações sobre a política salarial adotada pelo Governo do 

Estado da Bahia na valorização dos professores do Ensino Fundamental; 

• Agregar conhecimentos sobre os procedimentos que o governo adotou para 

o desenvolvimento da qualidade e evolução do Ensino Fundamental. 

 

1.6 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho foi organizado da seguinte forma: 

1. Introdução - delimitou o tema, o problema, os objetivos e o escopo da 

pesquisa, bem como a formulação das hipóteses, que serviram de base para a 

pesquisa e fundamentação do problema; 

2. Fundamentação Teórica – relato dos estudos existentes sobre o Ensino 

Fundamental; 

3. Metodologia da pesquisa – discussão da metodologia utilizada para estudo 

incluindo a modelagem da pesquisa e a explicação das variáveis sob análise; 

4. Discussão e Resultados do estudo – síntese dos achados do estudo e o 

resultado do teste das hipóteses; 

5. Conclusão – comentários sobre os resultados do estudo.  
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 2.1 Aspectos Gerais do Ensino 

 

As democracias contemporâneas universalizaram a educação como direito 

fundamental do homem sem distinção de gênero, raça, idade ou classe social e 

impõe como dever do Estado provê-la direta ou indiretamente aos seus cidadãos. 

Além de ser requisito para o exercício pleno da cidadania, o acesso à educação 

básica é condição mínima indispensável para a integração e empregabilidade na 

atual sociedade de conhecimento e informação. 

No Brasil, as formulações de políticas educacionais têm como desafio melhorar 

o ensino público, tomando como ponto de partida a necessidade de universalizar a 

educação básica, e para tanto, introduziu padrões de qualidade que possibilitou a 

formação de cidadãos capazes para enfrentar o mundo de competitividade criado 

pela globalização econômica e cultural e pelas informações tecnológicas. 

O Sistema Educacional Brasileiro atual está estruturado da seguinte forma: 

educação básica abrangendo a educação infantil, o ensino fundamental e médio e a 

educação superior. 

A educação infantil, primeira etapa do ensino, é oferecida em creches, para 

crianças de até 03 (três) anos de idade e em pré-escolas para crianças de 04 

(quatro) a 06 (seis) anos. O Ensino Fundamental, segunda etapa do ensino básico, 

com duração mínima de 08 (oito) anos, é oferecida a crianças na faixa dos 07 (sete) 

aos 14 (quatorze) anos, é obrigatório e gratuito nas escolas cabendo ao Poder 

Público garantir sua oferta para todos, inclusive aos que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. O ensino médio, etapa final da educação básica, tem duração mínima 

de três anos e atende a formação geral do educando, podendo incluir programas de 

preparação geral para o trabalho, e facultativamente, a habilitação profissional. 

Integram ainda a educação básica: a educação especial para os portadores de 

necessidades especiais, a educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no Ensino Fundamental e médio na idade apropriada. 
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A educação superior abrange os cursos de graduação nas diferentes áreas 

profissionais, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio e tenham 

sido classificados em processos seletivos. Também integra este nível de ensino a 

pós-graduação, que compreende cursos de especialização, mestrado e doutorado.  

 

2.2 Ensino Fundamental 

 

A educação ao situar-se no âmbito das responsabilidades do poder público, 

compondo o núcleo central dos atuais sistemas de bem-estar social, absorvendo 

quantidade expressiva de recursos públicos, e estes ao darem as principais 

condições materiais para viabilizar os gastos na formulação e implementações das 

políticas educacionais, deu ênfase ao atendimento das demandas para o Ensino 

Fundamental.  

Algumas questões se colocam nesse sentido, a começar pelas competências e 

responsabilidades das unidades federadas para o financiamento das ações 

educacionais. Nesse contexto, o MEC propôs priorizar o Ensino Fundamental 

mediante a formulação e implementação de um conjunto de ações e políticas, cuja 

estratégia central é a redefinição do papel do ministério no processo de gestão 

pública, particularmente no sistema de educação. 

A estratégia adotada procurou efetuar mudanças no processo de gasto ligado 

ao Ensino Fundamental que visam às melhorias nos desempenhos de gestão, à 

definição clara de responsabilidades das unidades federadas e à prioridade para o 

Ensino Fundamental, como condições relevantes para a evolução da qualidade e do 

crescimento do grau de eficiência do sistema educacional. 

Uma das linhas adotadas pelo MEC foi a criação de um fundo contábil, onde 

transitariam os recursos relevantes para o financiamento do Ensino Fundamental. 

Para tanto, em 1996 foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF através da Emenda 

Constitucional nº 14, que estabeleceu competências para cada nível de governo a 

fim de promover melhora na distribuição dos recursos fiscais, fortalecendo assim a 

capacidade financeira dos estados e municípios, como também melhora na 

qualidade do sistema educacional e em particular a valorização do magistério. 
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Antes mesmo do advento do FUNDEF, desde 1995, o Ensino Fundamental 

passou a ter prioridade e o principal desafio era garantir o seu financiamento, de 

maneira a assegurar o acesso de um percentual mais expressivo da população de 

07 (sete) a 14 (quatorze) anos, até então fora da escola, bem como implementar 

políticas visando elevar a sua qualidade. 

De acordo com a legislação vigente, compete aos Estados, Municípios e 

Distrito Federal atuar prioritariamente no Ensino Fundamental. Dessa maneira, no 

ensejo de prover a educação básica como direito de todos, e com a preocupação de 

preparar os seus cidadãos para enfrentar o futuro já tão presente, o governo federal 

vislumbrou a universalização do Ensino Fundamental dando prioridade absoluta na 

implementação de medidas políticas que contemplam simultaneamente diversas 

ações, objetivando a ampliação da oferta e a recuperação e melhoria de escolas 

públicas. 

Com essas medidas o governo assegurou não só a continuidade dos estudos, 

mas também deu ao aluno maior possibilidade de acesso às políticas públicas e ao 

mercado de trabalho, ampliando assim a inclusão social.  

 

2.3 FUNDEF 

 

Com os mecanismos de distribuição possibilitados pela criação do FUNDEF, o 

Ensino Fundamental passou a ter uma nova forma de financiamento em obediência 

ao Art. 212 da C.F. que dispõe sobre a destinação de recursos vinculados à 

educação.  

O FUNDEF foi instituído pela E.C. nº 14 de 12 de setembro de 1996, 

regulamentado pela Lei nº 9.424 de 24 de dezembro de 1996 e pelo Decreto nº 

2.264 de 27 junho de 1997. O mesmo foi implementado em 1º de janeiro de 1998, 

quando iniciou o novo mecanismo de redistribuição de recursos destinados ao 

Ensino Fundamental que passou a vigorar em todo país, promovendo transferências 

regulares e automáticas aos governos estaduais e municipais tendo por base o 

número de alunos matriculados em suas redes públicas de ensino.  
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A mudança na forma de financiamento representou a maior inovação do 

Fundo. Caracterizado como um Fundo de natureza contábil e com o mesmo 

tratamento dispensando ao FPE, o FUNDEF repassa recursos automaticamente 

para os estados e municípios, de acordo com coeficientes estabelecidos e 

publicados previamente. Os registros de suas receitas e despesas constam dos 

orçamentos dos entes e a sua execução é contabilizada de forma específica. 

Os recursos do Fundo são aplicados exclusivamente na manutenção e 

desenvolvimento do Ensino Fundamental nas redes públicas de ensino e em 

particular na valorização do magistério, devendo atender ao percentual mínimo de 

60% na remuneração dos que atuam no exercício efetivo e 40%, no máximo, para as 

demais despesas ligadas a esse nível de ensino. 

No âmbito de cada estado e município o FUNDEF é composto de 15% das 

fontes de recursos já existentes (FPM, FPE, ICMS, IPI-exp, Desoneração das 

Exportações), e mais a complementação pela União quando o valor não for 

suficiente para garantir o mínimo por aluno/ano, (fixado por ato da Presidência da 

República). 

Baseado nas principais questões levantadas para a efetivação do estudo sobre 

os benefícios obtidos com a formulação de políticas educacionais e definições de 

estratégias voltadas para o aperfeiçoamento e evolução do Ensino Fundamental, 

com ênfase para a criação do FUNDEF, apresentaremos as contribuições da 

literatura, enfocando as principais mudanças e avanços em favor do mesmo. 

De acordo com Semeghini (2000), em “FUNDEF Uma Revolução Silenciosa”, o 

FUNDEF vem promovendo uma verdadeira revolução nas condições do Ensino 

Fundamental no Brasil com duração mínima de oito anos, sendo obrigatório e 

gratuito nas escolas públicas. Cabendo ao Poder Público garantir sua oferta a todos. 

Nesse trabalho o autor tenta mostrar que a falta de uma legislação educacional 

ordenadora, favorecia para uma descontinuidade de ações que se modificavam à 

medida que ocorriam mudanças no comando do executivo estadual e municipal.  

Outro aspecto citado pelo autor é o fato de o Brasil ser um país de grandes 

contrastes regionais, agravados por características históricas, que faziam com que o 

aluno se distribuísse de forma muito desigual entre as redes estaduais e municipais. 

Nos municípios do interior, onde os recursos eram mais escassos, as prefeituras 
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tinham que arcar com as despesas de manutenção do ensino, já que o Governo 

Estadual dava prioridade à capital. 

Ainda segundo Semeghini, a concepção do FUNDEF, com o sistema 

automático de repasse, representa um importante mecanismo de defesa dos 

recursos do Ensino Fundamental, protegendo-os das forças políticas e burocráticas, 

promovendo alterações substanciais, a exemplo do expressivo acréscimo de aluno 

no total do Ensino Fundamental, representando 6,7% na capital e 34,5% nas redes 

municipais. Em contrapartida, em relação à qualidade do ensino público, não se 

pode dizer o mesmo em decorrência dos indicadores reiterarem uma postura que 

está muito aquém do razoável. 

Conforme o artigo publicado no site do MEC <http://www.mec.gov.br>, a maior 

inovação do FUNDEF consiste na mudança de estruturas do financiamento do 

Ensino Fundamental (1a a 8a séries), aliado a novos critérios de distribuição dos 

principais impostos dos estados e municípios. Tal modelo tornou possível direcionar 

recursos reservados à educação para onde de fato se encontram os alunos, sendo o 

objetivo de suas ações a melhoria da qualidade do nível de ensino – aprendizagem 

fundamental. 

Castro (1999), no trabalho “Avaliação do Impacto do FUNDEF nas Receitas 

Fiscais de Estados e Municípios”, aborda a hipótese que o FUNDEF acarretará uma 

grande transferência de recursos financeiros dos estados para os municípios, 

permitindo a consolidação de um bloco razoável de recursos para o Ensino 

Fundamental, mas que, ao mesmo tempo, trará problemas para a capacidade de 

gasto dos estados. Os resultados de seu trabalho mostram que o FUNDEF, de fato, 

representará no interior de cada estado uma mini reforma tributária. 

Ele observou ainda que, no conjunto, todas as regiões do país devem 

apresentar movimentos em duas direções, predominando o processo de 

descentralização dos recursos dos estados para os municípios em 24 (vinte e 

quatro) unidades da federação para os seus municípios e em apenas 02 (dois) 

estados, um deles São Paulo, devem ocorrer  processo inverso, ou seja, das esferas 

municipais para os governos estaduais, refletindo que a gestão do Ensino 

Fundamental vem sendo executada de forma estadualizada. 
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Nesse sentido, a criação do FUNDEF recoloca fortemente a questão da 

municipalização do Ensino Fundamental, afirmando ainda o autor que, mesmo 

diante das inovações introduzidas, permanecerá no plano nacional a desigualdade 

na distribuição dos recursos, fazendo com que alunos do mesmo país convivam com 

a grande disparidade no sentido do gasto realizado pelo poder público.  

 Silva, C.C., Gil, I-Juca-P. C.Gil e Di Pierro, M.C., (1999), no estudo: “Política 

Educacional no Brasil – Avaliando o Primeiro Ano do FUNDEF”, chamam a atenção 

para dois aspectos que constituem limitações estruturais da política em que se 

insere o FUNDEF. A primeira diz respeito ao entendimento governamental de que 

não faltariam recursos públicos para a educação e que o problema residiria, tão 

somente, no gerenciamento racional dos mesmos. Este pressuposto escamoteia a 

discussão sobre o que deveria ser o ensino de qualidade e deixa de apontar para a 

universalização da educação básica ou mesmo do Ensino Fundamental, 

independentemente da idade, a todos os cidadãos. Segundo ele, a outra limitação é 

basear-se em uma lógica que rompe com a unidade da educação básica e com as 

articulações necessárias entre a educação infantil, Ensino Fundamental e o médio, 

gerando disputas entre estes e o potencial de exclusão de níveis e modalidades 

direcionadas a crianças, jovens e adultos, estudantes das zonas rurais e portadores 

de necessidades especiais. 

Eles afirmam que é possível priorizar o Ensino Fundamental sem torná-lo foco 

exclusivo em detrimento dos outros níveis. As evidências e impactos negativos, 

especialmente da redução de atendimento na educação infantil e de jovens e 

adultos, fazem disto um ponto vulnerável do FUNDEF. O equacionamento destes 

dois aspectos exigiria mudanças na essência da política atual e ainda, ressaltam 

outros dois grupos de questões que necessitam de uma avaliação interna do 

FUNDEF, analisando-o sob a ótica de seus próprios pressupostos declarados e 

vigentes. O primeiro destes diz respeito ao descumprimento da legislação e o 

segundo refere-se a aspectos de implementação ou de insuficiência de 

regulamentação e fiscalização. 

Cavalcanti, Prado e Quadros (1999), no texto apresentado para o Curso de 

Relações Fiscais Intergovernamentais sobre a “Análise do Sistema de Partilha de 

Recursos em um Estado Federativo”, mostram que o FUNDEF é na essência um 

processo de vinculação e redistribuição, no espaço estadual, de uma parcela dos 
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recursos locais que antes eram basicamente livres. Eles afirmam que o FUNDEF 

tem sido extremamente bem sucedido na função básica de reorientar e ajustar o 

foco do gasto descentralizado em educação.  

Criação inovadora recente, o FUNDEF tem algumas características que o 

tornam único entre os mecanismos de partilha de recursos brasileiros. Ao contrário 

de todos os outros fundos, que envolvem um fluxo de recursos intergovernamentais 

exclusivamente “de cima para baixo”, o FUNDEF inaugurou no país a prática de 

sistemas horizontais de relocação de recursos. 

Segundo Castro, Barreto e Corbucci (2000), em “A Reestruturação das 

Políticas Federais para o Ensino Fundamental: Descentralização e Novos 

Mecanismos de Gestão”, a descentralização da execução e a equalização pela 

redistribuição e focalização dos recursos constituem os dois elementos norteadores 

do movimento de mudanças nos mecanismos de gestão das ações e na alocação 

dos recursos federais voltados, ao longo do período 1995-1998, para o Ensino 

Fundamental. 

Segundo eles, a descentralização das políticas sociais no país remonta ao 

início dos anos 80, quando surgiram as primeiras manifestações da sociedade civil 

em defesa de uma maior participação nos processos decisórios, especificamente 

nas eleições de 1982. Daí em diante, o MEC vem ampliando o seu escopo e boa 

parte dos movimentos descentralizadores foi deflagrado no início da década de 90 

com a criação de alguns programas, sendo que em último enfoque criou o Programa 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-PMDE que possibilitou o 

repasse de recursos direto às escolas.  

Quanto à questão da redistribuição, duas vertentes foram identificadas por 

Castro, Barreto e Corbucci. A primeira visa proporcionar um piso mínimo nacional de 

gasto per capita, por intermédio do FUNDEF, dando cumprimento ao dispositivo 

constitucional que estabelece como dever do Estado garantir o acesso e a 

permanência de crianças de 7 (sete) a 14 (catorze) anos ao Ensino Fundamental. A 

segunda vertente é a da focalização, que vincula o desenvolvimento de ações ao 

nível de carência de determinados municípios, quando incorpora valores adicionais 

aos repasses destinados a essas localidades.  
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Segundo Buarque, Cristovam (2003), em “Estudos Sobre o FUNDEF”, 

elaborado pelo Departamento de Acompanhamento do FUNDEF da Secretaria de 

Educação Fundamental do MEC, a implantação do FUNDEF em 1998 possibilitou 

uma significativa distribuição de recursos vinculados à educação de forma a atender 

os municípios mais carentes, avançando, assim, em direção à redução das 

desigualdades na universalização do atendimento no âmbito do Ensino 

Fundamental.  

Segundo ele, necessário se faz explorar mais as vantagens trazidas pelos 

mecanismos redistributivos, traçar para o futuro uma nova perspectiva de inclusão 

que contemple de forma significativa não só o Ensino Fundamental, mas, toda a 

educação básica. Para isso, o Governo deverá, a partir desse universo, assegurar a 

continuidade do atendimento de todas as crianças e jovens brasileiros à educação 

básica e assim alcançar a efetiva redução das desigualdades existentes entre 

estados e regiões do país. 

Ele também afirma que, a partir desse horizonte, vislumbra-se para a educação 

básica a necessidade de manter rigoroso e permanente o acompanhamento e 

fiscalização dos recursos do FUNDEF, uma vez que, este deverá ser o instrumento 

de transição para a criação e regulamentação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação- 

FUNDEB, sucedendo aquele, e, portanto, exigirá adaptações na base legal que a 

disciplina, inclusive na C. F. que, por conseguinte, requererá a aprovação e ampla 

participação da sociedade. 

De acordo com o artigo, “A Reestruturação das Políticas Federais Para o 

Ensino Fundamental: Descentralização e Novos Mecanismos de Gestão”, elaborado 

pelo MEC, um dos eixos norteadores das políticas de desenvolvimento social do 

governo consiste na mudança estrutural da forma de gestão dos serviços básicos à 

sociedade, entre elas a educação. Com o propósito de avaliar os avanços e limites 

implementados pelas mudanças com o impacto sofrido na área educacional, 

principalmente, sobre as ações do governo voltadas para o Ensino Fundamental, 

foram abordados alguns aspectos importantes, destacando-se as transformações 

ocorridas nos mecanismos de gestão e no traçado das políticas direcionadas para o 

Ensino Fundamental. 
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Dentre os principais mecanismos está o FUNDEF, por meio do qual a União 

assumiu a responsabilidade e implantou uma política de financiamento de forma 

distributiva. Segundo o estudo, a União também assumiu o papel distributivo ao 

prestar assistência técnica e financeira suplementares aos estados e municípios com 

menos capacidade de gasto através de diversas outras ações. 

O estudo também relata que a LDB introduziu inovações nos diferentes níveis 

de modalidade de ensino, fortalecendo, assim, a autonomia dos sistemas estaduais 

e municipais e das unidades escolares, deixando claro o papel de cada esfera de 

governo na política educacional. Dessa forma, passou a ser de competência dos 

estados, Distrito Federal e municípios a responsabilidade de arcar com os recursos 

necessários a constituição do FUNDEF.  

Com isso, alguns estados obtiveram acréscimo de recursos e outros 

registraram perdas de receitas. Inicialmente 07 (sete) Estados do Nordeste e 01 

(um) do Norte foram beneficiados com 89% de acréscimo nas receitas contra 9% de 

redução verificadas nas receitas da região Sudeste. Em 1998, primeiro ano do 

FUNDEF, a complementação feita pela União para os Estados do Nordeste 

correspondeu a R$ 424,95 milhões para atender o valor mínimo per capta de R$ 

315,00 por ano/aluno, dentre estes Bahia, Maranhão e Pará aportaram 80% do total 

liberado. 

O mesmo estudo também revelou que, apesar da evidência de que o Ensino 

Fundamental a partir de meados dos anos 90 se consolidou no país, ainda persiste 

problemas educacionais graves, inclusive estatisticamente quantificados como: os 

elevados índices de reprovação, a repetência, a evasão escolar (principalmente a 

oriunda de alunos pertencente às classes menos favorecidas), além de problemas 

alheios à escola que também contribuem para um baixo desempenho do Ensino 

Fundamental.  

Todos esses fatores alteram negativamente os índices educacionais na rede de 

ensino público. Mas, o estudo, também enfatiza a seguinte referência aos ganhos 

em relação à descentralização para os estados e municípios: “se por um lado estes 

ficaram responsáveis pelas ações do Ensino Fundamental, por outro, receberam um 

maior aporte de recursos financeiros que, embora seja uma situação desejável, traz 

a preocupação no preestabelecimento de normas para o acompanhamento, controle 



   17

e avaliação da utilização desses recursos, não apenas pelas entidades 

governamentais, mas, sobretudo, pela sociedade como um todo”. 

 É também relatado o esforço que tem sido desenvolvido pelo Governo Federal 

visando à reorganização da gestão da política educacional através das ações do 

MEC na aplicação de recursos em diversos programas como: 

I – Focalização na alocação de recursos nos programas: 

a) Projeto Nordeste de Educação Básica; 

b) Fundo de Fortalecimento da Escola - FUNDESCOLA; 

c) Programa Nacional de Transporte ao Escolar – PNTE; 

d) Programa Nacional do Material Escolar – PNME; 

e) Programa Nacional de Saúde Escolar – PNSE. 

II – Incorporação de tecnologia e informática nos programas: 

a) Programa de Apoio Tecnológico a Escola – PAT; 

b) Programa TV Escola; 

c) Programa Nacional de Informática na Educação – PROINFO. 

III – Melhoria na qualidade e avaliação do ensino, nos programas: 

a) Parâmetros Curriculares Nacionais – PNC; 

b) Sistema de Avaliação da Educação Básica. 

Com a Reforma Administrativa, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da 

Educação-FNDE passou a assumir a responsabilidade pelo gerenciamento do 

salário educação, bem como, exerceu a função fiscalizadora e gestão das suas 

aplicações, com destaque para as transferências das competências do extinto Fundo 

de Apoio ao Estudante-FAE.  

O estudo é finalizado determinando dois principais eixos norteadores do 

movimento de mudança dos mecanismos de gestão das ações e alocação de 

recursos federais voltados para o Ensino Fundamental, que são: a descentralização 

da execução dos recursos federais e a equalização de redistribuição e focalização 

na aplicação desses recursos em cumprimento ao dispositivo legal que, estabelece, 

como dever do Estado, garantir o acesso e permanência na escola da população da 
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faixa etária do Ensino Fundamental (7 a 14 anos), vinculando o desenvolvimento das 

ações ao nível de carência de determinados municípios, inclusive complementando 

esses recursos quando necessário. 

Mendes, Marcos (2002), no estudo “Descentralização da Educação 

Fundamental: Avaliação de Resultados do FUNDEF” inferiu que os recursos do 

Fundo são distribuídos de acordo com o número de alunos matriculados em cada 

rede estadual e municipal gerando duas conseqüências importantes: 

1. Antes do estabelecimento do Fundo, cada estado e município precisava 

financiar as despesas com educação a partir das suas próprias disponibilidades de 

recursos. Os entes da federação com melhor arrecadação podiam gastar mais com 

o Ensino Fundamental e aqueles com menor arrecadação não dispunham de verba 

suficiente para financiar um ensino de qualidade. Com o Fundo, a disponibilidade de 

recursos ficou associada ao quantitativo de alunos e, não mais a capacidade 

financeira local, o que não só permite elevar a qualidade da educação nos locais de 

menor disponibilidade de recursos, como também, estimula os estados e municípios 

a levar para a escola crianças que antes não a freqüentavam; 

2. A municipalização do Ensino Fundamental foi facilitada e por ser um serviço 

que apresenta características próprias, tornam recomendáveis que a sua 

administração seja feita de forma mais descentralizada possível. A grande dispersão 

geográfica do Brasil e, por conseguinte também o serviço, sempre dificultou a sua 

administração centralizada. Pequenas escolas e turmas com poucos alunos tendem 

a oferecer ensino de melhor qualidade. Outro aspecto enfatizado pelo autor é que 

pode haver ganhos significativos de qualidade quando a gerência descentralizada 

permite o envolvimento dos pais na administração da escola. 

Antes da existência do Fundo, a tão desejada transferência de alunos da rede 

estadual para a rede municipal, precisava ser acompanhada de discussões entre as 

duas esferas de governo sobre o financiamento dos custos adicionais que seriam 

transferidos aos municípios. Com o FUNDEF, ao se transferir alunos da rede 

estadual para a rede municipal, os recursos automaticamente acompanham os 

alunos, em razão de que, a distribuição de recursos do Fundo se dá pelo número de 

matrículas. 
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Ainda, segundo Mendes, o FUNDEF procura atuar sobre um problema histórico 

da educação pública no país que é a baixa prioridade dada pelos governantes locais 

ao salário e à formação dos professores. Desde a Constituição de 1967, os estados 

e municípios são obrigados a aplicar um percentual mínimo de suas receitas na 

educação. Tal dispositivo, contudo, não foi suficiente para estimular a melhoria na 

qualidade de ensino. A predileção dos políticos por realização de obras induziu um 

viés no sentido de que os gastos em educação priorizassem a construção de 

escolas, quadras esportivas, em detrimento das despesas correntes, em especial, da 

remuneração dos professores. 

Por isso, ficou estabelecido que no mínimo 60% dos recursos do Fundo devem 

ser utilizados, por cada estado e município, para pagamento de salários de 

professores em efetivo exercício em sala de aula (o que desestimula a tradicional 

prática de transferir professores para serviços burocráticos, fora de sala de aula). 

Tendo em vista o grande contingente de professores com baixa qualificação, 

principalmente na Região Nordeste, ficou estabelecido que, nos primeiros cinco anos 

de vigência do Fundo, esses 60% poderiam ser aplicados, alternativamente, na 

capacitação dos chamados “professores leigos”, ou seja, pessoas que lecionam sem 

possuírem um diploma, dessa forma, habilitando-os para tal função. 

Ele ressalta ainda que o ponto fraco do FUNDEF parece estar na sua 

vulnerabilidade à fraude. Como a distribuição de recursos é determinada pelo 

número de matrículas, estados e municípios ficam estimulados a falsificar suas 

estatísticas, inflando o número de matrículas com vistas a receber maior volume 

recursos. Isto, não só gera distorção na alocação de recursos como também 

conseqüente perda de eficácia da política e na qualidade das estatísticas 

disponíveis. 

Assim, segundo Mendes para tentar coibir esse tipo de comportamento, além 

das sanções penais e administrativas de praxe, foram instituídos conselhos 

estaduais e municipais de fiscalização formados por professores, pais de alunos e 

dirigentes de entidades públicas e sindicais da área de educação. Tais conselhos 

devem supervisionar não só o uso dos recursos, mas, também, as informações 

enviadas pelos estados e municípios para o Censo Escolar. Esse levantamento 

anual é feito pelo Ministério da Educação com vistas a avaliar o Ensino Fundamental 
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e obter dados relativos às matrículas a fim de definir a distribuição dos recursos do 

FUNDEF. 



   21

III. METODOLOGIA 

 

3.1 Material 

 

As premissas metodológicas utilizadas nesta pesquisa basearam-se no 

princípio fundamental da necessidade de obtenção de informações sobre a 

influência do FUNDEF para a evolução do Ensino Fundamental no Estado da Bahia. 

Partindo-se disso, admitiu-se que as variáveis: o número de matrículas, qualidade de 

aprendizagem, salários, capacitação e valorização do magistério seriam os 

indicadores razoáveis para serem usados na determinação de 04 (quatro) universos 

de pesquisa e, por conseguinte, testar as hipóteses. 

O presente estudo considerou essas variáveis e usou o método de coletas de 

dados secundários, quantitativos e qualitativos, para medir comparativamente as 

alterações geradas no Ensino Fundamental no âmbito do Estado da Bahia, no que 

tange a: 

• Número de matrícula no período de 1991-2002; 

• Aprendizagem e qualidade do ensino no período de 1995-2001; 

• Salários no período de 1994-2003 e 

• Capacitação e valorização do magistério no período de 1991-2002. 

Por conseguinte, tendo como principal objetivo verificar se realmente o 

FUNDEF foi o principal mecanismo que determinou o crescimento do Ensino 

Fundamental no Estado da Bahia.    

   

3.2 Amostra 

 

Para o teste das hipóteses foram utilizados 02 (dois) campos de estudos 

envolvendo 04 (quatro) variáveis para determinação do universo pesquisado. 

O primeiro campo de estudo está relacionado com a primeira hipótese: O 
crescimento do Ensino Fundamental no Estado da Bahia em número de 
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matrículas e qualidade de aprendizagem após o ano de 1998 deve-se 
basicamente as mudanças geradas pela distribuição dos recursos do FUNDEF.  
Para tanto, foram utilizados os dados absolutos referentes à totalização do número 

real de matrículas e a qualidade de aprendizagem, considerando todos os 

municípios que compõe a rede pública estadual no período de 1991 a 2002.  

O segundo campo de estudo está voltado para a segunda hipótese: A forma 
de descentralização de recursos, implementado pelo FUNDEF, com a 
destinação de 60% do total dos recursos para a aplicação no pagamento e 
capacitação dos professores, determinou uma maior valorização do magistério 
no que se refere a salários, formação e aperfeiçoamento e plano de carreira, 
tomando-se três vertentes: levantamento de informações qualitativas e quantitativas 

no que se refere à valorização e capacitação do magistério através da comprovação 

da efetiva implantação do plano de carreira, programas de treinamentos voltados 

para a formação e aperfeiçoamento dos professores do Ensino Fundamental, 

considerando o Estado da Bahia em sua totalidade no período de 1991 a 2003. 

 

3.3 Procedimento 

 

A pesquisa classificou-se como exploratória de natureza descritiva, tendo sido 

focada na investigação, no levantamento estatístico, na análise e na aglomeração de 

informações sobre o comportamento e influência da descentralização dos recursos 

para o crescimento do Ensino Fundamental no Estado da Bahia. No que concerne 

ao teste das hipóteses, o método utilizado na pesquisa envolveu: 

1. Na primeira Hipótese: 

1.1 Visita in loco à Secretaria da Educação – SEC e a Superintendência de 

Estudos Econômicos e Sociais - SEI; 

1.2 Levantamento de dados referentes ao número de matrículas e a 

qualidade da aprendizagem através do quantitativo de alunos aprovados, 

reprovados e a evasão escolar no total dos municípios que compõe o Estado 

da Bahia no período de 1991 a 2002; 
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1.3 Levantamento de dados através dos sites de órgãos específicos como: 

MEC, SEC, INEP, IPEA, FIPE, FNDE, SEI, a fim de coletar informações 

referentes aos números absolutos de matrículas do Ensino Fundamental no 

Estado da Bahia, período de 1991 a 2002; 

1.4 Tabulação dos dados em números absolutos - período anual - ao nível 

do Estado da Bahia; 

1.5 Cálculo do total de matrículas, da variação percentual anual e do 

crescimento no período de 1991 a 2002; 

1.6 Cálculo dos indicadores para avaliação da qualidade da aprendizagem 

com demonstração das taxas de aprovação, reprovação, evasão escolar no 

período de 1995 a 2001; 

1.7 Elaboração de tabelas e gráficos relativos a taxas de aprovação, 

reprovação, evasão escolar no período de 1995 a 2001; 

1.8. Comparação do impacto produzido pelo FUNDEF, através da variação 

percentual, no primeiro ano de implantação (1997-1998) em relação aos 

períodos subseqüentes que se estende até o ano de 2002; 

1.9 Cálculo do crescimento (%) do número de matrículas no período 1991-

1997 e 1998-2002; 

2. Na segunda hipótese: 

2.1 Visita in loco ao Instituto Anísio Teixeira - IAT e a Secretaria da 

Educação, para obtenção de informações sobre a capacitação e valorização do 

magistério; 

2.2 Coleta de dados, quantitativos e qualitativos, referentes aos cursos de 

formação e aperfeiçoamento para profissionais do magistério através de 

programas específicos no período de 1991 a 2002; 

2.3 Levantamento de dados através da SEC para informação dos valores 

absolutos relativos a remuneração dos profissionais do Magistério Público do 

Ensino Fundamental no período de 1994 a 2003; 

2.4 Levantamento de dados, quantitativos e qualitativos, através de sites de 

órgãos específicos tais como: MEC, SEC, INEP, FIPE, FNDE, IAT e SEI, sobre 
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a valorização e capacitação do magistério no Estado da Bahia no período de 

1991 a 2002; 

2.5 Tabulação dos dados em números absolutos - período anual – no âmbito 

do Estado da Bahia; 

2.6 Sistematização de dados que envolvem a capacitação e valorização do 

magistério referente à implantação de plano de carreira, formação, 

aperfeiçoamento e remuneração do profissional do magistério; 

2.7 Cálculo da variação percentual do número de professores treinados do 

Ensino Fundamental para obtenção de indicadores para avaliação da formação 

dos profissionais do Magistério do Estado da Bahia no período de 1991 a 2002; 

2.8 Cálculo da variação percentual dos valores relativos aos salários com 

indicadores de avaliação dos professores da rede pública nos níveis I e II que 

atendem ao Ensino Fundamental no Estado da Bahia no período de 1994 a 

2003; 

2.9 Elaboração de tabelas e gráficos relativos a salários dos professores do 

Ensino Fundamental no período de 1994 a 2003; 

Os dados coletados, através de levantamentos estatísticos, foram 

categorizados e tabulados, permitindo uma visão conjunta do universo pesquisado. 

Os resultados foram apresentados utilizando os métodos estatísticos 

adequados. 

A análise e interpretação dos resultados foram voltadas para responder ao 

questionamento realizado neste estudo, bem como, determinar a validação ou não 

das hipóteses levantadas. A partir dos dados processados e analisados, foram 

apresentados os elementos necessários para a elaboração da conclusão de acordo 

com a fundamentação teórica e empírica. 
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IV. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

No que tange a primeira hipótese, “O crescimento do Ensino Fundamental 
no Estado da Bahia em número de matrículas e qualidade da aprendizagem, 
após o ano de 1998 deve-se basicamente as mudanças geradas pela 
distribuição dos recursos do FUNDEF”, ficou evidenciada, através de 

levantamento dos dados quantitativos publicados por pesquisas efetuadas pelo 

SEC/MEC/INEP, abrangendo o período de 1991 a 2002, que o crescimento real das 

matrículas no Ensino Fundamental, na esfera estadual, aconteceu de forma 

acentuada apenas em 1998, primeiro ano da implantação do FUNDEF onde atingiu 

15,5%; tendo sido reduzido substancialmente nos anos de 1999 para 4,2% e em 

2000 para 0,3% e, a partir do ano de 2001, vem apresentando percentuais 

negativos, demonstrando um decréscimo nas matrículas, conforme (Tabela 2), o que 

pode ser justificado pela implantação das políticas de transferências do Ensino 

Fundamental para a esfera municipal.  

Uma das principais razões para o aumento da municipalização do ensino deu-

se pelo fato de que na maioria dos municípios o valor aluno/ano era inferior ao 

estabelecido com o advento do FUNDEF, o que motivou o interesse dos municípios 

em assumir maiores contingentes de alunos, visando essencialmente um volume 

maior dos repasses dos recursos vinculados. 

                                                                   Tabela 2 

                  Matrícula Inicial no Ensino Fundamental Bahia         (1991-2002) 
Ano Total Geral Variação Anual (%) 
1991 2.238.193  

1992(1) 2.352.124 5,1 
1993 2.466.053 4,8 
1994 2.792.095 13,2 
1995 2.877.072 3,0 
1996 2.887.940 0,4 
1997 3.076.801 6,5 
1998 3.553.446 15,5 
1999 3.702.727 4,2 
2000 3.712.673 0,3 
2001 3.706.887 -0,2 
2002 3.629.276 -2,1 

Taxa de Crescimento 
(%) 62,2% 

Fonte: SEC, MEC/INEP 
(1) Dados estimados publicados no Anuário Estatístico do IBGE. 
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Figura 1: Gráfico da matrícula inicial no ensino fundamental

 
                    Fonte: SEC, MEC/INEP 

Comparando o crescimento das matrículas no período de 1991 a 1997, no 

Estado da Bahia, (Fig.1) verifica-se um aumento da ordem de 37,47% resultante do 

início das políticas de descentralização priorizada pelo Governo Federal na área de 

educação a partir da C. F. de 1988, apresentando um impacto muito maior do que 

aquele registrado após o advento do FUNDEF, no período de 1998 a 2002, que 

registrou apenas 17,96%, (Tabela 3).  

Tabela 3 

                     Crescimento Percentual do nº de Matrículas Bahia      (1991-97 e 1998-2002) 
Anos Discriminação

1991 1997 Cresc. % 1998 2002 Cresc. % 
Matrículas 2.338.193 3.078.801 37,47 3.553.446 3.629.276 17,96 

  Fonte: SEC/MEC/INEP 

O comportamento apresentado, em termos de matrículas, muda totalmente em 

relação aos municípios. As estatísticas apontam para números que representam 

acréscimos substanciais nas redes públicas municipais com larga escala de 

superação em relação à redução verificada na rede estadual, significando, dessa 

forma, a melhoria das condições proporcionadas pela adoção das medidas oriundas 

da implantação do FUNDEF.  

Por conseqüência, a implantação do FUNDEF possibilitou aos municípios 

maior quantidade de alunos devido as políticas de universalização do Ensino 

Fundamental apresentarem profundas desigualdades oriundas de razões diversas, 

principalmente as de origens regionais, onde a maioria desses municípios 

apresentavam maior grau de carência educacional, cada um, com características 
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próprias, tendo como causa principal a distribuição diferenciada e os desvios dos 

recursos vinculados.  

Os municípios mais pobres e as periferias das regiões metropolitanas, pelo 

grau de carência educacional, foram os mais beneficiados pelo Fundo conforme 

explicações registradas no balanço do FUNDEF-MEC relativo ao período de 1998 - 

2000. 

O aumento expressivo do número de matrícula revelou que esse fato se deu 

em razão da busca de acréscimo do volume de recursos que os estados e 

municípios passariam a receber, do que, propriamente, pela necessidade de 

universalizar o Ensino Fundamental e romper definitivamente com o analfabetismo. 

Basta verificar as estatísticas sobre a permanência desses alunos no período de 

1991 a 2002 nas escolas no Estado da Bahia. 

 Segundo estudo realizado pelo INEP, divulgado no início de 2003, a evasão 

escolar no Estado da Bahia vem atingindo percentuais significativos e questionáveis 

em relação ao número de alunos matriculados, sendo evidenciados, esses números, 

nas séries finais do ciclo, o mesmo acontecendo com a taxa de repetência. 

As referidas taxas apresentam-se com variações praticamente estáveis, para o 

período analisado, com um reflexo mais positivo apenas no primeiro ano de 

implantação do Fundo (1998), o que, se considerado o esforço desenvolvido pelo 

programa, deveria demonstrar índices mais representativos (Fig.2). 

 
 

                  Fonte: SEC,MEC/INEP 
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Conforme indicadores publicados pela SEC/MEC/INEP a qualidade da 

aprendizagem está relacionada diretamente com a taxa de aprovação e reprovação 

conforme demonstra a (Tabela 4).  
 

Tabela 4 

Taxa de Aprovação, Reprovação e Evasão Escolar no Ensino 
                                     Fundamental  Bahia                      (1995-2001) 

Ano Aprovação Reprovação Evasão Escolar 
1995 58,7 17,9 23,4 
1996 63,3 16,5 20,2 
1997 68,0 14,2 17,7 
1998 71,1 12,0 16,9 
1999 69,4 14,2 16,4 
2000 64,1 14,8 21,1 
2001 65,3 15,1 19,6 

  Fonte: SEC, MEC/INEP. 

Outro fator significativo em relação a aprendizagem, consiste nos índices 

divulgados pelo mesmo estudo do INEP, sobre a distorção da idade-série, 

registrando que 39% dos alunos, em todo o país, estão com idade superior à 

adequada em conseqüência das elevadas taxas de repetência. No Nordeste esse 

índice sobe para 60%, o que representa elemento marcante na desigualdade 

regional. 

Uma outra vertente importante na avaliação da qualidade da aprendizagem, diz 

respeito a alguns mecanismos implementados (seguindo a orientação do MEC) pela 

SEC que, por falta de uma concepção prévia, ao invés de contribuir para a melhoria 

do ensino, concorrem para acentuar a degradação da sua qualidade. Como 

exemplo, pode-se citar as chamadas “classes de aceleração”, onde o aluno estuda 

02 (dois) anos em 01(um), tendo como resultado indivíduos portadores de 

certificados de conclusão do Ensino Fundamental e Médio que nem ao menos se 

encontram alfabetizados no sentido amplo da palavra. Medidas desse tipo, somadas 

a insatisfação com os ínfimos salários e também a falta de qualificação dos 

profissionais do magistério, certamente contribuem ainda mais para a baixa 

qualidade do ensino público. 

No que se refere à segunda hipótese, "A forma de descentralização de 
recursos, implementado pelo FUNDEF, com a destinação de 60% do total dos 
recursos para a aplicação no pagamento e capacitação dos professores, 
determinou uma maior valorização do magistério no que se refere a salários, 
formação e aperfeiçoamento, e plano de carreira”, considerando os principais 
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objetivos para o qual foi criado o FUNDEF e até pela sua própria denominação, a 

valorização do magistério tornou-se prioridade.  

Com o novo modelo de financiamento, baseado na distribuição dos recursos 

gerados em função dos números de alunos matriculados, e com as subvinculações 

de no mínimo 60% dos recursos destinados a ações voltadas para a remuneração 

do magistério (Art. 7º da Lei n. º 9.424/96) e no máximo 40% direcionados para as 

demais despesas caracterizadas como “Manutenção do Ensino”, criou-se a 

possibilidade de alavancar a situação dos profissionais do magistério através da 

destinação dos recursos na aplicação da remuneração com salários compatíveis, 

programas compostos de cursos para aperfeiçoamento e formação de professores, 

habilitação de professores leigos e demais despesas que contribuam para a 

eficiência do Ensino Fundamental na rede pública. 

De acordo com material pesquisado, a valorização do magistério passa por 

antigas reivindicações, evidenciando-se três aspectos básicos à transformação da 

situação dos profissionais da classe: Plano de Carreira, Capacitação e 

Remuneração. 

No tocante a valorização dos profissionais do magistério, é de relevante 

importância para a categoria a criação e a implantação de Planos de Carreira que 

visem assegurar remuneração condigna para os professores do Ensino 

Fundamental, estímulo ao trabalho em sala de aula e melhoria de sua qualidade, em 

busca do permanente aprimoramento da classe.  

Com o objetivo de mobilizar os Conselhos estaduais para a necessidade de 

implantação de leis específicas, em 2002 foi realizado em Brasília o IV Encontro 

Nacional de Conselhos do FUNDEF, onde estiveram reunidos membros dos 

Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundo, das Secretarias de 

Educação e dos Poderes Legislativos.  

Esse encontro sugeriu aos estados a realização de levantamentos de seus 

municípios que não dispunham, ainda, de seus Planos segundo os objetivos e metas 

do Plano Nacional de Educação - PNE (Lei n.º 10.172/01). A regulamentação destes 

deveria ocorrer dentro de 1 (um) ano, a partir da sanção do Prefeito ou Governador, 

transformada em Lei e devidamente publicada. Assim, ainda não é regra o 

estabelecimento de Planos de Carreira e Remuneração do Magistério, mesmo 
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reconhecendo um significativo aumento de aprovações deste, principalmente na 

rede municipal. Deve-se também levar em conta que a maioria dos planos já 

implantados não contempla formação continuada e tão pouco estabelece pisos 

salariais, fatores essenciais na valorização dos profissionais. 

O mais preocupante na criação e implantação desses planos é a fragilidade da 

fiscalização e a falta de acompanhamento pelos Conselhos.  Uma das justificativas 

para esta situação pode estar no fato de que esses na sua maioria foram 

constituídos de forma oficialista, deixando de cumprir o seu papel de órgão de 

controle dos objetivos e da aplicação dos recursos do fundo. Por outro lado, a 

justificativa mais freqüente apresentada pelos prefeitos, para o não cumprimento das 

normas que possibilitem a implantação dos novos Planos de Carreira na rede 

municipal, é ainda a falta de verba. 

A falta de cumprimento integral ou parcial da implantação dos Planos de 

Carreira é um ponto crítico na formação da categoria, considerando que a qualidade 

da educação pública passa necessariamente pela valorização dos educadores, 

pedagogos e servidores; que advém de uma formação sólida, com habilitação 

específica nos níveis médio e superior, mas, que só se concretiza pela ingresso e 

avanço instituídos numa carreira profissional onde são regulamentadas as condições 

e o processo de movimentação e evolução profissional por categoria, níveis e 

classes e os correspondentes critérios de vencimentos. Mas, o que se observa é que 

esse prazo vem sendo protelado no tempo pelas justificativas já citadas.   

Apenas em janeiro de 2003, o governo do Estado da Bahia começou a 

implantar o Plano de Carreira do Magistério da rede pública estadual que vem sendo 

acompanhado através da Secretaria da Administração. Quanto à implementação dos 

referidos Planos nos municípios baianos, embora haja movimentos significativos na 

elaboração dos mesmos, não existem levantamentos estatísticos dos dados reais.  

O segundo aspecto é talvez o de maior relevância para os profissionais 

docentes e, também, aquele que criou maior expectativa entre a classe, que diz 

respeito aos vencimentos. Esperava-se que os recursos do Fundo fossem aplicados 

em larga escala nesse item, mas, após 05 (cinco) anos de sua implantação, a 

história continua a mesma. Os reajustes nos salários dos docentes do Estado da 

Bahia sofreram aumentos poucos significativos, os pisos salariais ficaram muito 
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aquém da projeção dada pelo cálculo do custo-aluno indicado pelo Fundo quando da 

sua implementação em 1998 que era de R$ 315,00.   

Nesse período, de acordo com o material analisado, (Tabela 5), os pisos 

salariais foram apenas corrigidos pela inflação do período (com base no salário 

mínimo) e os acréscimos efetivamente ocorridos vieram da adoção de políticas de 

estímulos através de medidas paliativas como: concessão de abonos e gratificações, 

o que desvirtua a política desenhada para a valorização do magistério. 

Considerando que um dos principais objetivos do FUNDEF é a valorização do 

magistério nas suas múltiplas dimensões, esperava-se que cada esfera de governo 

criasse os mecanismos necessários no sentido de estabelecer critérios que 

proporcionassem o cumprimento das finalidades para as quais foi criado o Fundo; 

que fosse dada dignidade aos profissionais do magistério no nível fundamental, 

promovendo, dessa forma, uma real adequação das suas remunerações através da 

criação dos Planos de Carreira, ajustando, assim, os salários e corrigindo as 

históricas distorções observadas nesse nível de ensino. Mas, ao que tudo indica, 

esse é um processo difícil que deve acontecer de forma gradual e demorada, 

frustrando, assim, as expectativas depositadas pelos profissionais da educação 

fundamental em readquirir a dignidade.  

 

Tabela 5 

Tabela Salarial do Magistério Segundo a Carga Horária 20h e 40h, Nível de Classificação e  
                                                         Variação Percentual Bahia                                           (1994-2003) 

Carga Horária 20h Carga Horária 40h Anos Nível 1 Var. % Nível 2 Var. % Nível 1 Var. % Nível 2 Var. % 
* 1994 113,38 - 122,52 - 222,76 - 245,04 - 

1995 121,40 7,07 133,54 8,99 242,80 9,00 267,08 8,99 
1996 126,26 4,00 138,88 4,00 252,52 4,00 277,76 4,00 
1997 126,26 - 138,88 - 252,52 - 277,76 - 
1998 140,00 10,88 182,00 31,05 280,00 10,88 364,00 31,05 
1999 140,00 - 182,00 - 280,00 - 364,00 - 
2000 180,00 28,57 185,00 1,65 360,00 28,57 370,00 1,65 

* 2001 198,00 10,00 203,50 10,00 396,00 10,00 407,00 10,00 
2002 217,80 10,00 223,85 10,00 435,60 10,00 447,70 10,00 

* 2003 240,00 10,19 240,00 7,21 480,00 10,19 480,00 7,21 
Fonte: SEC 
* Refere-se ao maior salário vigente no ano. 

 

Como se pode observar, a tabela 05 revela o salário do professor nos níveis I e 

II do Ensino Fundamental no período 1994-2003 de acordo com registros fornecidos 

pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia. 



   32

O outro aspecto importante para a capacitação e valorização dos profissionais 

do magistério é a formação através da habilitação do docente em: nível superior 

(licenciatura plena), nível médio modalidade normal e a qualificação através de 

treinamentos, com atualização e aprofundamento dos conhecimentos profissionais. 

No estado da Bahia, o Instituto Anísio Teixeira – IAT é o órgão competente que 

desenvolve e promove junto com a Coordenação de Ensino Fundamental e 

Educação Especial a operacionalização das ações voltadas para o aperfeiçoamento 

dos profissionais do Ensino em suas respectivas áreas de atuação, objetivando 

elevar a qualificação e melhorar o desempenho das atividades pedagógicas. O 

mesmo desenvolveu diversos programas de aperfeiçoamento profissional 

continuado como: 

• Educar Para Vencer: abrange 04 (quatro) projetos, capacitando diretores e 

vice-diretores das unidades de ensino para desenvolverem gestão de qualidade nas 

unidades escolares; 

• Tecnologia Educacional: abrange 03 (três) projetos, desenvolvidos com a 

parceria da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, objetivando 

implementar tecnologia de educação à distância para reforçar as ações pedagógicas 

e para capacitar docentes na gerência de Programa de Formação de Professores na 

Bahia; 

•  Aperfeiçoamento para Professores: abrange 08 (oito) projetos, promovendo 

a capacitação de professores de educação nas diversas áreas do conhecimento, 

aperfeiçoando e especializando os docentes para atender aos padrões pedagógicos 

atuais, realizando cursos na capital e interior; 

• Estudo e Experimentações Educacionais: abrange 08 (oito) projetos, 

buscando rever ações pedagógicas confrontando o teórico e o prático no processo 

ensino-aprendizagem e desenvolvendo experiências inovadoras com a estimulação 

da curiosidade através de descobertas de novos caminhos, sugerindo uma visão 

crítica em benefício da educação. 

Estes, entre outros programas, foram realizados através de cursos na capital e 

interior, onde foram treinados 248.542 professores no período de 1991 a 2002. 
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                                                 Tabela 6 

                    Aperfeiçoamento para Professores Bahia           (1991-2002)                         

 Ano N.º de Professores 
Atendidos 

Variação  
(%) 

1991 4.793 - 
1992 23.789 396,33 
1993 13.255 44,28 
1994 12.882 -2,80 
1995 13.064 1,41 
1996 26.561 103,31 
1997 43.671 64,42 
1998 34.021 -22,10 
1999 27.232 -19,96 
2000 18.518 -32,00 
2001 15.202 -17,91 
2002 15.554 2,31 

TOTAL 248.542 - 
Fonte: SEC/IAT SEC/IAT 

 

 

  
  Fonte: SEC/IAT 

 

Considerando os dados apresentados (Tabela 6) a maior variação no número 

de professores treinados aconteceu no período de 1991-92 com variação 

correspondente a 396,33%. Isso pode ser atribuído ao início da implantação das 

políticas de descentralização de recursos pelo governo Federal para a educação, 

estabelecidas na C.F. de 1988, com o objetivo de desenvolver programas voltados 

para atender a redução do analfabetismo. Verifica-se que entre 1991-92 houve um 

acréscimo muito mais significativo do que no período relativo ao primeiro ano de 

Figura 3: Gráfico de aperfeiçoamento de professores 
Bahia, 1991-2002
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implantação do FUNDEF (1998), que ao contrário apresentou um decréscimo de 

22,10%. Para os períodos subseqüentes, a escala apresenta-se decrescente, 

evidenciando a redução de ações para aperfeiçoamento dos profissionais do 

magistério, registrando uma pequena elevação entre o período de 2001-02.                                 

Finalmente, a Figura 3, ano base 1991, espelha o declínio ocorrido na 

capacitação dos docentes da rede pública do Estado da Bahia, apesar da política 

adotada pelo FUNDEF de ênfase à valorização do magistério.                                   
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V. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho investigou através da análise empírica, os resultados da 

aplicação, após a descentralização dos recursos do FUNDEF para o Ensino 

Fundamental, através de levantamentos de informações que serviram de subsídios 

para testar a veracidade ou não das duas hipóteses através dos 4 (quatro) itens 

pesquisados, quantitativos e qualitativamente no que se refere a: crescimento das 

matrículas no período de 1991-2002, a qualidade do ensino e aprendizagem no 

período de 1995-2001,  melhoria  da remuneração dos professores no período de 

1994-2003 e a capacitação e valorização do magistério no período de 1991-2002.  

As medidas implementadas com a criação do FUNDEF, ao que tudo indicava, 

começaria a reverter à situação que existia na área da educação especificamente no 

Ensino Fundamental. A Constituição Federal determina que 25% dos impostos e 

transferências sejam destinados à educação. Desse percentual, 25% do ICMS, FPE, 

FPM, IPI/exp e mais a desoneração de exportação devem ser aplicados 

exclusivamente no FUNDEF.  Delimitou ainda que do total dos 25% no mínimo 60% 

deve ser investido na remuneração do magistério e no máximo 40% seja direcionado 

às demais despesas caracterizadas como “Manutenção do Ensino”, conforme prevê 

o Art. 7º da Lei n. º 9.424/96.  

Os resultados obtidos pela pesquisa demonstram que os objetivos por ele 

propostos não foram atingidos, apesar do esforço do Governo Federal com a criação 

do FUNDEF e a conseqüente desconcentração do financiamento e das 

competências de gestão no âmbito da Educação Fundamental. Com a restituição 

das receitas vinculadas às esferas de governo criou-se a grande expectativa de que 

todos os problemas do sistema educacional poderiam ser resolvidos, esperava-se 

que os elementos disponibilizados fossem suficientes para auxiliar os gestores na 

correta aplicação dos recursos do Fundo. 

 No entanto, após 05 (cinco) anos de funcionamento, verifica-se que, mesmo 

tendo de reconhecer os ganhos trazidos pelo Fundo, o que mudou é ainda muito 

pouco ou quase nada. Os mecanismos utilizados, por si só, não apresentam 

capacidade de alcançar os objetivos ao que se propôs e ainda tem gerado algumas 

distorções e problemas para o sistema educacional, a exemplo da destinação 



   36

exclusiva dos recursos do Fundo para o Ensino Fundamental, acentuando, dessa 

forma, as descontinuidades e desigualdades existentes no âmago da educação 

básica, promovendo ainda mais os fatores de exclusão do sistema educacional no 

país, a medida em que os contingentes dos níveis Infantil e Educação para Jovens e 

Adultos ficaram fora do atendimento, o que, também, contraria a LDB que 

estabelece a universalização do acesso ao Ensino Fundamental público e gratuito 

em qualquer idade e sua progressiva extensão aos demais níveis da educação 

básica.    

No que se refere ao crescimento das matrículas, visto pelo contexto fiscal 

tributário brasileiro, a indução à municipalização do Ensino Fundamental, salvo em 

raras exceções, se acentuou mais pela ânsia dos prefeitos em manter ou ampliar os 

seus recursos para a educação, a princípio confiscados pelo Fundo, ficando 

comprovado pelos resultados obtidos com os números registrados da evasão 

escolar e repetência, que evidenciam uma correspondência equivalente ou muito 

próxima ao ocorrido, em razão do interesse dos Municípios em aumentar suas 

receitas, tendo em vista que não houve a devida manutenção do crescimento, ou 

seja, não foi mantida a permanência dos alunos matriculados. 

Outro fator que influencia diretamente a manutenção do acréscimo das 

matrículas é a consciência dos pais e alunos no exercício dos seus papéis no 

sistema educacional. 

A visão dessa realidade está estampada na recente pesquisa realizada pelo 

INEP, nos meados do primeiro semestre de 2003, onde se encontram registrados 

dados alarmantes sobre o sistema educacional brasileiro, sendo que, um dos 

indicadores mais importantes da pesquisa é o fato de que do total dos alunos 

matriculados nesse nível de ensino, 41% não terminaram o ciclo, isto é, de cada 100 

alunos que ingressaram no Ensino Fundamental, 41 deles pararam de estudar e dos 

59 que conseguiram concluir, 39 estão em atraso escolar, ou seja, têm idade 

superior à adequada para a série que cursam em conseqüência das elevadas taxas 

de repetência.  

O resultado da pesquisa relativa à valorização dos profissionais do magistério 

denotou a existência de pouca ou quase nenhuma melhora.  
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Tomando-se por base as principais questões envolvidas, ou seja, a 

remuneração e a capacitação e considerando os dados analisados, conclui-se que 

de referência à remuneração, os acréscimos sofridos foram basicamente concedidos 

em razão dos índices de correção do salário mínimo e de estímulos dados em forma 

de abonos e gratificações, acréscimos esses, de caráter provisórios e que incide 

apenas quando os docentes estiverem ministrando em sala de aula. 

 O mesmo resultado pode-se notar em relação à capacitação dos profissionais 

do magistério, onde, também baseados nos dados obtidos, verifica-se que, para o 

proposto pelo Fundo, a quantidade de docentes treinados a partir de sua criação foi 

pequeno se considerado o universo e também levando em conta o período anterior, 

especificamente no ano de 1992, onde o número de professores treinados foi 

substancialmente superior (Tabela 6).  

Se considerado a capacitação através da formação do professorado, esses 

números ainda ficam mais acentuados. A mesma pesquisa no INEP, realizada em 

meados de 2003, destaca que 46,7% dos que exercem a docência no Ensino 

Fundamental não possue nível superior. 

Tais evidências demonstram a fragilidade dos Conselhos que no cumprimento 

de seus papéis deveriam manter um acompanhamento dos recursos disponibilizados 

pelo Fundo, desde o seu ingresso até a efetiva comprovação, fiscalizando, 

denunciando e exigindo as observâncias legais nos compromissos assumidos nas 

questões: incremento das matrículas, a capacitação e a valorização do magistério. 

A pesquisa foi centrada em informações de fontes de diversas instituições, 

principalmente as disponíveis através do site do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, por se tratar de órgão autônomo 

com atribuições institucionais centradas em dois objetivos básicos: 

• Reorientação das políticas de apoio às pesquisas educacionais, buscando 

melhorar sua performance no cumprimento das funções de suporte à tomada 

de decisões em políticas educacionais; 

• Reforço do processo de disseminação de informações educacionais, 

incorporando novas estratégias de modalidades de produção de 

conhecimentos e informações. 
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Dessa forma, funciona como fonte básica de assessoramento aos centros 

decisórios do MEC no planejamento, orientação e coordenação no desenvolvimento 

de sistemas e projetos de avaliação educacional, visando o estabelecimento de 

indicadores de desempenho das atividades de ensino no País. 

Finalmente, a presente pesquisa desejou traçar um diagnóstico da aplicação 

dos recursos disponibilizados pelo FUNDEF para a manutenção do Ensino 

Fundamental na rede pública no Estado da Bahia. Espera-se que este trabalho 

principiante sirva de incentivo para um estudo mais aprofundado sobre a aplicação 

dos mesmos e de inferência para soluções sobre a situação atual retratada.           
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