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APRESENTAÇÃO 
 
 

 

Esse trabalho irá analisar as questões relacionadas ao FUNDEF (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) no 

tocante aos recursos utilizados, sua gestão, controle, bem como seu impacto na educação 

como um todo. 

São reflexões que se basearão nas discussões e análises dos resultados obtidos, desde a sua 

implantação até os dias atuais, nos Programas de Apoio aos Secretários Municipais de 

Educação (PRASEM) e nos encontros dos conselheiros do FUNDEF. Lá são discutidas as 

deficiências e traçadas as metas a serem alcançadas. 

O projeto foi aprovado, colocado em prática, com todas as suas nuances, necessitando, 

no entanto, da sua real aplicabilidade. O que se vê são ocorrências de graves distorções, que 

precisam ser corrigidas, principalmente no que se refere ao controle dos recursos desse Fundo, 

onde a fiscalização vem apresentando falhas em seus órgãos. Os Conselhos de Fiscalização 

foram criados para que os recursos fossem bem aplicados e controlados da melhor forma 

possível, mas não é isso que vem acontecendo, principalmente nos pequenos municípios, onde 

a situação é ainda pior. Em muitos deles, Os Conselhos são mal organizados e, em outros, 

nem formados. Isso vem gerando insatisfação por parte dos mais interessados (pais e alunos) 

que questionam, a todo o momento, resultados. 

Nesse processo, é de vital importância a atuação da sociedade civil no sentido de 

pressionar as autoridades gestoras para que tomem as providências necessárias, a fim de que a 

educação brasileira possa realmente, na prática, ter progressos e grandes mudanças. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

1.1    Tema 

 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério (FUNDEF) foi instituído pela Emenda Constitucional n. 14, de setembro de 96, 

regulamentado pela Lei 9.424 de dezembro de 96 e Decreto 2.264 de julho de 97. Foi 

implantado nacionalmente em 1º de janeiro de 98, quando a nova sistemática de redistribuição 

dos recursos destinados ao Ensino Fundamental passou a vigorar. Tem natureza contábil e 

reúne 15% dos principais impostos de cada estado e respectivos municípios, redistribuindo os 

recursos proporcionalmente ao número de alunos matriculados nas redes públicas estaduais e 

municipais  de ensino fundamental, segundo informações coletadas pelo Censo Escolar. Além 

disso, o Fundo recebe uma complementação da União nos estados onde a receita não é 

suficiente para a garantia  de um valor por aluno fixado pelo Presidente da República. 

As receitas e despesas do FUNDEF deverão estar previstas no orçamento e a execução 

contabilizada de forma específica. Os recursos devem ser empregados exclusivamente na 

manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e, particularmente,  na valorização do 

seu magistério, sendo obrigatória a utilização anual do mínimo de 60% para remuneração dos 

professores do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental. 

O FUNDEF foi criado para garantir maior eqüidade e transparência na distribuição de 

recursos destinados ao ensino fundamental, devendo ressaltar que, após  a criação do mesmo, 

os estados e municípios continuam sendo obrigados a investir 25% dos impostos e 

transferência na manutenção e desenvolvimento da educação pública. 

Os valores devidos a cada estado e seus municípios são definidos em função da 

divisão do montante de recursos formado pelo fundo, no âmbito de cada unidade da  

federação, pelo número de alunos atendidos nas redes estaduais e municipais de ensino. As 

transferências de recursos são realizadas automaticamente, mediante créditos em conta 

específica, aberta no Banco do Brasil para esse fim, e ocorrem, em cada mês, em datas 

distintas, de acordo com a origem dos recursos. 

Em cada estado e em cada município, o FUNDEF deve ser fiscalizado por um 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, com a atribuição de supervisionar os 

recursos do mesmo e o  Censo Escolar. No âmbito dos municípios, a composição mínima 

desse Conselho é de quatro membros, representando: a) Secretaria Municipal de Educação ou 
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órgão equivalente; b) os professores e diretores de escolas; c) os pais de alunos; d) os 

servidores das escolas. 

Um quinto membro, representando o Conselho Municipal de Educação, é obrigatório 

nos municípios onde este Conselho exista. 

 

1.2. Problema 

 

A avaliação do Ministério da Educação sobre o primeiro ano de funcionamento do 

FUNDEF indica que 20% dos municípios brasileiros ainda não  possuem  conselhos de 

fiscalização. O dinheiro vem sendo repassado, mas a sociedade ainda  não se organizou para 

impedir sua má utilização. A lei de criação do Fundo estabelece que todos os municípios 

tenham um conselho paritário, metade de representantes indicados pelo Poder Executivo e 

metade  escolhidos pela sociedade civil. 

O Governo Federal, que deveria dar o exemplo, não tem priorizado o Conselho 

Nacional, realizando reuniões sem definição de resultados, influenciando negativamente os 

governos estaduais e municipais na condução do cumprimento da legislação quanto aos 

conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEF. 

Nos encontros de treinamentos dos conselheiros do FUNDEF, realizados no Rio 

Grande do Norte, ficou evidente a carência de informações e a dificuldade de garantir o 

controle social do fundo. 

A Secretária de Educação do Município de São Tomé (Natal) conta que, no início da 

mobilização para formar o Conselho do FUNDEF, só os sindicatos apareciam na reunião. 

Hoje alguns pais e professores começam a marcar presença nas discussões relacionadas com o 

futuro da escola. 

Dos 80 municípios do Rio Grande do Norte que enviaram representantes ao evento da 

segunda etapa do Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação (PRASEM), 

realizado em Natal, em março de 1999, apenas um tinha sistema  municipal de ensino 

montado. Apesar da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) prever que todo município 

deve organizar-se de maneira autônoma, a maior parte dos dirigentes da educação local ainda 

não sabe como fazer isso. O principal motivo para o pequeno número de municípios 

funcionando nos moldes estabelecidos pela lei é a falta de conhecimento sobre as vantagens 

de se ter um sistema próprio. 

Segundo os secretários participantes do PRASEM, o maior obstáculo para instituir um 

sistema municipal de ensino é a falta de gente qualificada para conduzir e participar do 
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processo. Isso acaba gerando absurdos como a contratação de consultores como substitutos 

para a comunidade, que não discute a elaboração de documentos fundamentais na constituição 

do sistema de Educação do Município. 

As grandes reclamações ocorridas nessas reuniões são: dificuldade de acesso dos 

conselhos aos extratos das contas do FUNDEF em suas cidades, alegando que os prefeitos não 

passavam as informações ; que o presidente do conselho, normalmente o secretário municipal 

de educação, pegava o extrato e não socializava os dados com os demais conselheiros; a falta 

de conhecimento em relação às atribuições dos conselheiros, como, por exemplo, a obrigação 

de acompanhar e fiscalizar os números do Censo Escolar,base para todos os repasses do 

FUNDEF; entre outras.  

Logo, esta pesquisa se endereça para o exame das evidências acima constatadas: a 

carência de informações e a dificuldade de transparência e controle social da aplicação 

dos recursos do FUNDEF 

 

1.3 Justificativas 

 

O FUNDEF surgiu como marco de grandes mudanças na educação fundamental nesse 

País e vem trazendo resultados positivos e relevantes para a nossa sociedade desde a sua 

implementação, em janeiro de 1998. 

Esse trabalho de pesquisa aponta algumas falhas e deficiências no controle e aplicação 

dos recursos do FUNDEF, demonstrando que é de fundamental importância, para o sucesso 

total desse Fundo, a correção de tais distorções, a fim de que os resultados possam ser ainda 

mais eficientes. 

A educação é a base para todo país que deseja crescer e desenvolver em todos os 

aspectos: social, econômico, tecnológico, etc. Sem ela, o Brasil continuará sendo um País em 

desenvolvimento e sem perspectiva de melhoria. E o FUNDEF veio para priorizar a educação 

básica, com o intuito de diminuir o analfabetismo, principalmente nas regiões mais carentes. 

Logo, sua efetividade está diretamente ligada a correta aplicabilidade de seus recursos, para 

que a sociedade como um todo possa colher bons frutos dessas mudanças.   
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1.4. Objetivos 

Geral: 

 

 Analisar o papel dos gestores do Fundo, bem como da sociedade civil no 

sentido da real aplicabilidade do mesmo nos municípios. 

 

Específicos: 

 

 Analisar a real participação dos conselhos na fiscalização e aplicação dos 

recursos do FUNDEF;  

 Analisar a grande ação transformadora do Fundo no crescimento e 

desenvolvimento da educação fundamental; 

 Analisar a participação dos órgãos e da sociedade civil na fiscalização do 

Fundo nos pequenos municípios, a fim de que  as   metas estabelecidas nas 

reuniões sejam alcançadas de forma menos burocratizada. 

 

1.5. Hipóteses: 

 

 Uma melhor fiscalização dos órgãos envolvidos e a independência dos 

conselhos de fiscalização são fundamentais para a consecução dos 

objetivos do FUNDEF. 

 Uma maior participação dos interessados ( pais e professores) nas 

discussões relacionadas com o futuro da escola. Todos os esforços no 

sentido de garantir a aplicação correta dos recursos do FUNDEF, 

precisando , para tanto, de alguns  ajustes, como diminuição da burocracia 

e esclarecimentos , para a sociedade civil, de alguns conceitos. 

 Maior eficácia nas punições previstas nas leis para aqueles que não 

cumpram a finalidade no uso dos recursos desse Fundo é de vital 

importância para o sucesso do mesmo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nicholas Davies (1999) faz referência a alguns pontos que considera problemáticos 

em relação ao FUNDEF. Dentre eles está a não inclusão de novos recursos para a educação, já 

que o que vem ocorrendo, na verdade, é um critério de redistribuição de recursos já 

vinculados à educação antes mesmo da criação do Fundo. Alguns governos estaduais e 

municipais, com esse critério, vêm ganhando dinheiro novo; mas, em contrapartida, outros 

governos perdem na mesma proporção, consequentemente, só aqueles que ganham irão 

desenvolver o ensino, teoricamente. Isso vem sido observado nos municípios das Regiões Sul 

e Sudeste, onde o nível de investimento por aluno já era acima do mínimo legal antes da 

criação do FUNDEF. Por outro lado, os municípios pobres das Regiões Norte e Nordeste 

tiveram ganhos com a implantação desse Fundo, melhorando sensivelmente o investimento 

por aluno e salário dos professores, que eram muito aquém do salário mínimo legal. 

Davies (1999) também chama a atenção para o aumento de matrículas nos municípios, 

principalmente aqueles mais carentes. Para ele, a ânsia de muitos governantes em abocanhar 

uma maior fatia do FUNDEF os têm levado a operar o milagre de multiplicação das 

matrículas, fazendo com que elas, em 1998, subissem mais do que a evolução média dos anos 

anteriores. O problema da falsificação de matrículas, com o objetivo de obter recursos extras 

do FUNDEF, foi reconhecido em artigo do Ministro Paulo Renato, que registrou 153 mil 

matrículas irregulares em cinco estados. 

Em relação às matrículas ,também há o risco de superlotação de salas de aulas, uma 

forma das autoridades receberem recursos adicionais do FUNDEF, prejudicando, com isso, o 

aprendizado dos alunos. 

Outro ponto que Davies (1999) observa é o prazo limitado de investimento na 

valorização do magistério, até o ano de 2006, alegando que valorização séria teria que ser 

permanente, não apenas num curto prazo de dois mandatos. 

Mas o que mais preocupa Davies (1999) são os conselhos sociais do Fundo, 

concluindo que o potencial democrático desses conselhos é limitado, por uma série de razões. 

Em primeiro lugar, os conselhos são mais estatais do que sociais, principalmente os federais e 

estaduais, onde a composição maior é de membros do governo. Apenas os municipais 

diferem, pois ,dos quatro membros, apenas um é estatal (Secretaria Municipal de Educação), 

sendo os demais representantes da sociedade (professores, diretores de escolas, pais e alunos e 

servidores das escolas públicas). 
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Ele chama a atenção para as nomeações dos representantes dos conselhos nos 

pequenos municípios, onde o poder dos prefeitos é muito forte, podendo vir a nomear esses 

supostos representantes da sociedade, dando apenas uma fachada social para o Conselho. 

O Professor Monlevade (apud DAVIES,1999,p.28), em visita ao Pará (o único Estado 

que antecipou a implantação do FUNDEF), em outubro de 1997, informa, com base em 

depoimentos colhidos nas localidades visitadas, que os conselhos existentes “teriam sido 

formados a partir da indicação pessoal de cada prefeito”. Diz ainda que “só o Conselho 

Estadual funciona bem, embora seja manipulado por um técnico burocrata do governo 

estadual” (DAVIES,1999,p.28),segundo declarações de alguns participantes das reuniões. 

Segundo Loureiro (1999), o FUNDEF já encontrou, na Secretaria de Educação do 

Pará, diretrizes para a gestão do ensino público fundamental, pois já vinha fazendo um 

trabalho nesse sentido, orientando os prefeitos sobre a correta aplicação dos recursos do 

Fundo. As ações que a referida Secretaria vinha fazendo eram: municipalização do ensino 

pré-escolar e de 1º grau (1ª a 4ª série), descentralização das decisões e da gestão do sistema 

em diversos níveis, municipalização da merenda escolar, melhorias da qualidade de ensino, 

redução do déficit escolar, integração escola-comunidade, entre outras. Tudo isso facilitou a 

implementação dos recursos oriundos do FUNDEF. 

Para Verhine (1999), há a necessidade de realizar investigações que acompanhem e 

avaliem o impacto dos recursos do FUNDEF com base em procedimentos e critérios 

cientificamente construídos. Esse processo deve ser feito a longo prazo e por pessoas 

qualificadas, não com aquelas envolvidas diretamente com o Fundo, e sim por pessoas que 

tenham uma posição crítico-analítica, teoricamente embasada. 

No Estado da Bahia, desde o início da década de 90, já se vem fazendo uma pesquisa 

científica para avaliar  as mudanças ocorridas por parte dos governos estaduais e municipais 

quanto ao comportamento financeiro em relação ao ensino fundamental. Dados referentes ao 

ensino na Bahia demonstraram que houve melhora nos investimentos por aluno ,desde l99l até 

l996, com os municípios gastando ,por aluno ,em média duas vezes mais do que gastavam em 

1990.E essa melhoria foi acentuada com a implantação do FUNDEF, onde a região Nordeste 

foi a mais beneficiada nas transferências de recursos feitas pela União. 

Pinto (1999) destaca que, com a implantação do FUNDEF, os municípios aumentaram 

suas receitas, pois no momento de penúria nas finanças municipais, os recursos desse Fundo 

são o grande chamariz utilizado pelos governos estaduais para a assinatura de convênios de 

municipalização, transferindo seus alunos, prédios e mesmo pessoal aos municípios. Mas o 

que ele chama a atenção é que junto com a receita do FUNDEF vem a despesa ( a manutenção 
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do aluno que, para assegurar um ensino de qualidade, custa muito mais que o valor estipulado 

pelo Governo Federal) e ainda pior, esse Fundo termina seu prazo em dezembro de 2006, 

tendo que os municípios se virarem apenas com os seus recursos. 

Semeghini (2001) ressalta que o MEC vem fazendo um trabalho de divulgação para 

que a população possa se inteirar mais sobre os recursos do FUNDEF, e os interessados 

possam fiscalizar a aplicação desse dinheiro. Isto vem sendo firmado através de convênios 

com o objetivo de divulgar os valores repassados para os municípios e tendo, como parceiro, 

os correios que fixaram cartazes em todo o País, estando um deles presente em escolas e 

secretarias de educação, informando, de maneira didática, o que pode e o que não pode ser 

feito com o dinheiro do FUNDEF. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Objeto. 

 

Os procedimentos metodológicos para essa pesquisa incluem levantamento 

bibliográfico sobre o FUNDEF, pesquisa documental sobre vários municípios das regiões 

brasileiras, coleta de informações relativas aos recursos desse Fundo, sua gestão, controle e 

análise da real função e aplicabilidade dos mesmos, onde foram traçadas diretrizes  para 

responder às diversas variáveis encontradas na formulação do problema. 

Foram analisadas as transformações e perspectivas desse Fundo no ensino 

fundamental, desde a sua implantação até os dias atuais, assim como a postura dos gestores e 

interessados, a importância da auditoria e o papel do auditor nas organizações para que o 

mesmo tenha sucesso. 

Essas informações serão úteis para que se tenha uma modificação no ensino 

fundamental nesse País, tão carente e necessitado, principalmente nas Regiões Norte e 

Nordeste, onde o analfabetismo tem um índice bastante elevado. 

 

3.2. Estudo de Caso. 

Não foi analisado um município específico como estudo de caso, e sim feitas 

comparações entre dados coletados de vários municípios das regiões brasileiras, 

demonstrando os impactos que ocorreram, durante esses quatros anos, nesses municípios, 

através de tabelas e gráficos  demonstrados. 

 

3.3. Procedimento. 

Inicia-se o estudo enfocando as mudanças ocorridas no ensino público no Brasil nas 

últimas décadas, principalmente a partir da Constituição de 1988 e com a LDB (Lei de 

Diretrizes Básicas da Educação), culminando com a Lei 9424/96 que implantou o FUNDEF, 

trazendo reformas ao ensino fundamental. 

Depois serão analisados os impactos dessa lei no ensino fundamental em todo o País, 

focalizando as regiões brasileiras. 

Será dado ênfase maior à importância do controle do Fundo, demonstrando a 

necessidade da criação dos conselhos de fiscalização e acompanhamento social nos 

municípios, órgãos fundamentais no controle e acompanhamento dos recursos desse Fundo, a 

fim de que alcance os objetivos do programa proposto pelo MEC. 
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Por fim, serão discutidas e analisadas as falhas e deficiências na fiscalização dos 

recursos do Fundo, demonstrando que o papel da sociedade civil, Ministério Público e 

Tribunais de Contas são essenciais, como parceiros, no sucesso dessas mudanças, passo para 

futuras transformações na educação como um todo. 

Os dados obtidos advieram de livros e pesquisas na Internet de trabalhos publicados e 

dos sites do MEC e FUNDESCOLA, onde são publicados boletins dos Encontros dos 

Conselheiros do FUNDEF, nos municípios, e dos Programas de Apoio aos Secretários 

Municipais de Educação (PRASEM). Nestes encontros são analisados e avaliados os 

resultados positivos e negativos desse Fundo.   
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4. O FUNDEF E O ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

4.1. Aspectos gerais. 
 
O desenvolvimento do capitalismo ensejou a necessidade de se constituir um sistema 

de ensino que atendesse melhor à sociedade.Isso devido à emergência do modo de produção 

capitalista para operar máquinas relativamente complexas em relação ao padrão do período 

anterior e também a necessidade de se adaptar aos novos hábitos da organização do trabalho 

industrial. Adam Smith (1974), considerado o pai do Liberalismo econômico, defendia a 

instrução para todos, mesmo que fosse em doses homeopáticas.Para ele, a instrução dos 

trabalhadores propiciaria retorno econômico do investimento realizado, vislumbrando uma 

educação elementar para todos e reservando aos trabalhadores uma formação que hoje 

denominada de profissionalizante, já que os mesmos estariam fazendo tarefas mais complexas 

em relação à média.Tal abordagem denominada por Paul Singer (1996) de produtividade, 

enfatiza a educação como uma peça da complexa engrenagem do mercado capitalista. 

A outra abordagem da expansão e universalização da educação básica se fez pela via 

democrática, ao lado das mudanças econômicas e políticas, constituindo uma nova ordem de 

direitos sociais  que demandavam a atuação do Estado. A educação passa  a ser incorporada 

como um espaço de luta, de disputa de concepções de mundo, de construção de cidadania 

efetiva, de participação política e, em última análise, da construção do próprio processo de 

humanização dos homens e mulheres, que se dá pelo trabalho. 

Por outro lado, organismos internacionais têm incentivado reformas educacionais que 

caminham no sentido de articular a educação escolar ao novo patamar de acumulação de 

capital, denominado de reestruturação produtiva. A estratégia é definir padrões mínimos de 

capacidade, habilidade e competência dos trabalhadores. Para esses organismos, a exemplo do 

Banco Mundial, os países em desenvolvimento devem priorizar a educação básica. As novas 

competências exigidas do trabalhador moderno fazem parte do estoque de conhecimentos que 

trariam desde as séries iniciais e que lhe tornariam aptos a incorporarem-se no mercado de 

trabalho, acompanhando as mudanças tecnológicas e organizacionais da produção. 

O termo educação básica ,do Banco Mundial, é restrito à aproximadamente oito anos. 

No Brasil corresponderia, segundo a  LDB, ao ensino fundamental. 

O direito à educação sempre foi abordado nas constituições brasileiras, cada qual com 

enfoques diversificados. Mas foi  a Constituição de 1988 que expressou um momento distinto 

na vida política do Brasil. Os trabalhos constituintes foram marcados por uma forte 
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participação da sociedade civil organizada, sobretudo nas primeiras fases, avançando por 

grandes pressões dos setores democráticos. Foram garantidas, com isso, grandes vitórias no 

que se refere ao capítulo da educação, a exemplo da gratuidade do ensino na rede pública. 

Porém, por outro lado, não se conseguiu impedir o desvio de verbas públicas para a iniciativa 

privada. O direito à educação ficou estabelecido no capítulo III do Título VIII da Ordem 

Social,de acordo com o que se segue: 

Art 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

(...) 

- gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

(...) 

Art 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de : 

I. ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 

não tiveram acesso na idade própria; 

II. progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio; 

III.   atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV. atendimento em creche e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 

idade; 

(...) 

§1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular, importa na responsabilidade da autoridade competente. 

 

O ensino fundamental mereceu atenção especial do legislador no Brasil, o que segue a 

nossa tradição constitucional republicana pós-1934.O dispositivo assegurou não só a 

obrigatoriedade às crianças de sete a quatorze anos, como também estendeu para aqueles que 

não tiveram acesso na idade própria, os jovens e adultos excluídos do ensino regular. Definir 

o ensino obrigatório como direito público subjetivo significa dizer que, enquanto bem 

imaterial que é, não pode ser negado aos cidadãos, resultando a possibilidade de acionar os 



 

 

16

poderes constituídos para responsabilizar a autoridade competente pela sua não-oferta ou 

oferta irregular. 

Quanto aos demais níveis e modalidades de ensino, destaque-se a atenção dada pelo 

legislador à educação infantil. Ausente das constituições anteriores, este nível de ensino 

ganhou destaque, ainda que não tenha estabelecido a sua obrigatoriedade 

O direito à educação manifesta-se ainda em relação ao seu financiamento, assegurando 

os percentuais mínimos de 18% da receita de impostos da União e 25% da dos estados e 

municípios, inclusive a resultante das transferências constitucionais, para serem aplicados na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. O ensino fundamental público,segundo o parágrafo 

quinto, terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação. 

A priorização do ensino fundamental é reafirmada ainda no artigo 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) que contém: 

Art 60. Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o poder público 

desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da 

sociedade e com a aplicação de, pelo menos, cinqüenta por cento dos recursos a 

que se refere o art 212 da constituição, para eliminar o analfabetismo e 

universalizar o ensino fundamental. 

Todavia, esse artigo trouxe grandes problemas, pois o governo central nunca pôde 

dispor de metade dos recursos previstos no art 212 para investir na eliminação do 

analfabetismo e universalização do ensino fundamental. Isto se deve porque o Ministério da 

Educação tem investido mais de 50% dos seus recursos no ensino superior. 

Como se observa, o artigo 60 do ADCT não vinha sendo cumprindo, além do mais, 

verbas destinadas ao ensino não eram alocadas , em sua grande maioria, de acordo com as 

prioridades e necessidades da população. Muitas vezes, elas não chegavam à escola e aos 

sujeitos da educação, pois parcelas enormes perdiam-se no percurso da burocracia e da 

intermediação. Dessa realidade, resultou um quadro extremamente deficitário da educação 

brasileira, em particular da educação básica. 

Para mudar essa realidade,em 96 foram sancionadas leis que vieram transformar 

radicalmente o ensino fundamental brasileiro. 

Em dezembro de 1996 foi sancionada a Lei de Diretrizes de Base da Educação 

Nacional (LDB) que trouxe inovações em relação aos níveis e modalidades de ensino. Ela 

veio fortalecer a autonomia dos sistemas estaduais e municipais, assim como um regime de 

colaboração entre as instâncias União, estados , Distrito Federal e municípios. 
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No que se refere ao ensino fundamenta, a LDB trouxe algumas inovações, tais como: 

necessidade de a União estabelecer um padrão básico de oportunidades educacionais e um 

custo mínimo por aluno; o caráter redistributivo e supletivo da União em relação às demais 

instâncias educacionais. 

Mesmo com a Constituição Federal que promoveu uma série de mudanças legais no 

sentido de conferir maior autonomia e descentralização ao ensino, com reforma tributária, 

ampliação do repasse de recursos da União para estados e municípios, houve a necessidade de 

se amarrar determinado recurso ao ensino fundamental. Isso devido às carências 

encontradas,principalmente nos municípios mais pobres onde o gasto com cada aluno estava 

abaixo do mínimo legal. Sem falar nos baixos salários pagos aos professores, nos elevados 

índices de reprovação, repetência e evasão escolar na trajetória de boa parte do alunado. 

A estratégia era promover mudanças nos gastos públicos ligadas ao ensino 

fundamental (de 1 a 8 série do 1º grau), visando melhorias no processo de gestão, na 

qualidade do ensino, aumentando a eficiência no sistema educacional. Com isso, uma das 

ações prioritárias adotada pelo MEC foi a criação de um fundo contábil, onde transitariam 

recursos delimitados para o financiamento do ensino fundamental. Logo, em 1996, o governo 

encaminhou e foi aprovada pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional n. 14 que 

modificou os arts 34, 208, 211 e 212  da Constituição Federal e deu nova redação ao art 60 do 

Ato das Disposições Transitórias (ADCT). Essa emenda reafirmou a necessidade de 

estados,Distrito Federal e municípios cumprirem os dispositivos da Constituição de 88, 

relativos à vinculação de 25% de suas receitas, à manutenção e ao desenvolvimento do 

ensino, além de obrigar esses entes federados, a partir de 1988, a alocar 60% desses recursos 

no ensino fundamental, ao estabelecer uma vinculação de 15% das receitas de impostos ao 

ensino fundamental. 

O novo dispositivo legal determinou que é de competência dos estados, Distrito 

Federal e municípios a constituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e 

Valorização do Magistério. No entanto, em decorrência dos desníveis socioeconômicos dos 

estados e municípios, como nas Regiões Norte e Nordeste, a E.C. 14 previu que o papel da 

União seria o de responsabilizar-se pela complementaridade de recursos ao FUNDEF, sempre 

que, em dada estado e no Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançasse o mínimo 

definido nacionalmente. 

A criação e a regulamentação do FUNDEF em 1996 e sua posterior implementação, a 

partir de janeiro de 98, constitui um dos maiores avanços em busca da solução dos problemas 



 

 

18

do ensino fundamental público de nosso País, decorrentes dessa perversa distribuição de 

renda. 

Sua importância é representada pela profundidade das mudanças introduzidas e pelos 

critérios estabelecidos na distribuição dos recursos públicos dos estados e municípios, com 

perspectivas de atingir resultados a médio prazo, refletindo nos indicadores educacionais de 

todo o País, principalmente nas regiões mais carentes. 

A maior inovação do FUNDEF está na mudança da estrutura de financiamento, sub-

vinculando uma parcela dos recursos ao ensino fundamental, como também introduzindo 

critérios de distribuição e utilização dos  mesmos, partilhando os recursos entre estados e 

municípios de acordo com o número de alunos atendidos em cada rede de ensino. 

O Fundo é um produto de receitas específicas que  , por lei, vinculam-se à realização 

de determinados objetivos, tendo natureza contábil, a mesma do Fundo de Participação dos 

Estados e Municípios. Isso significa que seus recursos são repassados automaticamente aos 

estados e municípios, numa conta específica, aberta no Banco do Brasil, de acordo com 

coeficientes de distribuição estabelecidos e publicados previamente. Seus recursos devem ser 

empregados exclusivamente para o ensino fundamental. 

As receitas do Fundo são originárias de 15% dos seguintes impostos: Fundo de 

Participação dos Estados e Municípios ( FPE e FPM), Imposto de Circulação de Mercadoria e 

Serviços (ICMS) e Imposto sobre Produtos Industrializados,proporcional às exportações 

(IPIexp), compensações financeiras pagas pela União aos estados em função da Lei 

Complementar número 87/96 (Lei Kandir) que isentou exportações da incidência de impostos 

estaduais . Só recebem os recursos os estados e municípios que oferecem atendimento em 

rede de ensino fundamental regular e que tenham alunos cadastrados no censo escolar do ano 

anterior. Não entram as matrículas da Educação Infantil e do Ensino Médio (antigo segundo 

grau), nem do ensino Supletivo. 

Nos cinco primeiros anos do FUNDEF , é permitida a utilização de parte da parcela 

dos 60% para a capacitação dos professores leigos, aqueles que não têm formação, sendo essa 

utilização definida pelo governo, a fim de torná-los habilitados ao exercício regular da 

docência. 

Deduzida a remuneração do magistério ,ou seja, 60% do valor do montante do Fundo, 

o restante (40%) deverá ser utilizado na cobertura das demais despesa previstas no art 70 da 

Lei 9393/96, tais como: remuneração e aperfeiçoamento de demais profissionais da educação 

(atividades de natureza técnico-administrativa); aquisição, manutenção, construção e 

conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino; uso e manutenção de bens 
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vinculados ao ensino; levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, visando ao 

aprimoramento da qualidade e expansão do ensino; realização de atividades-meio necessárias 

ao funcionamento do ensino; aquisição de material didático. 

Lembrar que a correta aplicação dos recursos desse Fundo não isenta os estados e 

municípios de destinarem os 15% das demais receitas de impostos, não incluídas no Fundo , 

na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental (Emenda C. 14); como também 

aplicar o mínimo de 25% das receitas e transferências na educação (art 212 da Constituição 

Federal). 

Como foi dito, a parcela mínima de 60% do Fundo deve ser destinada exclusivamente 

para remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades no 

ensino fundamental, inclusive professores de educação especial, do ensino supletivo e o 

responsável pela TV Escola. Isso veio para poder valorizar mais esses profissionais, tão 

importantes na formação das crianças e jovens de uma sociedade,melhorando, com isso, a 

qualidade do ensino fundamental, base  da formação da cidadania. Mas, para que o objetivo 

dessa reserva seja alcançado, é preciso a boa vontade da esfera municipal, aprovando os 

planos de carreira e remuneração do magistério, regulamentando-os para que se possa 

valorizar ainda mais esse profissional imprescindível a uma sociedade em desenvolvimento. 

 

4.2. Impactos dos recursos do FUNDEF no ensino fundamental. 
 

O FUNDEF é um exemplo inovador da política social e articula os três níveis de 

governo, incentivando a participação da sociedade para que sejam atingidas os seguintes 

estratégicas: 

- promover a justiça social, tendo um novo critério de distribuição de recursos, 

beneficiando os estados e municípios das regiões pobres do país; 

- promover uma política nacional de equidade- os recursos vinculados ao ensino 

obrigatório são redistribuídos entre cada estado e seus municípios de acordo com o número de 

alunos atendidos em suas redes, cabendo ao Governo Federal complementar o Fundo sempre 

que não for atingido o valor mínimo anual por aluno; 

- promover a efetiva descentralização- as redes estaduais e municipais de ensino 

passam a dispor de recursos proporcionais aos seus encargos, o que incentiva o esforço de 

ampliação da oferta da matrícula e oferece condições para garantir a permanência das crianças 

e estimular maior autonomia das escolas; 
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- promover a melhoria da qualidade da educação e a valorização do magistério 

público- os recursos destinam-se prioritariamente à melhoria dos níveis de remuneração e de 

qualificação, com vistas à construção da escola pública de qualidade. 

Com o critério redistributivo dos recursos e a garantia de uma significativa parcela do 

fundo para a manutenção do magistério, ocorreram importantes transformações no cenário do 

ensino fundamental em todo o País, dando ênfase maior aos municípios carentes, onde o nível 

de analfabetismo é acentuado e o salário dos professores muito baixos. Em muitos 

municípios, principalmente das Regiões Norte e Nordeste, o investimento por aluno era muito 

aquém do mínimo legal. Com a implantação do FUNDEF, essa situação melhorou bastante, 

trazendo avanços consideráveis para o ensino fundamental nessas Regiões. Já em relação às 

Regiões Sul e Sudeste, não houve todo esse impacto, pois o custo por aluno e o índice de 

salário dos professores já eram superiores às demais regiões ,não acarretando, com isso, 

grandes alterações.    

Como visto, os recursos do Fundo são distribuídos de acordo com o número de alunos 

matriculados em cada município e na rede estadual. Antes do estabelecimento do Fundo, cada 

município e cada estado precisava financiar as despesas em educação a partir das suas 

próprias disponibilidades de recursos. Municípios e estados com boa arrecadação podiam 

gastar mais com o ensino fundamental e aqueles com menor arrecadação não dispunham de 

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

recursos fica associada ao número de alunos, e não mais ä capacidade financeira local, o que 

permite aumentar a qualidade do ensino nos locais de menor disponibilidade de recursos, 

estimulando os municípios a levar para a escola crianças que antes não a freqüentavam. 

 

Tabela 1- Número de Matrículas em Toda a Rede de Ensino Fundamental 

 1996 2000 Variação(%) 

Matrículas 1ª a 4ª serie 

Matrículas  5ª a 8ªserie 

Total de Matrículas 

Total de Turmas 

19.817.575

12.906.795

32.726.366

     444.628

20.024.414 

15.295.853 

35.322.267 

     614.069 

1 

19 

8 

38 

      Fonte: MEC- Censo Escolar 

O Censo Escolar permite que se avalie os principais indicadores do ensino 

fundamental. Embora possa haver distorções resultantes de comportamento estratégico dos 

estados e municípios ao informar o número de matrículas, não há estímulos para que esses 
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entes de governo falseiem outras informações, como, por exemplo, aquelas relativas ao grau 

de formação de professores ou a duração dos turnos escolares. Observou-se, segundo a tabela 

1, a expansão de 8% no total de matrículas entre os dois anos, representando a inclusão de 2,6 

milhões de novos alunos no ensino fundamental. O número de 1ª a 8ª série cresceu 38%. 

 

Tabela 2- Matrículas de 1ª a 4ª Série nas Redes Estadual ,Federal ,Municipal e 

Particular. 

 1996 2000 Variação(%) 

Estadual 9.270.034 47% 5.923.939 30% -36 

Federal 13.032 0% 7.800 0% -40 

Municipal 8.580.025 43% 12.467.198 62% 45 

Particular 1.954.484 10% 1.625.477 8% -17 

Total 19.819.571 100% 20.026.414 100% 1 
         Fonte: MEC- Censo Escolar 

 

Tabela 3- Matrículas de 5ª a 8ª série nas redes estadual, federal , municipal e 

particular. 

 1996 2000 Variação(%) 

Estadual 8.867.041 69% 9.558.930 62% 8 

Federal 18.949 0% 18.510 0% -2 

Municipal 2.336.463 18% 4.221.208 28% 81 

Particular 1.684.342 13% 1.497.205 10 -11 

Total 12.906.795 100% 15.295.853 100% 19 
   Fonte: MEC- Censo Escolar 

 

Separando as matrículas entre as diferentes redes, percebe-se houve uma forte 

municipalização do ensino. As matriculas de 1ª a 4ª série na rede municipal subiram de 43% 

para 62% do total e as de 5ª a 8ª série cresceram de 18% para 28% do total. Isso foi um 

aspecto positivo na gestão do ensino fundamental, facilitado pelo mecanismo financeiro do 

FUNDEF, que faz com que o financiamento acompanhe o aluno, transferido da rede estadual 

para municipal ( Tabelas 2 e 3). 
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Tabela 4- Número de docentes de 1ª a 4ª em toda a rede por grau de escolaridade 

 1996 2000 Variação(%)

Fundam .Incompleto 

Fundam Completo 

Médio 

Superior 

Total 

63.192     8% 

55.125  7% 

493.733   64%

153.526  20%

765.576             100%

 

21.774    3% 

44.429   6% 

543.417 67% 

196.674 24% 

806.294           100%  

-66 

-19 

 10 

  28 

   5 

       Fonte: MEC –Censo Escolar 
 

Tabela 5- Número de docentes de 5ª a 8ª em toda a rede por grau de escolaridade 
 1996 2000 Variação(%)

Fundam Incompleto 

Fundam Completo 

Médio  

Superior 

Total 

526     0% 

5.634   1%   

153.738   26%

439.543  73%

599.441              100%

536    0% 

4.067                   1% 

188.977 26% 

545.939 74% 

739.519           100%  

2 

-28 

23 

24 

23 
Fonte: MEC- Censo Escolar 

 

Também é expressiva  a melhoria na qualificação dos professores. Nas turmas de 1ª a 

4ª , em 1996, os professores que não tinham completado o ensino fundamental era de 8%.Já 

em 2000, esse percentual caiu para 3%. Isso pode ser o reflexo do estímulo do FUNDEF para 

o treinamento de professores leigos. 

O aumento na remuneração dos professores ,com os recursos de 60% direcionados 

para esse fim, deve ter contribuído para atrair profissionais mais qualificados, isso sendo 

observado no crescimento de professores com nível superior completo em 28% no período ( 

tabelas 4 e 5). 
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Tabela 6- Matrículas de 1ª a 8ª série em escolas municipais com turnos de aulas 

inferiores a quatro horas – por região 

1996 2000 

 Menos de 4 hs 

(A) 

Todos os Turnos

(B) 

(A)/(B)  

% 

Menos de 4 hs

(A) 

Todos os Turnos 

(B) 

(A)/(B)

% 

SE 213.867 2.803.312 8 79.248 4.675.423 2 

S 140.349 1.622.184 9 68.279 1.854.509 4 

NE 1.476.123 4.947.896 30 1.377.420 7.561.512 18 

N 153.612 926.204 17 176.860 1.717.546 10 

CO 73.079 616.902 12 76.985 879.204 9 

Total 2.057.030 10.916.498 19 1.778.792 16.688.194 11 
Fonte: MEC- Censo Escolar 

 

A tabela 6 mostra a performance das diferentes regiões em relação aos turnos escolares 

de menos de quatro horas. A Região Nordeste, em 1996, tinha 30% de seus alunos estudando 

menos de quatro horas por dia. Como a média nacional era de 19%, essa região estava 11 

pontos percentuais acima da média do país. Já a Região Sudeste estava em situação 

oposta,com apenas 8% dos alunos em turnos de menos de quatro horas, ficando 11 pontos 

percentuais abaixo da média nacional. Já no ano 2000, essa diferença entre as regiões foi 

modificada, reduzindo bastante, tendo uma melhora em todas as regiões. A participação dos 

turnos de menos de quatro horas, na Região Nordeste, havia caído para 18%, passando a ser a 

sua diferença em relação à média nacional de 8%. A Região Sul que tinha uma vantagem de 

10 pontos em relação à média cai para 7 pontos. A figura 1 ilustra bem isso. 
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Quando se analisa o grau de escolaridade dos professores de 1ª a 4ª série também se 

percebe essa redução das desigualdades regionais entre municípios ricos e pobres. Em 1996, 

16% dos professores do Nordeste não tinham o ensino fundamental completo e do Norte eram 

15%. Já no Sul e Sudeste, esse percentual não passava de 2%. Em 2000, a diferença caiu 

consideravelmente. O Norte e Nordeste caíram suas diferenças em relação à média nacional 

respectivamente de 8 para 3 pontos percentuais e de 7 para 2 pontos percentuais,conforme a 

figura 2. 
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Já em relação aos docentes de 5ª a 8ª série, o progresso mais notável não foi no 

aumento do grau de formação, mas na expansão de 23% no contingente de professores 

contratados. Ao analisar essa expansão por região ,percebe-se que os maiores avanços, mais 

uma vez, foram nos municípios mais pobres e nas regiões mais atrasadas, como mostra a 

figura 3. 
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Tabela 7- Composição do FUNDEF segundo a origem 

1998-2000 

R$ Milhões 
Origem dos 

recursos 

1998 

FUNDEF 

1998 

PART % 

1999 

FUNDEF 

1999 

PART % 

2000 

FUNDEF 

2000 

PART % 

FPM 1.838,3 13,8 2.042,0 13,4 2.238,7 12,7

FPE 1.638,1 12,3 1.819,9 12,0 2.149,8 12,2

ICMS 8.758,8 66,0 9.834,2 64,7 11.924,7 67,6

IPI EXP 238,0 1,8 230,7 1,6 264,6 1,5

LC 87/96 314,0 96,3 684,6 4,5 565,6 3,2

Subtotal 12.787,2 96,3 14.620,4 96,2 17.143,4 97,1

Comp.Uniao 486,6 3,7 579,9 3,8 505,6 2,9

Total  13.273,8 100,0 15.200,3 100,0 17.649,0 100,0

Fonte: STN/MF 

 

Conforme tabela 7, entre 1998 e 2000, o montante global de recursos vinculado ao 

FUNDEF cresceu 33%, devido a elevação na arrecadação de impostos, configurando um 

quadro favorável à consecução dos principais objetivos do novo Fundo: assegurar a 
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vinculação efetiva ao ensino fundamental, promover uma alocação mais justa, baseada no 

número de alunos e valorizar o magistério. 

Do montante dos recursos vinculados ao Fundo, os estados detinham R$ 8,1 bilhões, 

em 1998, e 9,2 bilhões, em 2000, enquanto para o conjunto de municípios os montantes 

respectivos corresponderam a R$ 5 bilhões e 7,5 bilhões. Portanto, enquanto a parcela 

estadual aumentou em 13%, a dos municípios cresceu 50%. As transferências dos estados aos 

municípios, que foram de 423 milhões líquidos, no primeiro ano, passou para R$ 1,75 bilhão, 

em 2000. 

Os dados das tabelas 8 e 9 mostram os recursos financeiros dirigidos aos municípios 

no período. Na tabela 8,verifica-se a variação do valor médio por aluno/ano disponível em 

cada região e para o Brasil como um todo. No primeiro ano, houve um acréscimo de 22,7%, 

atingindo 48,5% no ano 2000, destacando-se as Regiões Norte e Nordeste, que obtiveram 

aumentos de 90% e117,5% respectivamente. Em relação ao Brasil,  a média passa de R$ 

335,00 (sem FUNDEF, em 1998) para R$ 496,00 (com o FUNDEF, em 2001), um 

crescimento de cerca de 48,5%. 

Na tabela 9 aparece a receita adicional bruta dirigida aos municípios em conseqüência 

do FUNDEF. Em 1998, 2.703 municípios (49% do total) tiveram acréscimo de receita com o 

FUNDEF no valor de R$ 2 bilhões, beneficiando 10 milhões de alunos, ou 81% das 

matrículas municipais (vale dizer: os outros 51% de municípios, com transferências negativas 

de recursos devidas ao Fundo, detinham menos de 20% das matrículas). 

Com a acentuada municipalização, a transferência adicional vem aumentando: em 

2000, alcançou R$ 3,1 bilhões, tendo dois terços dos municípios saldo positivo, proporção que 

vai a mais de 90% no Nordeste e 80% no Norte. No conjunto, as localidades com saldo 

positivo respondem por 14 milhões de alunos, representando 87% do total municipal. Vale 

ressaltar que os municípios das Regiões Norte e Nordeste, que tiveram receitas adicionais de 

pouco mais de R$ 1 bilhão em 1998, puderam contar com R$ 1,7 bilhão em 2000, 

absorvendo, juntos, 50% do acréscimo. 
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Tabela 8 – Distribuição das matrículas da educação fundamental por 

dependência administrativa – 1997/2000 e valor por aluno/ano no âmbito dos 

municípios, por UF e região– 1998/2000 

1998  2000 
% Matr. 

1997 
Vlr aluno/ ano 

nos 
Municípios (R$) 

% Matr.
1999 

Vlr aluno/ ano nos Municípios 
(R$) 
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V
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( A ) ( B ) (B/A)  ( D) (D/C)
 
N 63,1 36,9 251 369 47,0 49,3 50,7 220 408 428 418 90,1 
NE 42,7 57,3 170 321 88,8 36,0 64,0 164 348 365 357 117,5 
CO 
(*) 

69,4 30,6 370 371 0,3 65,0 35,0 413 493 518 505 22,4 

SE 71,4 28,6 602 550 (8,6) 61,5 38,5 563 666 699 683 21,3 
S 57,3 42,7 407 482 18,4 55,0 45,0 499 630 662 646 29,4 
BR 59,3 40,7 335 411 22,7 50,8 49,2 334 484 508 496 48,5 

 
 
Tabela 9 - Receita adicional bruta dos municípios em decorrência do FUNDEF, por UF 
e região 1998/ 2000 
 

 1998 2000 

UF/Região REDE MUNICIPAL ( * )  REDE MUNICIPAL ( * )  

 Nº de 
Alunos/1997

Nº de Munic. Valor  
(R$ milhões)

Nº de Alunos/
2000

Nº de Munic. Valor  
(R$ milhões)

N 885.547 307 160,9 1.482.551 365 344,8 
NE 5.050.908 1.557 931.1 6.787.139 1.651 1.423,9 
CO(***) 497.582 120 66,5 625.202 142 106,8 
SE 2.324.957 253 628,8 3618.310 733 927,3 
S 1.310.950 466 236,6 1.502.699 517 297,8 
Total 10.069.944 2.703 2.023,9 14.015.901 3.408 3.100,6 

Total 
Redes 
Munic. 

12.436.528 5.506 5.075,5 16.162.649 5.506 7.544,5 

Part. % (**) 81,0 49,1 39,9 86,7 61,9 41,1 
Fonte: MEC (Elaboração- Fundação SEADE/SP). 
(* ) Municípios com acréscimo de receita 
(** ) Calculado sobre o total de matrículas da rede municipal do Brasil 
( *** ) Excluindo o Distrito Federal ( Não há redistribuição de recursos entre governos). 
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A tabela 10 refere-se ao efeito do FUNDEF nos municípios mais pobres, mostrando 

que, sem o Fundo, um total de 2.564 municípios teriam menos de R$350,00 por aluno, em 

2000.Logo, os estudantes matriculados nessas redes municipais só teriam R$ 180,00 em 

média por aluno. Com o FUNDEF, essa média sobe para R$ 382,50, um incremento de 

112,6%. 

 

Tabela 10 – Efeitos financeiros do FUNDEF nos municípios com valor por aluno/ano 
inferior a R$350,00 - 2000 
 
 
 Municípios Alunos/1999 Valor por Aluno / 

Ano (R$ ) 
Receita 

Adicional 
Bruta ( R$ ) 

Milhões 

Variação 

Valor por 
Aluno/Ano 
R$ 1,00 

Nº % Nº % Sem o 
 FUNDEF

Com o 
 FUNDEF

 Vlr 
Por Aluno 

 
% 

     ( A ) ( B )  (B-A) (B/A) 

Até 100 477 8,7 3.253.351 20,1 78,1 341,1 862,1 263,0 336,7 
>100<=150 680 12,4 2.793.728 17,2 123,7 350,2 644,8 226,5 183,1 
>150<=200 445 8,1 2.147.289 13,3 173,0 376,9 618,5 203,9 117,9 
>200<=250 330 6,0 1.212.123 7,5 223,4 401,8 243,2 178,4 79,9 
>250<=350(*) 632 11,5 2.059.099 12,7 301,6 442,7 324,6 141,1 46,8 
Total 
 

2.564 46,6 11.465.590 70,8 180,0 382,5 2.693,3 202,6 112,6 

Outros Munic. 2.942 53,4 4.731.037 29,2      
Part. % ( **) 5.506 100,0 16.196.627 100,0      

Fonte: Recursos: Elaboração MEC /SEADE;Municípios: IBGE; Alunos: Censo Escolar. 
( * ) O valor mínimo nacional estabelecido para os alunos da 5ª à 8ª e para a educação especial fundamental em 2000 é de r$ 
349,65. 
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5. CONTROLE SOCIAL DO FUNDEF. 

 

5.1. Aspectos gerais. 

Um dos aspectos mais inovadores que a legislação do FUNDEF trouxe foi a 

instituição do controle social. Para isso, a Lei 9424/96 previu o depósito dos recursos do 

FUNDEF em contas separadas da conta única do Estado ou município, com mecanismos 

automáticos de repasse; e a criação dos conselhos de acompanhamento e controle social do 

FUNDEF, que deveriam ser instituídos no prazo de 180 dias. Suas atribuições estão 

relacionadas diretamente no controle dos recursos, a fim de que possam ser aplicados da 

melhor forma possível. Suas atribuições precípuas são: acompanhar e controlar a repartição, 

transferência e aplicação dos recursos do FUNDEF, assim como supervisionar o Censo 

Escolar anual. No âmbito do MEC, foi criado o Departamento de Acompanhamento do 

FUNDEF, para monitorar sua implantação e avaliação, esclarecendo dúvidas e orientando os 

governos a respeito da aplicação correta dos recursos. 

Segundo a Lei , cada estado e cada município deve ser fiscalizado por um conselho de 

acompanhamento e controle social, cuja composição, no âmbito dos municípios, é formada de 

quatro membros , representando: 

- a Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalente; 

- os professores e os diretores de escola; 

- os pais de alunos; 

- os servidores das escolas. 

Um quinto membro, representando o Conselho Municipal de Educação, obrigatório 

nos municípios onde este conselho exista. 

A nível estadual participarão ,no mínimo, oito membros: 

- Poder Executivo Estadual; 

- Poderes Executivos Municipais; 

- Conselho Estadual de Educação; 

- Seccional da União dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME; 

- Seccional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação; 

- Delegacia Regional do MEC; 

- Tribunais de Contas do Estado; 

- Pais e alunos e professores das escolas públicas do ensino fundamental. 
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A nível federal participarão, no mínimo, seis membros assim representados: 

- Poder Executivo Federal; 

- Conselho Nacional de Educação; 

- Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Educação ( CONSED); 

- Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE; 

- Tribunal de Contas da União; 

- Pais de alunos e professores das escolas públicas de ensino fundamental. 

 

Os conselheiros não são remunerados pelas suas atividades, participando de reuniões 

ordinárias e extraordinárias, para avaliarem os registros contábeis e demonstrativos gerenciais 

mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados, que são disponibilizados para os 

mesmos pela administração pública. Se os conselheiros constatarem alguma irregularidade, 

devem primeiramente reunir provas e depois formalizar pedido de providências ao governante 

responsável. Logo, como visto, o papel dos conselheiros é de vital importância para que esse 

fundo atinja seu real objetivo, ou seja, melhorar a educação fundamental nesse país. 

Esses conselhos significam um avanço no processo de democratização do País, porque 

possibilitam que a sociedade conheça o quanto e em que foi gasto o dinheiro reservado ao 

ensino fundamental, possibilitando transparência na aplicação dos recursos financeiros. 

Assim, ganha a sociedade duplamente, porque tem a oportunidade de exercer controle sobre 

os gastos, evitando o desperdício ou má aplicação do dinheiro público. 

 

 

5.2 Distorções e fragilidades na aplicação dos recursos do FUNDEF. 

 

Uma das grandes causas de fragilidade na aplicação dos recursos do FUNDEF é a 

carência de informações e a dificuldade de garantir o controle social do seu dinheiro. 

Nas avaliações ocorridas pelo Ministério da Educação, muitos municípios ainda não 

conseguiram formar seus conselhos. E aqueles que já os implantaram, não funcionam 

corretamente. Logo, o dinheiro vem sendo repassado, mas a sociedade ainda não se organizou 

para impedir sua má utilização. 

Segundo dados da figura 10, constatou-se que 93,1% das redes municipais e 92,6% 

das redes estaduais já dispunham de conselhos, em funcionamento, em junho de 2000, não 

significando que funcionem corretamente. Com a obrigatoriedade da destinação de pelo 
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menos 60% dos recursos do FUNDEF para remuneração do magistério, a categoria também 

passou a acompanhar mais atentamente os gastos das secretarias de educação. 

 

Tabela 11- Municípios com Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEF- Brasil e regiões –1998/2000. 

Percentual de Municípios com conselhos implantados  
Região Em 1998(%) Em junho de 2000(%) 
Brasil 80,6 98,0 
Norte 61,3 99,0 
Nordeste 86,4 99,0 
Sudeste 74,3 93,0 
Sul 79,8 99,0 
Centro-Oeste 80,7 99,0 

   Fonte: 1998 Pesquisa MEC e 2000 Pesquisa Fipe 

 

Nos encontros de treinamento dos conselheiros do FUNDEF, realizados no Rio 

Grande do Norte, em março de 1999, ficou evidente a carência de informações à respeito do 

controle social dos recursos do FUNDEF. 

Segundo afirma a Secretária de Educação de São Tomé, a 15 Km de Natal, Tereza 

Cristina da Silva: “Não temos a cultura do conselho, conseguir mudar isso é um desafio muito 

grande”.Ela conta que no início da mobilização para formar o conselho só os sindicatos 

apareciam na reunião. “ Sempre foi assim, alguém decidindo pela população”, comenta. Hoje, 

alguns pais e professores começam a marcar presença nas discussões relacionadas com o 

futuro da escola.“Aos poucos estamos descobrindo que esse espaço é nosso e que podemos 

trabalhar juntos para melhorá-lo”. 

Iralice Alcide, Secretária Municipal de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, a 200 Km 

de Natal, levanta outro ponto central para a autonomia de fiscalização dos conselhos de 

controle do FUNDEF. “ Todo mundo em minha cidade vive de emprego da prefeitura”, diz. E 

pergunta: “Quem vai querer fazer denúncia de mau uso do dinheiro e arriscar perder o 

emprego, sabendo que não tem onde arrumar outro?”. Uma das sugestões feitas pela 

Procuradoria de Justiça do Estado é buscar incluir um ouvinte do Ministério Público em todas 

as reuniões do conselho. Dessa forma, ficará garantida a imparcialidade da fiscalização e das 

resoluções tomadas. 

Outro grande problema que os conselhos enfrentam é a dificuldade de acesso aos 

extratos das contas do FUNDEF. 

O Poder Executivo estadual ou municipal é obrigado a disponibilizar, mensalmente, ao 

conselho do FUNDEF, todos os dados e informações sobre os recursos e sua utilização. O 
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Banco do Brasil, quando solicitado, fornece extrato bancário da conta do FUNDEF a 

membros do Conselho, Deputados, Vereadores, Ministério Público e Tribunais de Contas. 

Acontece que ,em muitos municípios, isso não vem ocorrendo. Observou-se no 

encontro dos conselheiros do FUNDEF que ocorreu em Natal, em março de 1999, onde a 

maior parte das reclamações esteve relacionada à dificuldade do acesso aos extratos, alegando 

que os prefeitos não passavam as informações e que o presidente do conselho, normalmente o 

secretário municipal de educação, pegava o extrato e não socializava os dados com os demais 

conselheiros. 

Existe também uma total falta de informações por parte dos membros dos conselhos. 

Muitos não sabem suas atribuições, como, por exemplo, acompanhar e fiscalizar os números 

do Censo Escolar, base para todos os repasses do FUNDEF. 

“Eu nem sabia que existia uma versão preliminar do Censo para os municípios 

verificarem se estava tudo correto e, muito menos, onde conseguir esses números”, confessou 

Jucineide Rúbia Medeiros, integrante do Conselho de Controle Social do FUNDEF de Acari, 

a 150 Km de Santa Cruz. 

Logo, o que se observa é que os integrantes de muitos conselhos formados são pessoas 

totalmente despreparadas que precisam de orientações no sentido de melhor fiscalizar os 

recursos desse Fundo. 

Por outro lado, é marcante a falta de sistemas próprios de ensino, dificultando, com 

isso, uma boa gestão desses recursos. Dos 80 municípios do Rio Grande do Norte que 

enviaram representante ao evento da segunda etapa do Programa de Apoio aos Secretários 

Municipais de Educação (PRASEM), realizado em Natal, no início de março de 1999, apenas 

um tinha sistema municipal de ensino montado. Apesar da LDB prever que todo município 

deve organizar-se de maneira autônoma, a maior parte dos dirigentes da educação local ainda 

não sabem como fazer isso. O principal motivo para o número pequeno de municípios 

funcionando nos moldes estabelecidos pela lei é a falta de conhecimento sobre as vantagens 

de se ter um sistema próprio. 

Em Ceará Mirim, a 27 Km de Natal, o sistema  municipal de ensino funciona desde o 

início de 1998 e já fez muita diferença. Segundo o Secretário de Educação do Município, 

Edimílson do Nascimento, a vida das escolas ficou mais fácil. “ Ganhamos agilidade em todos 

os aspectos, desde a gestão e a parte financeira até as questões pedagógicas”, afirma. 

Quando o Município funcionava integrado à Secretaria de Educação do Estado, como 

acontece na maior parte do País, até o diário da classe vinha da capital, tudo era mais difícil. 
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Com isso, eles foram um dos primeiros municípios do País a constituir o Conselho de 

Fiscalização e Controle Social do Fundo. 

Segundo os secretários participantes do PRASEM, o maior obstáculo para instituir um 

sistema municipal de ensino é a falta de gente qualificada para conduzir e participar do 

processo, gerando absurdos como contratação de consultores como substitutos para a 

comunidade, que não discute a elaboração de documentos fundamentais na constituição dos 

sistema como o plano de educação do município. 

Diante dessas fragilidades e distorções que precisam ser sanadas, os recursos do 

FUNDEF ficam vulneráveis à fraude, vindo a prejudicar a política nacional, que é dar uma 

qualidade melhor ao ensino fundamental. 

Durante esses quatro anos, desde a implantação até os dias atuais, muitas denúncias 

têm sido feitas envolvendo os recursos do FUNDEF. E elas são mais atuantes nos municípios 

mais carentes, ou seja, nas regiões Norte e Nordeste, onde ocorrem os repasses da União para 

complementação do valor por aluno. 

As tabelas 12 e 13 mostram que, embora só ocorram em apenas 32% dos municípios 

do País , a Região Nordeste contém 82% dos municípios denunciados por má gestão e 87% 

por fraudes. Dentre esses, os Estados de Ceará, Bahia e Piauí somam 82%. 

 

Tabela 12 - Distribuição por regiões dos municípios com denunciação de fraude e 

má gestão do FUNDEF. 

  Má 
Gestão(%)

Fraude 
(%) 

Má Gestão e/ou 
Fraude(%) 

Todos os 
Municípios(%) 

SE 
 S 
NE 
N 
CO 
Total 

5 
1 
80 
12 
2 

100 

6 
1 
87 
5 
1 

100 

5 
3 

80 
10 
2 

100 

21 
16 

123 
32 
19 

100 
Fonte:[Brasil. Câmara dos Deputados (2001)] 
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Figura 6- Distribuição por região dos municípios com denunciação de má gestão e fraude
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Figura 7- Distribuição por região de  todos os  municípios com denunciaçao de má gestão e
fraude  do FUNDEF
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Tabela 13 - Distribuição por estados dos municípios com denúncias de fraude e 

má gestão do FUNDEF. 

Estado Má 

Gestão(%) 

Fraude     

(%) 

Má Gestão e/ou Fraude   

(%) 
AC 

AL 

AM 

BA 

CE 

GO 

MA 

MG 

MS 

MT 

PA 

PB 

PE 

PI 

PR 

RJ 

RN 

RS 

SC 

SP 

TO 

         TOTAL 

1 

0 

9 

42 

30 

0 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

1 

4 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

100 

4 

0 

0 

31 

29 

1 

5 

3 

0 

0 

1 

0 

1 

22 

1 

1 

1 

0 

0 

3 

0 

100 

1 

2 

8 

41 

24 

0 

2 

3 

1 

0 

1 

0 

1 

8 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

100 

  Fonte: [Brasil.Câmara dos Deputados(2001)] 

 

A teoria da descentralização fiscal indica que municípios onde há grande concentração 

de pobres tende a ser mais propenso a incorrer em desvios de recursos e em má gestão de 

programas descentralizados. Uma grande quantidade de eleitores mal informados e sem 

condições de acompanhar os atos da administração municipal facilitaria que a elite desviasse 

os recursos recebidos  em seu proveito próprio. Como argumentam [BARDHAN e 

MOOKHERJEE (2000,p.136-7)]. 

Uma forte justificativa para que essas fraudes ocorram justamente nos municípios 

onde a União complementa  o valor do FUNDEF seria o fato de que, ao criar matrículas 

fantasmas, um município não estaria tirando recursos do seu vizinho, e sim aumentando o 
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fluxo de recursos da União para o estado. Logo, não haveria estímulo para que o estado e os 

municípios fiscalizem e pressionem uns aos outros. 

Para se constatar isso,a idéia básica é comparar a evolução dos indicadores menos 

sujeitos a fraude (escolaridade dos professores, duração de turnos) com o indicador mais 

sujeito a fraude (número de matrículas) nos grupos dos estados nordestinos que recebem 

complementação da União (O Pará está de fora do Nordeste) com os que não recebem (Rio 

Grande do Norte e Sergipe). Se a performance nos municípios que recebem complementação 

for diferente daqueles que não recebem em relação ao indicador mais sujeito à fraude 

(matrículas), então há indícios de que esses municípios estão fraudando o número de 

matrículas. 

E isso parece o que estar acontecendo, quando olhamos as estatísticas de turnos 

inferiores a quatro horas, percebe-se que a performance dos municípios nordestinos com e 

sem complementação de verbas é bastante similar; assim como no percentual de docentes com 

formação incompleta; mas, quando analisa-se o total de matrículas, a performance similar dos 

dois grupos não mais ocorre. A expansão de matrículas nos municípios com complementação 

de verbas da União é muito maior. Como mostra a figura 8, esse grupo expandiu suas 

matrículas de 1ª a 4ª série em 40%, contra apenas 21% do outro grupo. O mesmo ocorre com 

as matrículas das séries da 5ª a 8ª, apresentando um aumento de 46% no total contra 29% dos 

sem complementação. 
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Todos os esforços estão no sentido de garantir a aplicação correta dos recursos do 

FUNDEF, tendo o Ministério Público um papel ativo na fiscalização desses recursos. Para 

isso, os promotores de Justiça vem trabalhando, em alguns municípios, divulgando a lei e 

alertando os professores e profissionais ligados à educação, além de pais e alunos, prefeitos e 

vereadores sobre a necessidade da fiscalização constante. 

Eles vêm capacitando os prefeitos, a fim de que enviem ,à Câmara Municipal, a lei de 

criação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social, integrado meio a meio por 

representantes do governo e sociedade civil. Além disso, vem orientando a necessidade de se 

criar os novos planos de cargos e salários para os professores, demonstrando que 60% dos 

recursos do FUNDEF devem ser investidos diretamente no professor, na melhoria salarial e 

capacitação. Mostrando também que os recursos do FUNDEF devem estar carimbados e não 

misturados com o restante do dinheiro da Prefeitura, já que deve haver uma conta específica 

no Banco do Brasil para os recursos do FUNDEF. 

Onde o Ministério Público vem atuando com esse trabalho de conscientização, os 

resultados têm sido bem melhores. E, como exemplo, tem-se o Estado do Rio Grande do 

Norte, onde foi dividido em três regiões para facilitar o trabalho. Normalmente, eles fazem 
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encontros, onde os municípios enviam secretários, prefeitos, comunidade, vereadores, pais, 

diretores, professores e integrantes dos conselhos de fiscalização a fim de tirarem dúvidas a 

respeito do FUNDEF. As dúvidas são relacionadas a conceitos embutidos na lei que 

dificultam o entendimento de muitos integrantes, na maioria das vezes, despreparados. 

A atuação do Ministério Público, como parceiro da sociedade nesse trabalho de 

fiscalização, vem ajudando muito para uma boa gestão dos recursos do FUNDEF. 

O Tribunal de Contas também tem tido seu papel importante no controle e fiscalização 

desses recursos. Eles fazem o controle externo e recebem os balancetes a cada 90 dias para 

acompanharem a movimentação do dinheiro. Verificando algo errado, acionam o Ministério 

Público. Este, recebendo a denúncia, abre inquérito imediatamente e requisita os boletins, no 

prazo de 15 dias. A lei obriga todos os órgãos públicos a fornecerem, no tempo pedido, todas 

as informações solicitadas pelo Ministério Público, sob pena de desacato à autoridade. De 

posse da documentação, eles podem pedir ajuda aos Tribunais de Contas, solicitando 

auditorias, uma vez  que eles possuem um corpo técnico qualificado. 

Não há modelo pré-estabelecido de prestação de contas de uso específico para os 

recursos do FUNDEF. Entretanto, a legislação estabelece a obrigatoriedade de os governos 

estaduais e municipais apresentarem demonstrativos gerenciais e contábeis cuja finalidade é 

possibilitar o acompanhamento e exame dos recursos do FUNDEF, seja em relação às 

transferências para a conta específica, seja em relação à utilização desses recursos. A 

prestação de contas deve ocorrer de três formas e em três momentos distintos: 

- mensalmente, por meio da elaboração e apresentação de registros contábeis e 

demonstrativo gerenciais, onde estão evidenciados os recursos repassados, recebidos e 

executados à conta do FUNDEF. Esses registros deverão ficar permanentemente à disposição 

do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, que já deve estar criado e 

instalado, e dos órgãos federais, estaduais e municipais de controle interno e externo, 

conforme estabelecido no art 5 da Lei 9424/96; 

- bimestralmente, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, por meio de 

relatórios do respectivo Poder Executivo (Estadual ou Municipal), resumindo a execução 

orçamentária, evidenciando as despesas com Manutenção e desenvolvimento do Ensino, 

destacando-se aquelas realizadas em favor do ensino fundamental, à conta do FUNDEF, com 

base no disposto no &3,art 165 C.F. e art 72 da LDB (Lei 9394/96); 

- anualmente, por meio da prestação de contas do governo (estadual ou municipal) ao 

respectivo Tribunal de Contas, onde deverão estar demonstradas as despesas no art 212 C.F., 

destacando as aplicações por nível de ensino, particularmente a realizada no ensino 
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fundamental. Desta última, deverá constar ainda a parcela utilizada com remuneração de 

profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental, a contribuição ao 

FUNDEF e as receitas originárias do FUNDEF. 

De acordo com o dispositivo no art 11 da Lei 9424/96, a fiscalização do FUNDEF é 

realizada pelos Tribunais de Contas dos estados, municípios e União. O MEC, segundo o art 

12 da Lei, tem atribuição de avaliar o FUNDEF com vistas à promoção das medidas 

corretivas eventualmente necessárias. Além disso, o Ministério oferece orientações e apoio 

técnico a estados, municípios, outras instituições e pessoas interessadas, inclusive com vistas 

ao aperfeiçoamento dos mecanismos de acompanhamento, controle e fiscalização, tanto pelos 

conselhos de acompanhamento e controle social do Fundo, quanto pelos órgãos de controle 

externo e pela própria sociedade. 

No sentido de disseminar informações, o MEC celebrou Termo de Cooperação 

Técnica com o Banco do Brasil, com vistas à disponibilização de dados e informações sobre o 

Fundo, particularmente o extrato da conta bancária específica, que pode ser solicitada na 

agência, tanto pelos membros do conselho e Vereadores do município, quanto pelo 

representante do Ministério Público e Tribunais de Contas. 

Ainda com o apoio do Banco do Brasil, o MEC veiculou, via TV do Banco, três 

programas interativos, transmitindo a professores, membros do Ministério Público, das 

Câmaras de Vereadores, dos conselhos do FUNDEF, dentre outros, informações e orientações 

de natureza técnico-operacional e esclarecendo dúvidas sobre a operacionalização do Fundo.   

Com os correios também foi celebrado protocolo de intenções, estabelecendo 

mecanismos de divulgação de informação do FUNDEF, mediante fixação de cartazes em 

todas as agências dos correios no país, contendo o que pode e o que não pode ser realizado 

com os recursos do FUNDEF, além dos valores mensais transferidos a cada Município. 

Numa aproximação com os conselhos estaduais de acompanhamento e controle social 

do FUNDEF, foram realizados encontros regionais e nacional, permitindo a troca de 

experiências e o encaminhamento de questões e dificuldades comuns vivenciadas por esses 

conselhos. 

Ainda por intermédio dos correios, foram disponibilizadas “cartas respostas” à 

sociedade, permitindo que qualquer cidadão encaminhe sua opinião ou reclamação sobre o 

FUNDEF ao MEC, abrindo, dessa forma, um canal direto com o cidadão, além do telefone  

0800-616161 que há muito já é disponibilizado. 

O que acontece, como grande obstáculo, é que, em muitas cidades do interior do 

Brasil, a comunicação ainda é muito precária, dificultando, com isso, o acesso às informações. 
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É nesse cenário que muitos conselheiros do FUNDEF têm desenvolvido as atividades de 

acompanhamento e controle social dos recursos destinados ao ensino fundamental. 

O papel desses conselheiros é de grande desafio, pois eles precisam conhecer, 

detalhadamente, a legislação do FUNDEF, as regras que regem o financiamento da educação 

e o Censo Escolar. Para muitos, é uma tarefa difícil, pois nem sempre se pode contar com 

orientação de profissionais da área, como contadores, legisladores e outros. 

Para preencher essa lacuna, o FUNDESCOLA, por meio da Coordenação de 

Desenvolvimento Institucional, vem realizando um trabalho de dinâmica no sentido de 

capacitar os membros dos conselhos, para que estes possam se inteirar mais de suas reais 

atividades. O encontro piloto aconteceu, no mês de agosto de 2000, em Pirenópolis (GO), 

onde foram testadas a metodologia, as oficinas de trabalho e as cartilhas. A participação dos 

conselheiros nesse encontro trouxe bons resultados, podendo servir de exemplo para outros 

encontros nos demais estados e municípios. 

Na opinião da Promotora Helena dos Santos, que participou da abertura do evento em 

Pirenópolis, não basta o município ter um conselho para acompanhar a utilização dos recursos 

do FUNDEF. É necessário que os conselheiros sejam autônomos e independentes. 

É preciso também que , constatadas e comprovadas as denúncias de irregularidades em 

relação à aplicação desses recursos , sejam punidos os responsáveis, a fim de que se possa ter 

mais comprometimento com o dinheiro público. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Pelo que foi apresentado nesse trabalho, observou-se que o ensino fundamental  nesse 

país deu um grande passo com a implantação do FUNDEF e já vinha dando com as reformas 

constitucionais ocorridas nesses últimos anos, desde a Constituição de l988, marco de 

inovações na educação como um todo. 

A estratégia adotada foi no sentido de efetuar mudanças no processo de gasto ligado 

ao ensino fundamental, visando melhorias no processo de gestão, definindo claramente as 

responsabilidades das unidades federadas, para que a eficiência no sistema educacional 

crescesse. E,com isso, ocorresse uma melhor equidade nas diversas regiões brasileiras. 

Pôde-se ver a importante atuação do governo federal, iniciando a política de 

mudanças, precisando que estas sejam realmente aplicadas. Mas, para isso, o papel da 

sociedade é primordial, acompanhando e cobrando, dos seus dirigentes locais, a aplicabilidade 

das normas implantadas. 

A sociedade, como a mais interessada nesse processo, precisa estar presente na 

formação dos Conselhos, órgãos básicos desse Fundo, participando das discussões 

relacionadas ao desenvolvimento e melhorias na educação, fiscalizando, de perto, a aplicação 

dos recursos. Enfim, exigindo, dos políticos, mais comprometimento e, dos órgãos públicos, 

efetiva fiscalização, no sentido do atingimento dos objetivos propostos. 

Pelo que foi exposto, ainda há muitas distorções e fragilidades na aplicação dos 

recursos desse Fundo e da melhoria da educação como um todo. 

A cultura do Brasil ainda está muito voltada para o coronelismo, e isso pode ser 

observado nos pequenos municípios, onde ainda impera a corrupção e a falta de seriedade 

com o dinheiro público. Os governantes têm que tomar consciência de que o dinheiro público 

é um bem público voltado para a sociedade, devendo ser aplicado exclusivamente para as 

necessidades dela. E a educação está no rol das necessidades sociais prementes. 

Vê-se que, com a implantação do FUNDEF, houve uma municipalização do ensino 

fundamental e melhorias nos salários dos professores das regiões mais carentes, onde o 

investimento por aluno melhorou; assim como, mais crianças nas escolas, já que o número de 

matrículas cresceu consideravelmente, segundo demonstrado nesse trabalho, principalmente 

nas regiões Norte e Nordeste. 

O que se pode concluir é que houve um pequeno avanço no desenvolvimento do 

ensino fundamental, mas ele foi maior nas regiões mais pobres, diminuindo, com isso, as 

diferenças regionais existentes. Há a necessidade de um continuísmo dessas mudanças, 
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também nas demais modalidades de ensino, tendo a população de continuar exigindo esse 

direito que lhe é fundamental, assim como uma qualidade de ensino melhor, priorizando e 

qualificando mais os profissionais de educação, pois só assim ter-se-á uma real melhoria do 

aprendizado nesse País. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 A abordagem desse trabalho foi voltada para as fragilidades e deficiências da 

aplicação dos recursos do FUNDEF. Isso foi percebido nas amostragens e discussões 

realizadas nos encontros do conselheiros ,ocorridos no Estado do Rio Grande do Norte, onde 

as maiores dúvidas e reclamações estavam relacionadas à formação dos conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDEF, assim como a falta de conhecimento dos 

integrantes dos mesmos à respeito do conteúdo da lei 9424/96 e de sua correta aplicação.  

Observou-se a necessidade de uma maior fiscalização por parte da sociedade civil, 

como também do Ministério Público e Tribunais de Contas, órgãos incumbidos dessa 

fiscalização, cujo papel é de fundamental importância para a consecução dos objetivos desse 

Fundo. Nos municípios onde a atuação deles vem sendo maior, os resultados têm melhorado 

sensivelmente. Por outro lado, o papel da sociedade é ainda mais importante, já que é a mais 

interessada nesse processo de melhoria da educação fundamental no Brasil. 

O que se pôde concluir foi a carência desse controle nos pequenos municípios das 

Regiões Norte e Nordeste, onde há um despreparo total das pessoas interessadas e 

participantes, principalmente os pais de alunos, professores e diretores de escolas, dando lugar 

a uma maior influência dos governantes locais no direcionamento dos recursos do FUNDEF.  

É preciso que os órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público e Tribunais de 

Contas, possam atuar mais nesses municípios, orientando os  interessados no sentido da real 

aplicação  dos recursos do FUNDEF, a fim de que possam ser cumpridos todos os objetivos 

delineados, alcançando os resultados desejados. 

As Secretarias Municipais de Educação devem montar seus sistemas próprios de 

ensino, como ficou demonstrado, conforme a LDB, para que a gestão dos recursos desse 

Fundo ,bem como seu funcionamento sejam  melhores administrados. 

Os Prefeitos  devem fazer a sua parte, enviando os projetos de lei, tanto da formação 

dos devidos conselhos, como também dos planos de carreira e remuneração do magistério, 

valorizando mais os professores e profissionais dessa área. 

A cultura desse País só vai melhorar a partir do momento que comece a conscientizar 

a população de cobrar os seus direitos. 

Cabe à sociedade organizar-se e exigir que as regras sejam cumpridas e que participe, 

como parceira, na construção de uma escola pública de qualidade para todas as crianças 

brasileiras, pois só assim o Brasil dará um passo para um País melhor, onde o direito à 

cidadania seja mais respeitado. 
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