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O CONHECIMENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB 

 

RESUMO 

 

O direito à educação, estabelecido pela Constituição Federal de 1988, necessita de formulação 

e de implementação de políticas públicas, bem como provisão de financiamento público para 

estas políticas. Frente a esta questão, esta pesquisa, inserida na Linha de Pesquisa Políticas 

Educacionais, tem, como objetivo, analisar os conhecimentos das docentes da Educação 

Infantil sobre o financiamento da educação e suas percepções sobre os possíveis efeitos no 

cotidiano da/na instituição. Especificamente, conhecer o processo de implementação do 

FUNDEB, em especial para o atendimento da Educação Infantil no município de Teixeira de 

Freitas; Analisar que conhecimento as docentes da EI possuem sobre o financiamento, em 

particular, o FUNDEB; Analisar a percepção das docentes da Educação Infantil em relação à 

função do conhecimento sobre o financiamento da educação, em especial o FUNDEB, no 

cotidiano da/na instituição. Promover junto às docentes da EI curso sobre financiamento, 

caracterizado como o produto educacional da pesquisa, a partir das lacunas identificadas no 

contexto da pesquisa. Como pressuposto teórico-metodológico, trata-se de uma pesquisa 

guiada pelo processo dialético-crítico de análise da realidade, e tem a compreensão de 

Antônio Gramsci do professor enquanto intelectual e do conhecimento como instrumento de 

construção do próprio pensamento e ação, artífices da história. Como procedimento 

metodológico, baseamos nos pressupostos da pesquisa-ação de Thiollent (1985), pois 

tal metodologia possibilita uma interação, por meio do diálogo, entre as experiências vividas 

pela pesquisadora (sujeito imbricado) e as docentes das unidades educativas. O 

desenvolvimento da pesquisa deu-se em três momentos. No primeiro foi realizado o 

levantamento e análise de dados em documentos técnicos e oficiais, bem como entrevista 

semiestruturada junto ao Secretário de Educação, Técnica Pedagógica do Núcleo de Apoio 

Pedagógico da Educação Infantil- NAPEI, Técnico do Setor Financeiro, Representante da 

Câmara do FUNDEB e Presidente da Associação de Professores Licenciados do Brasil 

(APLB-BA). No segundo momento foi aplicado um questionário para 120 docentes 

(diretoras, coordenadoras e professoras) de 27 instituições de Educação Infantil. No terceiro 

momento foi realizado um curso sobre Financiamento da Educação para 21 docentes 

(diretoras, coordenadoras e professoras) da Educação Infantil da rede municipal, caracterizado 

como produto educacional da pesquisa. Os resultados obtidos indicam que, em geral, as 

docentes consideram que seus conhecimentos sobre o financiamento da educação são 

insipientes e atribuem lacunas na formação inicial e continuada. Alegam que suas trajetórias 

formativas centram-se em temáticas sobre as práticas e metodologias de ensino, uma vez que 

acreditam que estudo do financiamento é conteúdo para os gestores escolares.  As percepções 

sobre a função do conhecimento em sua trajetória formativa e profissional apontam 

contradições quanto à dimensão política do lugar da escola e de seus profissionais. Para 

algumas, conhecer sobre o financiamento da educação infantil foi de suma importância para 

compreensão de muitos fatores que afetam o trabalho docente. Entretanto, acreditam que, 

como professoras que estão na sala de aula, com as crianças em período integral, torna-se 

difícil concretizar alguma prática que modifique a realidade da escola. Outras acreditam que 

ficaram tanto tempo na apatia, em atitudes de aceitação e submissão, que se não começarem a 

romper com o ‘sistema’ agora, depois do curso, das discussões, “as vontades de fazer” 

latentes se aquietarão.  Para estas, este é o momento de começar algum movimento. 

  

Palavras-chave: Conhecimento. Financiamento da Educação. Docentes. Trabalho Intelectual. 

 



 

 

KNOWLEDGE ON FUNDING OF EDUCATION - FUNDEB 

 

ABSTRACT 

 

The right to education, requires the formulation and implementation of public policies, as well 

as the provision of public funding for these policies. Faced with this question, this research 

has as objective to analyze the knowledge of the teachers of Infant Education about the 

financing of education and their perceptions about the possible effects in the daily life of the 

institution. Specifically, to know the process of implementation of FUNDEB, especially for 

the attendance of Early Childhood Education in the county of Teixeira de Freitas; analyze 

what knowledge the EI teachers have about the financing, in particular the FUNDEB; 

Analyze the perception of the teachers of Early Childhood Education in relation to the 

knowledge function on the financing of education, especially the FUNDEB, in the daily life 

of the institution.  Promote together with the teachers of the EI course on financing, from the 

gaps identified in the context of the research. As a theoretical-methodological assumption, it 

is a research guided by the dialectical-critical process of analysis of reality, and has Antonio 

Gramsci's understanding of the teacher as intellectual and of knowledge as an instrument for 

constructing one's own thought and action, which are the architects of history. As a 

methodological procedure, we based the Thiollent (1985) research-action assumptions, since 

such a methodology allows an interaction, through dialogue, between the experiences of the 

researcher (imbricated subject) and the teachers of the educational units. The development of 

the research took place in three moments. In the first one, data collection and analysis was 

carried out in technical and official documents, as well as a semi-structured interview with the 

Secretary of Education, Pedagogical Technique of the Pedagogical Support Center for Child 

Education - NAPEI, Financial Sector Technician, Camera representative for FUNDEB and 

President of the Teachers' Union. In the second moment a questionnaire was applied to 120 

teachers (directors, coordinators and teachers) of 27 institutions of Early Childhood 

Education. In the third moment a course on Financing of Education was carried out for 21 

teachers (directors, coordinators and teachers) of the Early Childhood Education of the 

municipal network. The results indicate that teachers consider that their knowledge about the 

financing of education is insipient and they attribute gaps in initial and continuing training. 

They claim that their formative trajectories are centered on themes about teaching practices 

and methodologies, since they believe that study of funding is content for school managers. 

The perceptions about the knowledge function in its formative and professional trajectory 

indicate contradictions related to the political dimension of the place of the school and its 

professionals. For some, knowing about financing early childhood education was of 

paramount importance for understanding many factors that affect teacher work. However, 

they believe that as teachers who are in full-time classroom with children, it becomes difficult 

to achieve any practice that modifies the reality of the school. Others believe that they have 

spent so much time in apathy, in attitudes of acceptance and submission, that if they do not 

begin to break with the 'system' now, after the course, the discussions that latent "wills to do" 

will quiet down. For these, this is the time to start some movement. 

Keywords: Education Financing. Intellectual work. Knowledge. Teachers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nascida no contexto da zona rural distrito do Município de Jucuruçu/BA, em uma 

comunidade chamada São João da Boa Nova, não tive a oportunidade, enquanto criança, de 

vivenciar a experiência de Educação Infantil. A escola primária que existia foi construída na 

própria fazenda por meu pai que, na época, assumiu uma luta na comunidade para que as 

crianças pudessem estudar. Eram, em sua maioria, donos de pequenas propriedades de terra, 

sem empregados, e os seus filhos precisavam trabalhar para sustento da família. Inicialmente, 

com poucos alunos, meu pai pagava a professora, depois que o número de alunos começou a 

aumentar, essa professora passou a ser contratada da prefeitura. Estudei nessa escola rural 

multisseriada até a 4ª série.  

Em 1988, minha mãe mudou-se para cidade de Medeiros Neto, para que seus quatro 

filhos pudessem dar continuidade aos estudos, uma vez que a escola multisseriada daquela 

comunidade não passava da 4ª série primária. Depois que as crianças aprendiam a ler e a 

escrever, muitos pais consideravam que as crianças não precisavam continuar com os estudos 

e retiravam as crianças/adolescentes da escola. Assim, as diversas tentativas para implantação 

do Ensino Fundamental, naquela época o ginásio, foram frustradas por insuficiência de alunos 

para montar as turmas.  

Nessa cidade, comecei a cursar o magistério em 1996, e no segundo ano do 

magistério, comecei o exercício da docência, com estágio remunerado em uma escola 

estadual, atuando nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Enquanto cursava o magistério, 

havia em mim um desejo de fazer faculdade. Espelhava-me em algumas professoras. A 

maioria possuía apenas o Magistério, mas as três professoras com as quais eu mais me 

identificava, por terem discursos e práticas mais politizadas, críticas e coerentes, não por mera 

coincidência tinham nível superior e isso me fascinava.  

 Em Medeiros Neto não havia oportunidade para cursar o nível superior. As pessoas 

que quisessem continuar os estudos teriam que ir para a cidade vizinha, Teixeira de Freitas, 

cursar Pedagogia ou Letras, únicas licenciaturas oferecidas pela Universidade do Estado da 

Bahia/UNEB. Sorte minha, assim que terminei o curso do Magistério, em 1998, a prefeitura 

de Medeiros Neto fechou contrato com a UNEB de Teixeira de Freitas para implantar o 

Projeto Rede UNEB/2000. Foi a grande oportunidade que tive de cursar Pedagogia na 

Universidade Publica, em minha própria cidade. Os professores se locomoviam para a nossa 

cidade. 
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Em dezembro de 2000, conclui o curso de Pedagogia e, por motivo de trabalho de meu 

cônjuge, em fevereiro de 2001, me mudei para Teixeira de Freitas/BA. Com diploma de 

ensino superior, não foi difícil conseguir um contrato na rede municipal de ensino. O 

Secretário de Educação avaliou meu currículo e disse: “com nível superior, você vai ser 

professora de Matemática no Ginásio”.  

Esse foi um grande desafio para mim, pois não era amante das exatas, nem 

conhecedora do conteúdo. Tive que estudar muito para assumir aquelas turmas. Cada aula era 

um suplício. Enquanto dava aula de Matemática, fui também me especializar na disciplina que 

gosto, História. Assim, nesse mesmo ano, em 2001, comecei a fazer uma especialização em 

História na cidade de Amparo, São Paulo. Era uma especialização por módulos de férias, 

assim, semestralmente, ia para São Paulo estudar. 

 Antes de terminar a especialização já consegui migrar da disciplina de Matemática 

para a de História. Em 2003, abriu seleção para concurso público, quando fui aprovada. Sai da 

condição de contratada para professora efetiva do Município de Teixeira de Freitas. 

 Entre dezoito anos atuando na Educação Básica, os onze primeiros anos eu trabalhei 

nas séries iniciais e finais do Ensino Fundamental entre docência, direção e coordenação 

escolar. Em 2009, resolvi conhecer a educação infantil e passei a trabalhar nesse nível de 

ensino. Hoje, com sete anos de experiência com a criança pequena, exerço a função de 

professora da pré-escola.  

Confesso que assumir uma sala de aula na Educação Infantil, com crianças de 04 anos, 

em 2009, não foi tarefa fácil. Apesar de possuir uma considerável experiência na Educação 

Básica, assustei-me ao deparar com um uma escola que não parecia escola. Era uma casa 

alugada, com quartos minúsculos onde funcionavam as “salas de aula” que malmente 

comportava as mesas e cadeiras. Havia apenas um banheiro para todas as crianças, a garagem 

era todo espaço para desenvolvimento das atividades livres, de brincadeira e refeições. Havia, 

também, duas salas pequenas onde funcionavam a brinquedoteca e biblioteca para as crianças. 

Apesar dessas condições descritas acima, era um lugar muito acolhedor, e o aconchego 

do lugar não era dado pelas condições físicas da escola. Com uma estrutura ruim, a escola 

estava organizada com as produções das crianças. Esse aspecto demostrava uma concepção de 

criança enquanto sujeito produtor de cultura. Havia cantinhos de faz-de-conta que as 

professoras montavam na garagem, em malas itinerantes, balanços dependurados nos caibros 

da garagem. Pais e professores ajudavam a direção da escola com doações de brinquedos, 

livros e apetrechos para montagem dos quites de faz-de-conta.  
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As crianças eram moradoras de quatro bairros periféricos, que lá estudavam e 

pareciam felizes com a escola. Os pais elogiavam o trabalho de toda equipe. Era um trabalho 

comprometido com o desenvolvimento e especificidades das crianças. Da merendeira à 

direção escolar, percebia envolvimento e preocupação em oferecer condições necessárias às 

aprendizagens, experiências e vivências das crianças. A equipe procurava parcerias com a 

comunidade e comércio local para aquisição de materiais e outros recursos necessários ao 

desenvolvimento das atividades pedagógicas. Confesso que fiquei impressionada com a “boa 

vontade” daquele grupo. 

Aos poucos fui entendendo a dinâmica do trabalho pedagógico da Educação Infantil. 

Muito observadora, fiquei atenta à linguagem, à postura, às intervenções pedagógicas das 

professoras, à organização do espaço e tempo das atividades que contemplavam as 

especificidades das crianças. Experientes e acolhedoras, as professoras me incentivavam e 

foram muito parceiras com meu trabalho. 

A coordenadora pedagógica me indicou a leitura dos Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil- RCNEI esclareceu que neles eu iria encontrar subsídios 

para minha prática, e que as professoras já haviam feito uma formação sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI que esclareciam o funcionamento 

dessa etapa da educação. Quando lia algum encaminhamento teórico-metodológico, que não 

conseguia visualizá-lo como seria na prática, perguntava às professoras. Adotei um caderno 

de campo e registrava tudo que via e ouvia e que considerava importante para mim. Sem 

dúvida, minhas colegas de trabalho foram grandes parceiras e contribuíram consideravelmente 

em minha formação.  

Com muita serenidade, a coordenadora pedagógica deu-me suporte com textos e 

supervisionava meu planejamento e atividades que seriam desenvolvidas com as crianças. Os 

momentos formativos nas Atividades Complementares (AC)1, de planejamento coletivo e 

estudo de diversos eixos temáticos que contemplam os pressupostos teóricos-metodológicos 

para a Educação Infantil, foram de grande valia para minha formação enquanto docente da 

Educação Infantil. 

Aos poucos fui me acostumando com a falta de espaço para as crianças e adultos, 

escassez de material didático; ausência de condições dignas para realização do trabalho 

docente, fatores que, de início, me causavam estranheza quando cheguei a essa escola.  

 
1 As Atividades Complementares/AC são reuniões realizadas quinzenalmente, às sextas-feiras, em período 

integral, e são utilizadas para realização de estudos temáticos e elaboração dos planejamentos semanais da 

instituição. 
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Eu vim de uma realidade diferente da encontrada nessa instituição de Educação 

Infantil. Apesar de ser da rede municipal, as escolas do Ensino Fundamental, em sua maioria, 

têm infraestrutura melhor: salas de aulas amplas e arejadas, banheiros masculinos e 

femininos, pátio, sala para professores, direção, coordenação, refeitório, biblioteca, além de 

secretário escolar e porteiro. Algumas possuem quadra esportiva e laboratório de multimídia. 

Diante desses desafios, eu era mais uma para somar os esforços da escola. Se fosse 

preciso, tirava recursos de nosso próprio bolso para comprar o que fosse necessário para 

viabilizar uma proposta de trabalho. Havia dedicação de todos os profissionais daquela escola 

para fazer o “melhor” que podiam por aquelas crianças. Sentia-me orgulhosa em participar 

daquele grupo e desenvolver com eles um trabalho árduo, mas muito gratificante. 

Em 2013, fui convidada pela Secretaria de Educação a assumir a coordenação de uma 

escola de Educação Infantil, na pré-escola. Cargo em que permaneci até o ano de 2015.  Uma 

escola maior, mais “equipada”, que funcionava em um prédio alugado de uma igreja 

evangélica. No entanto, o prédio não foi cedido completamente para a Prefeitura Municipal de 

Educação. Coadunavam, nesse mesmo espaço, as necessidades da comunidade religiosa, bem 

como os objetivos educacionais da instituição de ensino. Quando faltava ou quebrava alguma 

coisa, a liderança da igreja “ajuda” a direção da escola a fazer os reparos necessários. 

Como as demais instituições de Educação Infantil, a referida escola não foi adaptada 

para atender às peculiaridades de uma instituição de Educação Infantil. A prioridade era o 

padrão estabelecido pela igreja, por isso, seu ambiente não se orientava pelos parâmetros 

básicos de infraestrutura para instituições de Educação Infantil do MEC/2006, como um lugar 

para atender crianças pequenas. O espaço escolar não foi planejado levando em conta os 

projetos, as atividades desenvolvidas e a faixa etária das crianças, como pontua o Referencial 

Curricular (SILVA; VIEIRA 2016a). 

A insuficiência de atendimento ainda hoje é uma problemática para o Município. 

Tanto que, para conseguir uma vaga no início de cada ano, é sempre o mesmo suplício da 

população: a família fica por alguns dias dormindo na fila em frente à escola para conseguir 

as poucas vagas oferecidas. Como a escola em que trabalho funciona no prédio dessa igreja 

evangélica, a comunidade também apela pela intervenção eclesiástica: “vamos pedir para o 

pastor, talvez ele consiga”. 

A oferta para a creche às crianças de 0 a 3 anos ainda é bem menor que a pré-escola. A 

efetivação da matrícula para creche é definida pela assistência social que faz a triagem das 

crianças e família em situação de vulnerabilidade social, concedendo a essas o direito de 

ingresso da criança na Educação Infantil. E o direito da criança que não se encontra em 
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vulnerabilidade social? Devido à demanda de crianças e à escassez de recursos, a Educação 

Infantil pública passa a ser direito de alguns e exclusão de uma maioria. Os que possuem 

condições recorrem à rede privada, que vem ampliando sua oferta devido à falta de cobertura 

pela rede pública de ensino. 

Como coordenadora, me angustiava receber dezenas de famílias cotidianamente 

pedindo vaga, desesperadas por não ter onde deixar os seus filhos para trabalhar. Crianças 

chorando porque queriam ir para a “escolinha”, principalmente porque havia crianças da 

mesma família que estudavam naquela escola e outras não porque não haviam conseguido 

vaga. 

É importante destacar que apesar dos problemas de infraestrutura, o trabalho 

desenvolvido pelos profissionais da Educação Infantil tem sido uma referência no Município. 

Nas avaliações institucionais, que são realizadas a cada final de ano letivo, os pais avaliam-na 

como boa ou ótima.  

Esse contentamento também é perceptível nas participações dos pais nas atividades 

das creches e pré-escolas. Nas instituições de creche e pré-escolas existe um calendário, um 

planejamento com atividades com a família: passeios, café com arte, café com leitura, café 

com música, oficinas de brinquedo, festas folclóricas, festas comemorativas, reuniões, 

organização de brechós, contações de histórias, dentre outros. Nesses momentos, “a casa” fica 

sempre cheia. 

Essa relação de confiança entre comunidade e escola nos aproxima da necessidade das 

famílias que, no ano anterior, já se preocupavam como conseguir vaga no ano seguinte para 

mais uma criança em idade de creche ou de pré-escola. 

Questionava sobre o porquê de o gestor público municipal não ampliar a oferta de 

vagas, não construir mais escolas, já que (em minha opinião) existia muito dinheiro para a 

educação. Essa opinião provém do fato de que, apesar de nunca ter pesquisado o quanto 

Teixeira de Freitas recebia no repasse do FUNDEB, como e onde esses recursos eram 

investidos, ouvia falar e também reproduzia o discurso de que era muito dinheiro. Também 

nunca me interessou saber quem e como se exercia o controle social desse dinheiro que 

faltava na escola.  

Certo dia, uma mãe que já não sabia o que fazer para conseguir matricular sua filha me 

disse: - “professora, eu já fui a todas as escolas e não consegui vaga, a senhora, que é 

estudada, que entende das lei poderia me ajudar a entrar na justiça para conseguir matricular 

minha menina?” “- Eles rouba, rouba, rouba, não constrói escola e quando eu vou procurar 

vaga, diz que sente muito, que não tem vaga?”.  
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Diante de tantas situações vividas, como essa acima descrita, decidi, em 2014, que 

meu projeto de estudo para tentar ingressar no Mestrado seria sobre Financiamento da 

Educação Infantil, pois, apesar de ser “estudada” como considerava aquela mãe, eu não tinha 

conhecimento sobre essa área. A única coisa que eu tinha certeza era que o munícipio tinha 

muito dinheiro para ser investido na educação. As poucas vezes que acessei o site do 

FUNDEB pude verificar a quantia (milhões) que era destinada anualmente para Teixeira de 

Freitas. Como não tinha compreensão de como e onde esse dinheiro era investido, julgava ser 

apenas problema de gestão no Município. 

Pesquisar a respeito do financiamento da Educação Infantil (EI) é investigar uma área 

repleta de contradições e fragilidades, particularmente no que se refere à alocação e aplicação 

de recursos. É recorrente, nos discursos dos profissionais da educação bem como da sociedade 

em geral, que a educação tem dinheiro, que o governo federal manda recursos do FUNDEB e 

que o sucateamento da educação não está relacionado à ausência de recursos, mas, sim, em 

problemas de gestão. Enfim, que a corrupção é a única responsável por todos os males.  

Quando comecei a estudar para escrever o projeto de Mestrado, vi que não era tanto 

dinheiro assim como eu acreditava que fosse. As pesquisas de Arelaro e Gil (2006), Davies 

(2006), Monlevade (2001), Pinto (2007a; 2007b), Palma Filho (2006), dentre outros, me 

possibilitaram compreender que o percurso da história do financiamento da educação no 

Brasil é marcado por muitas contradições, como, por exemplo, em diferentes momentos da 

história, a vinculação de recursos para a educação, e em outros momentos, sua retirada; a 

tímida participação da União com a distribuição de recursos, considerando o regime de 

colaboração, o que tem gerado uma sobrecarga para os Municípios, entes federados com 

menor disponibilidade de recursos para promover educação de qualidade.  

Em julho de 2015, fui aprovada na seleção do Mestrado Profissional em Educação da 

Universidade Estatual de Santa Cruz/UESC. As primeiras leituras para elaboração do projeto, 

bem como para seleção do mestrado, foram ganhando corpo e sentido no decorrer das 

disciplinas da linha de Políticas Públicas. Compreendi que a história do atendimento em 

instituições de Educação Infantil no Brasil é relativamente recente, e que, portanto, necessita 

de muitos estudos para compreender a lógica e as contradições existentes no oferecimento 

dessa etapa de ensino pelo Estado. 

A EI, recentemente, vem tendo um maior destaque no cenário nacional, 

principalmente, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, em que passou a ser 

vista como um direito da criança e da família, e um dever do Estado. Antes dessa lei, a única 

necessidade era a criação de espaços nos quais os pais poderiam colocar seus filhos enquanto 
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estivessem trabalhando, sem com eles se preocuparem, já que estariam sendo “velados” em 

maternais e jardins de infância (KRAMER; JOBIM E SOUZA, 1988). 

Com a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) n.º 9.394/96, a EI passa a ser considerada, efetivamente, a primeira etapa da 

Educação Básica, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança até 

seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 

a ação da família e da escola, passando a compor o sistema municipal de ensino, seja em 

instituições públicas ou particulares (BRASIL, 1996a).  

Apesar do avanço e da responsabilização do Estado pela EI, esse nível de ensino não 

nasce com uma política clara e específica de financiamento educacional. A partir de 1996, foi 

criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério/FUNDEF que entrou em vigor em 1998 em todo Brasil, o que favoreceu a 

municipalização, o aumento de recursos e a melhor distribuição dos recursos concentrado no 

Ensino Fundamental, a EI ficou em segundo plano.  

Somente após longos debates e disputas na sociedade e no legislativo a respeito de 

recursos vinculados a EI, que, a partir de 2007, com a reestruturação do antigo FUNDEF, foi 

criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação/FUNDEB. Este fundo deu continuidade aos pontos positivos do 

FUNDEF, aperfeiçoando-o e ampliando o seu alcance, da Educação Infantil ao Ensino Médio, 

e todas as modalidades de ensino, na tentativa de reduzir o déficit de investimento na 

Educação.  

Apesar das matrículas de creches e pré-escolas possuírem fonte de financiamento 

advinda da vinculação constitucional de recursos para a Educação, somente com o FUNDEB, 

a EI foi pensada dentro de uma política de fundos. Tal acontecimento gerou expectativas, 

dúvidas e especulações quanto aos possíveis avanços ou ganhos que ocorreriam para a EI, 

uma vez que, tendo uma política que vincula recursos direcionados para essa etapa educativa 

de ensino, talvez, fosse possível planejar melhor a ampliação de seus indicadores. 

Com as problemáticas vivenciadas por mim na EI, em relação à insuficiência de 

recursos, definir o objeto de estudo foi relativamente fácil. Mas, após a aprovação e no 

decorrer das aulas do mestrado, a partir das disciplinas: “Organização e Gestão Escolar” e 

“Estrutura da Escola e o Currículo”, ministrada por minha orientadora, bem como das 

discussões no Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão Educacional/PPeGe, coordenado 

também por minha orientadora, professora Dra. Emília Peixoto Vieira, tive muitas crises 

epistemológicas existenciais: aquele orgulho que tinha do trabalho “por excelência” que 
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acreditava que desenvolvíamos na EI, foi diminuindo na medida em que o amadurecimento 

dos conceitos sobre o papel social e político do professor, das finalidades das políticas 

públicas, e, sobretudo, de financiamento, se solidificava em mim.  

Comecei a refletir que a atuação social e política dos professores, por si só, não altera 

realidades, mas pode, dentro de seu processo de formação, de espaço de produção de valores, 

atitudes e culturas, promover a emancipação e a autonomia dos sujeitos envolvidos na sua 

práxis pedagógica. Nesse sentido, o professor, enquanto intelectual orgânico2, poderá estar a 

serviço da classe trabalhadora e, consequentemente, colaborar para a transformação da 

realidade vivida. No entanto, esse é o desafio de classe: ser agente que, ao refletir essa 

realidade, de fato ajude a construir a contra hegemonia. 

Em conflito, me perguntei: até que ponto estou anunciando e/ou denunciando as 

práticas de omissão dos gestores públicos em relação ao descaso com as condições mínimas 

de infraestrutura para que as crianças tenham uma educação de qualidade e que as professoras 

tenham condições dignas de trabalho? Quando propus uma discussão com a comunidade para 

nos organizarmos politicamente com objetivo de lutar por ampliação da oferta e por melhores 

condições de infraestrutura nas instituições nas quais eu já trabalhei? Quando propus estudos 

sobre o financiamento para nos instrumentalizarmos com conhecimento e fortalecermos a 

luta? Não me lembro de nenhuma ação nesse sentido.  

Talvez essa falta de visão ou de iniciativa de minha parte se deva ao fato de que, 

enquanto coordenadora, seguia as propostas formativas da Secretaria de Educação e 

Cultura/SMEC que sempre promoveu formações voltadas para o campo das necessidades e 

especificidades das crianças em relação ao protagonismo infantil, da indissociabilidade do 

educar, cuidar e brincar, da importância da literatura, das artes, da música, da relação com a 

natureza e com o mundo que a rodeia, da saúde, da linguagem e da cultura, da relação escola e 

família, dentre outros. 

Essas temáticas formativas são importantes que os profissionais da Educação Infantil 

tenham uma prática educativa condizente com as especificidades das crianças pequenas. No 

entanto, essa gama de conhecimentos, de certa maneira, envolve múltiplos e contraditórios 

significados, pontos de vista e crenças expressos pelos discursos elaborados por vários 

interlocutores que acabam por responsabilizar somente a prática do professor pela 

aprendizagem da criança. 

 
2 O conceito de intelectual orgânico em Gramsci significa a vinculação a uma classe fundamental, 

desempenhando atividades, tanto no âmbito da sociedade civil quanto no âmbito da sociedade política, a fim de 

manter a relação dialética existente entre a estrutura e a superestrutura (Gramsci, 2011). 
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Não se constrói qualidade do/no ensino pensando apenas a perspectiva formativa do 

professor. Professores de Educação Infantil, com boa formação, entretanto, com trabalho 

docente precarizado, em escolas sem estrutura física adequada para o desenvolvimento de sua 

ação pedagógica, dificilmente conseguirão desenvolver seu trabalho com êxito. Sabe-se que, 

além de qualquer tipo de formação inicial ou continuada, só haverá mudanças no ensino e na 

sua qualidade se houver investimento nas condições de trabalho: salários e carreira, tempo 

coletivo para reflexão no interior da escola, e outros fatores. 

Com as leituras e discussões vivenciadas nas disciplinas do Mestrado e no grupo de 

pesquisa PPeGE/UESC, compreendo que temáticas formativas quando voltadas 

exclusivamente para a didática e metodologia, sem pensar na formação política e social do 

docente, tem sido, de certa maneira, um posicionamento de interesse de classes dirigentes no 

seio da sociedade capitalista, no intuito responsabilizar a qualidade da educação ao exercício 

prático do professor. Dessa forma, a partir da conjuntura criada pelas políticas públicas 

neoliberais na formação do professor, percebe-se uma visão pragmatista da formação deste 

profissional sem permitir a reflexão, descolando os docentes de sua realidade e de sua práxis 

no próprio trabalho e, favorecendo, com isso, a continuidade da exploração. 

Acredito que o trabalho do professor, o compromisso, sua competência pedagógica, as 

relações que este estabelece dentro e fora de sala de aula são fundamentais para o processo de 

democratização, formação da cidadania e, consequentemente, para a promoção da qualidade 

na educação. Entretanto, esses atributos que são inerentes à prática educativa do docente não 

podem ser considerados o contraponto que garante a eficácia do ensino diante da falta de 

condições dignas de trabalho para os profissionais e de aprendizagem para as crianças.  

Existe um discurso corrente de que o que caracteriza a escola ideal é a existência de 

professores comprometidos. Anísio Teixeira, nos anos de 1930, já alertava sobre a ideia 

redentora da educação “[…] de que se educa de qualquer forma, debaixo das árvores ou em 

casebres e galpões, [...] devido a uma visão mística de um grupo de intelectuais que atribuía 

uma função salvadora ao processo educativo” (TEIXEIRA, 1968, p.247).  

Com os estudos, discussões e comprometimento político, comecei a compreender que, 

para além da competência técnica, pedagógica e política do docente, a qualidade na educação 

perpassa por condições materiais e estruturais da escola, materiais pedagógicos, professores 

bem pagos e com boa formação, gestão democrática, recursos, dentre outros, para não eximir 

os gestores públicos da responsabilidade maior que possuem como mantenedores da 

Educação pública. 
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Esses questionamentos me levaram a refletir sobre a relevância política e social da 

temática do financiamento educacional, principalmente porque os gargalos que existem na 

oferta de vagas, na qualidade de atendimento e nas melhores condições do trabalho docente na 

Educação Infantil no Município de Teixeira de Freitas estão relacionados à disponibilidade de 

recursos.  

Diante desse contexto, o objeto de estudo aqui delineado, parte das seguintes 

considerações: (i) na história da educação brasileira há uma negligência histórica das políticas 

públicas, principalmente de financiamento, para crianças pequenas em relação às suas 

necessidades e aos seus direitos em espaço público; (ii) a preocupação com a formação de 

professores que exercem a função na EI é recente e está focada em conhecimentos sobre 

fundamentos metodológicos e práticas pedagógicas. No entanto, estudos sobre a 

responsabilidade do Estado na provisão dos recursos para oferta de uma educação de 

qualidade são incipientes; (iii) os mecanismos de controle social, leis da transparência, sítios 

de domínio público apresentam informações complexas e não didáticas que dificultam o 

processo de acompanhamento de fiscalização. 

Diante dessas considerações, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar os 

conhecimentos das docentes da Educação Infantil sobre o financiamento da educação e suas 

percepções sobre os possíveis efeitos no cotidiano da/na instituição. Esse objetivo geral 

desencadeou os seguintes objetivos específicos:  

• Conhecer o processo de implementação do FUNDEB, em especial para o 

atendimento da Educação Infantil no Município de Teixeira de Freitas; 

• Analisar que conhecimento as docentes da EI possuem sobre o financiamento, em 

particular, o FUNDEB;  

• Analisar a percepção das docentes da Educação Infantil em relação à função do 

conhecimento sobre o financiamento da educação, em especial o FUNDEB, no 

cotidiano da/na instituição.  

• Promover, junto às docentes da EI, curso sobre financiamento, a partir das lacunas 

identificadas no contexto da pesquisa. 

A pesquisa desenvolve-se por meio das categorias gerais da dialética: hegemonia, 

contradição e mediação a fim de que a realidade seja considerada como um todo estruturado 

em desenvolvimento, além das categorias específicas, do objeto da pesquisa: conhecimento, 

financiamento da Educação Infantil. O quadro teórico-metodológico fundamentado em 

Gramsci foi considerado para o desenvolvimento da pesquisa e no delineamento do 
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procedimento e instrumentos de coleta de informações. Como procedimento metodológico, 

baseia-se nos pressupostos da pesquisa-ação de Thiollent (1985), pois tal metodologia 

possibilita uma interação, por meio do diálogo, entre as experiências vividas pela 

pesquisadora (sujeito imbricado) e as docentes das unidades educativas. 

Desse modo, o desenvolvimento da pesquisa deu-se em três momentos. No primeiro 

foram realizados o levantamento e análise de dados em documentos técnicos e oficiais, tais 

como: Educa Censo, Plano Municipal de Educação (PME); Relatórios da Assessoria Técnico-

Pedagógica de Educação Infantil do Município; Relatórios on-line disponibilizados no Siope 

e bancos de dados do INEP/MEC, IBGE, bem como a realização de entrevista junto ao 

Secretário de Educação, Coordenadora do NAPEI, Técnico do Setor Financeiro e 

representante da Câmara do FUNDEB realizada na própria Secretaria de Educação. Também 

foi entrevistada a presidente da Associação dos Professores Licenciados do Brasil - BA 

(Apêndice A).  

No segundo momento, foi aplicado um questionário (Apêndice B) para as diretoras, 

coordenadores e professores das 27 instituições de Educação Infantil, sendo 10 Creches, 3 

CMEI e 14 pré-escolas, entre os dias 03 e 28 de outubro de 2016. Vale ressaltar que o 

Município possui 30 instituições de EI, a saber: 03 escolas do Ensino Fundamental (EF) que 

atendem a EI; 03 CMEI; 09 Creches e 15 Pré-escolas. Para aplicação desse questionário, foi 

disponibilizado o tempo de planejamento das professoras nas respectivas instituições. Para 

Thiollent (2000, p.16), “na pesquisa-ação as pessoas implicadas têm algo a “dizer” e a 

“fazer”. Não se trata de simples levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados. 

Com a pesquisa-ação os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria 

realidade dos fatos observados”. 

 Nessa perspectiva, o questionário diagnóstico foi o primeiro momento de conhecer as 

professoras. Dessa maneira, além de conhecer seu perfil profissional, possibilitou, também, o 

levantamento de informações sobre o conhecimento das professoras acerca do financiamento, 

em particular o FUNDEB. 

Por último, no terceiro momento, a realização de um curso sobre o Financiamento da 

Educação com as docentes da Educação Infantil, a partir das lacunas identificadas no contexto 

da pesquisa. 

Dessa maneira, aproxima-se do objeto de pesquisa por meio de diferentes 

procedimentos metodológicos, mas sempre atentando para os pressupostos da pesquisa-ação, 

que exigem uma ampla e explícita interação com os sujeitos implicados, no caso as docentes: 

a análise documental; realização de entrevista; um questionário diagnóstico e um curso.  
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A interpretação das informações teve, como apoio, os estudos de Gramsci sobre as 

categorias contradição, mediação e hegemonia. As categorias permitiram uma leitura do real e 

das relações contraditórias que permeiam a prática política e pedagógica existente no processo 

educativo. A construção desse caminho metodológico foi abordada no capítulo III deste 

estudo. 

Esta dissertação está organizada na seguinte sequência:  

Esse primeiro capítulo, “Introdução”, traz o percurso pessoal e profissional da 

pesquisadora, os desafios e conflitos epistemológicos fruto das leituras e discussões nas 

disciplinas do Mestrado Profissional em Educação pela Universidade Estatual de Santa Cruz 

(UESC) e no Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão Educacional/PPeGE, a inserção 

no objeto mediante as inquietações da realidade vivida no Município, e os propostos da 

pesquisa. 

No segundo capítulo, “A política de financiamento da Educação Infantil no Brasil” 

analisa-se a política macro sobre as políticas públicas de financiamento para a Educação 

Básica e como se deu a inserção da Educação Infantil nesse contexto, principalmente com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, considerando sua relevância para discussão do 

direito à educação, sendo esta de reponsabilidade do Estado e da família. A leitura crítica 

desse contexto histórico foi/é de suma importância para a compreensão do financiamento da 

Educação Infantil no Brasil. Apresenta-se que a política de Fundos no Brasil, na qual 

representa o sistema de financiamento educacional, nem sempre representa distribuição 

igualitária ou alocação de novos recursos para os Municípios que mais precisam. 

No terceiro capítulo intitulado “Metodologia da Pesquisa-Ação” embasa-se a 

pesquisa na perspectiva histórico-dialética por acreditar ser esse o método que mais se 

aproxima do objeto pesquisado, por contribuir para desvelar a realidade, buscando apreender 

o real a partir de suas contradições. Assim, elegem-se as categorias gerais da dialética: 

hegemonia, contradição e mediação, a fim de que a realidade seja considerada como um todo 

estruturado em desenvolvimento, além das categorias específicas do objeto da pesquisa: 

conhecimento, financiamento da Educação Infantil e condições de trabalho docente. Como 

procedimento metodológico, baseia-se nos pressupostos da pesquisa-ação de Thiollent (2011), 

pois tal metodologia possibilita uma interação, por meio do diálogo, entre as experiências 

vividas pela pesquisadora (sujeito imbricado) e as docentes das unidades educativas.  

No quarto capítulo, “O conhecimento docente sobre financiamento da Educação 

Infantil: uma perspectiva de emancipação humana”, propõe-se a discussão do referencial 

teórico construído por Gramsci sobre o professor enquanto intelectual orgânico. O objetivo 
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desse capítulo é analisar e apresentar a compreensão sobre conhecimento e trabalho 

intelectual para que se aprenda sobre os conhecimentos que as professoras trazem acerca do 

financiamento.  

No quinto capítulo intitulado como “O financiamento da Educação Infantil em 

Teixeira de Freitas/BA”, retrata-se a política de financiamento da Educação Infantil no 

Município de Teixeira de Freitas e que conhecimento as docentes da Educação Infantil 

possuem sobre a organização desse processo. Triangula-se os resultados da pesquisa empírica 

realizada no Município de Teixeira de Freitas-BA, por meio da análise documental, das 

entrevistas e do questionário diagnóstico aplicado junto às professoras da Educação Infantil.   

Nas Considerações Finais destacam-se as interpretações sobre a realização do 

trabalho, particularmente os conhecimentos das docentes da Educação Infantil sobre o 

financiamento da educação e suas percepções sobre os possíveis efeitos no cotidiano da/na 

instituição. Verifica-se que, em geral, as docentes consideram que seus conhecimentos sobre o 

financiamento da educação são incipientes e atribuem lacunas à formação inicial e 

continuada. As percepções sobre a função do conhecimento em sua trajetória formativa e 

profissional apontam contradições quanto à dimensão política do lugar da escola e de seus 

profissionais.  
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2 A POLÍTICA DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

O direito à educação tem, como fundamento, o direito de todos e o dever do Estado, da 

família e da sociedade, conforme o artigo 205 da Constituição de 1988, que prescreve: “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).  

Como um direito social, o direito à educação necessita de formulação e de 

implementação de políticas públicas, bem como provisão de financiamento público para estas 

políticas. Sem provimento de recursos, todo arcabouço constitucional das políticas públicas 

educacionais torna-se letra morta, e o direito à educação fica sem efetividade. Através do 

financiamento da educação é que se tornam possíveis a regulação da oferta e da demanda, a 

gestão dos sistemas educacionais, a garantia de manutenção e do desenvolvimento do ensino, 

a efetivação das metas educacionais e a própria organização de um mecanismo de controle de 

aplicação destes recursos (VIEIRA, 2004). 

Desse modo, a estrutura de financiamento da educação adotado em um país está 

fortemente ligada à sua concepção de Estado e de Sociedade e, de igual modo, as políticas 

públicas de financiamento para a educação. Em se tratando da Educação Infantil, também se 

torna importante considerar a concepção de criança e de infância que se pretende.  
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2.1 O financiamento da educação no Brasil: algumas características, aspectos legais e 

estruturais 

 

A estrutura de financiamento da educação brasileira começou a ser delineada no Brasil 

Colônia, a qual determinava atribuições para as províncias de incumbir-se dos encargos da 

educação e da divisão de competências. 

 Desde aquela época, o governo já se eximiu de sua responsabilidade com a educação 

dos colonos, uma vez que a educação das províncias era de responsabilidade das escolas 

comunitárias pertencentes à Igreja Católica, e, mais tarde, as protestantes, que com o 

consentimento do governo passaram a cobrar pelos serviços e trabalhos educacionais 

oferecidos (MONLEVADE, 2001). 

Essa assertiva pode ser entendida nos estudos de Pinto (2000, p. 46) sobre o percurso 

da política de financiamento da educação no Brasil. Para o autor, ele é marcado por três 

períodos históricos: a) de 1549 a 1759, período que os Jesuítas tiveram exclusividade na 

educação pública ficando a Coroa afastada de sua responsabilidade em relação ao 

financiamento da educação; b) da expulsão dos Jesuítas até o fim da República Velha (1930). 

Momento este que houve procura de fontes autônomas para a educação e que a educação 

esteve à custa das dotações orçamentárias dos governos dos Estados e das Câmaras 

Municipais; e, c) da Constituição Federal de 1934 até a atualidade, caracterizado pela 

vinculação de um percentual mínimo de recursos tributários para a educação. 

Em 1808, com a chegada da Família Real ao Brasil, o ensino passou a assumir caráter 

profissionalizante e com estabelecimentos de ensino isolados com objetivo de atender aos 

interesses da corte. Naquele momento, o governo de D. Pedro I não assegurou formas de 

captação de recursos para as despesas com a educação, o pagamento era feito em gêneros in 

natura da produção agropastoril e trabalhos dos alunos. Obviamente que muitos alunos não 

dispunham de recursos para pagar sua instrução e alguns recebiam bolsas de estudo pública e 

privada (MONLEVADE, 2001).  

Em 1822, o Brasil tornou-se independente de Portugal. Entretanto, a Independência 

para a colônia não trouxe muitas mudanças no que se refere ao direito à educação. A falta de 

compromisso do poder público com a educação do povo continuou, embora com menos 

intensidade (CHIZZOTTI, 2001).  

A Constituição de 1824 trouxe inovações no campo educacional ao determinar a 

instrução primária gratuita a todos os cidadãos. Entretanto, este direito não se estendeu aos 

escravos.  
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Com a Proclamação da República, em 1889, as escolas primárias passaram a ser 

financiadas pelo Estado através dos recursos advindos dos impostos das mercadorias 

comercializadas. Entretanto, o custeio era limitado uma vez que as câmaras municipais 

buscavam se sustentar de taxas locais, pois a economia naquela época se baseava 

exclusivamente das propriedades rurais com a produção de cana-de-açúcar. 

Consequentemente, muitos brasileiros ficaram excluídos do seu direito à educação, havendo 

distinção da educação às diferentes classes sociais. O curso secundário, por exemplo, era 

destinado aos filhos de famílias de classe média, enquanto que escolas normais ou institutos 

de educação eram destinados à carreira de docente para a classe baixa (SUCUPIRA, 2001).  

Vale ressaltar que o governo central, através do Ato Adicional (1834), transferiu para 

as províncias o direito de elaborar leis e manter o ensino primário e secundário, o que 

significou menos responsabilidade para o imperador. Este ficou com 

competência normativa em relação a estes níveis de ensino apenas na capital e sobre 

o Ensino Superior (PINTO, 2000).  

A partir das primeiras décadas do século XX, os rumos da educação do país estiveram 

na pauta de discussão de vários setores organizados da sociedade. Em 1924 foi criada a 

fundação da Associação Brasileira de Educação, com a função de promover debates em torno 

da questão educacional.  

Desta feita, até 1934, a prioridade de financiamento da educação no Brasil era para o 

Ensino Superior, devido à vinda da corte real para o Brasil. O pagamento era feito por meio 

dos impostos do café, principal atividade econômica do Brasil até no início do século XX.  

Entre as décadas de 1930 e 1940, houve mudanças formais e substanciais na educação 

escolar do país, como: a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública em 

1930; promulgada a Constituição de 1934, estabelecendo a necessidade de um Plano Nacional 

de Educação, como também a gratuidade e obrigatoriedade do ensino elementar; criação do 

Plano Nacional de Educação; o estabelecimento de uma política de vinculação de recursos a 

partir da arrecadação de impostos para a educação, resultado das pressões ocorridas com o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), a União e os Municípios deveriam 

aplicar, pelo menos, 10% da receita resultante dos impostos em educação, e os Estados e 

Distrito Federal, nunca menos que 20%. Entretanto, a primeira vinculação constitucional de 

receitas para a educação teve vida curta porque a Constituição de 1937 extinguiu as 

vinculações à educação (VIEIRA; FARIAS, 2007).  

Esta Constituição de 1937 impunha que o ensino primário seria obrigatório e gratuito, 

que, porém, não excluiria o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; 



33 

 

podendo-se exigir dos que possuíssem capacidade contributiva, “uma contribuição módica e 

mensal para a caixa escolar” (art. 130). Esta Constituição preocupou-se em criar o ensino 

profissionalizante e as escolas de aprendizes, via indústrias e sindicatos econômicos 

(ROCHA, 2001).  

A Carta Magna, promulgada em 1946, com a redemocratização do país, resgatou as 

vinculações constitucionais à educação com fórmulas idênticas à da Constituição de 1934, 

prevendo-se que a União deveria aplicar pelo menos 10% da receita resultante dos impostos 

em educação, e os Estados, Distrito Federal e Municípios, nunca menos que 20% 

(MELCHIOR, 1981). 

Em 1961, novos reajustes nos percentuais foram realizados pela Lei 4.024 (Art. 92), 

que fixou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional: o percentual da União ampliou-se para 

um mínimo de 12% (doze por cento), mantendo-se os demais em 20% (vinte por cento). A 

LDB/1961 estabeleceu as definições do que seriam as despesas admitidas como manutenção e 

desenvolvimento da educação. Essas definições abriram outra prática normativa para as 

questões que regulam os gastos com a educação que permanece até os dias de hoje e significa 

o esforço de construir um consenso em torno do que é válido, ou não, computar como 

despesas educacionais para fins de cumprimento dos mínimos constitucionais, já que produz 

uma vasta jurisprudência judicial e administrativa (MELCHIOR, 1984). 

Após o golpe militar, que depôs o presidente eleito João Goulart, foi promulgada a 

Constituição de 1967. Esta Carta Constitucional, por sua vez, suprimiu novamente o ciclo 

existencial das vinculações constitucionais para a educação, estabelecendo apenas a 

obrigatoriedade do ensino dos sete aos quatorze anos de idade, gratuito para todos da 1ª a 4ª 

séries e da 5ª série em diante para quem provasse insuficiência de recursos. Mas esta 

interrupção vigorou por pouco tempo (ROSSINHOLI, 2010). 

A Emenda Constitucional/EC de 1969 previu vinculações, de modo limitado, 

ordenando a aplicação de 20% da receita tributária (e não de impostos, como nas demais 

constituições) em educação, porém, limitando esta obrigação apenas aos Municípios. A 

inovação da EC/1969 foi a possibilidade de intervenção dos Estados nos Municípios, 

prescrevendo que a Constituição Estadual poderia regulamentar sobre intervenção nos 

Municípios em casos que ocorresse a não aplicação dos recursos tributários no ensino 

primário, na ordem de 20% (vinte por cento), pelo menos, da receita tributária municipal e 

estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1971).  Nessa Carta 

Magna, constata-se a modificação da redação com a troca de lugar do adjetivo “primário”: 

“Art. 176. §3º. II – o ensino primário é obrigatório para todos, dos 7 aos 14 anos, e gratuito 
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nos estabelecimentos oficiais” (FÁVERO, 2005, p. 314). Ou seja, a obrigatoriedade parece 

permanecer com o mínimo de quatro anos e com relação à faixa etária, o texto constitucional 

remete a pensar que após os 14 anos o ensino primário deixaria de ser obrigatório.  

Em 1971, a Lei Federal nº 5.692, agrupou sob a nomeação de Ensino de Primeiro 

Grau os anteriores curso primário e ciclo ginasial. Dessa maneira, estendeu a obrigatoriedade 

do ensino de 4 (quatro) para 8 (oito) anos, e regulamentou o patamar de vinculação 

obrigatória aos Municípios. O objetivo desse grau de ensino foi assim redigido: “o ensino de 

1º grau destina-se à formação da criança e do pré-adolescente em conteúdo e métodos 

segundo as fases de desenvolvimento dos alunos” (SAVELI, 2010).  

Em 1983, foi aprovada a Emenda Constitucional n.º 24, também intitulada como 

Emenda João Calmon, que determina que os percentuais mínimos da receita de impostos 

fossem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino (Art. 1.º) (MELCHIOR, 1987). 

Esta emenda também conseguiu restaurar a vinculação de recursos com alíquotas de 13% 

(treze por cento) para a União e de 25% (vinte e cinco por cento) para os Estados, Distrito 

Federal e Municípios (Art. 176, § 4.º) (ROMÃO, 2006).  

Observa-se que a vinculação de recursos orçamentários sempre esteve ameaçada por 

governos, políticos e sociedade conservadora. Nos períodos de autoritarismo, a desvinculação 

foi imediata, e no período de crescimento econômico também houve considerável 

desvinculação de recursos no setor educacional (DAVIES, 2004). 

A vinculação das receitas públicas é um processo pelo qual há alocação de recursos a 

uma despesa ou a qualquer outra finalidade específica priorizada pela legislação vigente. No 

caso do Brasil, na história do financiamento da educação brasileira, verifica-se que desde 

1934, somente entre os períodos de 1937-1946 (8 anos e 10 meses) e de 1967-1969 (2 anos e 

10 meses), não houve prognóstico de algum tipo ou nível de financiamento assegurado 

constitucionalmente para a educação.  

Percebe-se que a semelhança entre as Constituições de 1937 e de 1967 não se referiu à 

mera coincidência política. Ambas as constituições preocuparam-se, sobretudo, com a 

segurança nacional e foi resultado político da instituição de regimes autoritários. Enquanto a 

Carta de 1937 foi outorgada a partir do golpe que extinguiu a Câmara e o Senado, 

implantando a ditadura getulista do Estado Novo, por sua vez, a Carta de 1967, no auge da 

ditadura militar, foi concebida por força do Ato Institucional n. 4, para livrar-se do conteúdo 

democrático da então “vigente” Constituição de 1946. Assim, a vinculação constitucional de 

recursos para a educação sai de cena ou a ela retorna em relação direta com a presença de 

contextos mais ou menos democráticos  (PINTO; ADRIÃO, 2006). 
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A tabela 1 sistematiza esta história das vinculações na legislação brasileira. 

 

Tabela 1 - As vinculações nas Constituições Brasileiras 
 UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS 

CF de 1934  10% 20% 10% 

CF de 1937  - - - 

CF de 1946  10% 20% 20% 

CF de 1967  - - - 

EC 1/1969  - - 20% 

EC 1/1983  13% 25% 25% 

CF de 1988 18% 25% 25% 

Fonte: Cf. Pinto, 2000.   

 

Com o quadro, é possível entender, como destaca Davies (2004), a importância de 

vinculação de recursos orçamentários e, mais que isso, de governos democráticos para a 

garantia de recursos à educação. Em 1985, o Brasil saía de um regime autoritário, e no 

movimento, a necessidade de restabelecer o quadro jurídico-político e assegurar vinculações 

tributárias à educação, na Constituição Federal de 1988.  

A CF/1988, em seu artigo 212 e seus parágrafos, assegurou recursos financeiros 

destinados à educação descrevendo como se segue: 

 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não 

é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a 

transferir. 

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos 

aplicados na forma do art. 213. 

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional da educação. […] 

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a 

contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 53, de 2006) (Vide Decreto n. 6.003, 
de 2006) § 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social 

do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos 

matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 53, de 2006). 

 

A legislação assegurou uma parcela das receitas de impostos destinados 

exclusivamente para financiar a educação, por meio da vinculação constitucional.  No entanto, 

a questão é que não se pode considerar que, com o estabelecimento de percentuais mínimos 
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de participação, haverá, consequentemente, a concretização de autonomia aos entes federados. 

A vinculação constitucional, por si só, não resolve a desigualdade no sistema de arrecadação 

de recursos brasileiros. Naquele Município economicamente pobre, os 25% não propicia para 

a educação os mesmos efeitos do Município rico de uma metrópole. Além do mais, algumas 

prefeituras apresentam dificuldades de financiar a educação devido à falta de recursos 

próprios, ficando dependentes de transferências, como, por exemplo, do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM)3. 

Com a garantia da vinculação constitucional de recursos para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino, como prescrito no artigo 212 da CF de 88, coube a uma nova 

LDB, Lei n. 9.394/96, a função de classificar as despesas admitidas e não admitidas como 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)4. 

Observa-se que no § 5º do artigo 212, a Constituição instituiu, também, a contribuição 

social do salário-educação como fonte adicional para o Ensino Fundamental público, 

passando, a partir da Emenda Constitucional n. 53 de 2006, a ser fonte adicional para toda a 

educação básica pública.  

A origem do salário-educação deu-se pela Lei nº 4.440, de 27 de outubro de 1964, 

com a finalidade de obrigar às empresas a contribuir para o custeio da educação primária dos 

filhos de seus empregados, bem como dos operários carentes de alfabetização (CRUZ, 2009), 

com objetivo de reduzir o analfabetismo no país. (CASTRO, 2007); (BRASIL, 1964). De 

acordo com esta Lei, as empresas que possuíam mais de 100 empregados poderiam se isentar 

da contribuição do salário-educação se assegurassem a oferta do ensino primário para seus 

funcionários e respectivos filhos.  

 
3 O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) foi instituído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1º de 

dezembro de 1965 (feita à Constituição de 1946) é a maneira como a União repassa verbas para os municípios 

brasileiros, cujo percentual, dentre outros fatores, é determinado principalmente pela proporção do número de 

habitantes estimado anualmente pelo IBGE. De acordo com Decreto-Lei nº 1.881 de 27 de agosto de 1981 cada 

faixa de população determina os coeficientes de distribuição do FPM: que são variáveis em 16 faixas até o limite 

de acima de 156.216 habitantes, mas - acima deste número - o coeficiente máximo torna-se fixo (BRASIL, 

1981). 
4 No contexto de tramitação de uma nova LDB, houve uma preocupação com o aperfeiçoamento da aplicação 

dos recursos para o ensino e a superação dos problemas vividos pela Emenda Calmon. No debate houve a 

polêmica da inclusão ou não da manutenção dos inativos, que não se definiu notadamente no texto e a questão 

das bolsas de estudo, na qual foi vitoriosa a proposta de concessão à rede particular. Durante o processo, várias 

versões de projetos de Lei de LDB foram indicadas. Em relação às despesas com manutenção e desenvolvimento 

do ensino, houve uma disposição inicial de maior detalhamento das despesas, com a proposta do PL n. 1.258/88, 

de autoria do Deputado Octavio Elísio (PSDB/MG) a qual tendia a uma soma das legislações anteriores. 

Entretanto, a LDB, aprovada sob o número 9.394, em 1996, caracterizou-se como uma legislação aberta optando 

por não detalhar excessiva e exaustivamente as despesas. E com isso, o problema da qualificação e delimitação 

dos gastos permaneceu por meio de diferentes interpretações e controvérsias (PINTO, 2000). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
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Quanto à forma de arrecadação do salário-educação, desde a sua constituição em 1964, 

a responsabilidade pelo seu recolhimento ficou a cargo do sistema previdenciário oficial e o 

percentual recolhido pelas empresas, nomeada de contribuição patronal, era calculada com a 

aplicação da alíquota de 2% (dois por cento) sobre o salário mínimo multiplicado pelo 

número de empregados que a empresa possuía, conforme artigo 8º da Lei nº 4.440, de 27 de 

outubro de 1964, que criou o tributo. (BRASIL, 1964). 

Em 1965, foi decretada a Lei nº 4.863, de 29 de novembro, e a partir de sua publicação 

o montante a ser recolhido pelas empresas passou a ser o correspondente a 1,4% (um inteiro e 

quatro décimos por cento) do valor total dos salários pagos aos seus empregados, de acordo 

com o § 2º, do artigo 35, da referida lei. (BRASIL, 1965). 

 Posteriormente, em 1975, sua alíquota foi alterada, passando a ser de 2,5% (dois 

inteiros e cinco décimos por cento) aplicado sobre a folha de pagamento das empresas 

contribuintes, conforme dispõe o art. 15 do Decreto nº 76.923, de 26 de dezembro de 1975, 

que regulamentou o Decreto-Lei nº 1.422, de 23 de outubro de 1975. Importante destacar que 

o referido percentual se mantém inalterado até hoje. (BRASIL, 1975a e 1975b). 

Outra mudança significativa trazida pelo Decreto-Lei nº 1.422/75 foi a modificação no 

modelo de repartição das quotas do montante total arrecadado. Desde quando o salário-

educação foi instituído até a edição desta normativa, a União ficava com 50% e os Estados 

com os outros 50%. Com a alteração, União passou a ficar com 1/3 do valor arrecadado, e os 

Estados com 2/3. (BRASIL, 1975a). 

Este padrão de distribuição dos recursos permaneceu até a década de 1990, quando foi 

alterado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que regulamentou o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento e de Valorização do Magistério, para contemplar os 

Municípios como entes destinatários de parte do valor arrecadado. (BRASIL, 1996b).  

  Em 1998, com a promulgação da Lei nº 9.766, de 18 de dezembro, ficou estabelecido 

que, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da quota estadual recebida por cada Estado da 

federação seria redistribuída aos seus respectivos Municípios na proporção do número de 

alunos matriculados no Ensino Fundamental de sua rede. (BRASIL, 1998). Entretanto, de 

acordo com o FNDE, o cumprimento de tal determinação dependia da edição de lei estadual 

para que o referido repasse fosse de fato implementado, e, desde a edição da lei até o ano de 

2003, somente 16 Estados da federação haviam efetivamente regularizado essa situação. 

(FNDE, 2015) 

Cruz (2009) ressalta que, diante do descumprimento da determinação legal imposta 

aos Estados de criarem a lei de repasse do referido recurso, os Municípios pressionaram o 
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governo federal para que tomasse providências, uma vez que, na ausência dessa transferência, 

os Municípios viam-se em arrocho financeiro, e, consequentemente, com dificuldade de 

implementar os programas e projetos educacionais como previa a lei que regulamentava a 

distribuição do salário-educação.  

Dessa forma, a distribuição do Salário-Educação veio sofrendo crescentes 

modificações, sobretudo devido ao processo de municipalização que provocou o aumento das 

matrículas nas escolas da rede municipal, sem, contudo, alterar o repasse do Salário 

Educação. Assim, em 29 de dezembro de 2003, foi promulgada a Lei nº 10.832 que trouxe 

nova definição para a distribuição dos recursos do salário-educação de forma a garantir a 

transferência direta e automática aos Municípios da parcela que lhes cabe da quota dos 

Estados e Municípios. (BRASIL, 2003). Essa distorção foi corrigida com a promulgação da 

Lei que em seu artigo 2.º define, 

 

Art. 2º A Quota Estadual e Municipal do Salário-Educação, de que trata o § 1º e seu 

inciso II do art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, será integralmente 

redistribuída entre o Estado e seus Municípios de forma proporcional ao número de 

alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas redes de ensino, 

conforme apurado pelo censo educacional realizado pelo Ministério da Educação.  

 

Com o objetivo de reduzir os desníveis socioeducativos entre Estados e Municípios, a 

redistribuição da quota Salário-Educação, prescrita nesta Lei, proporcionou uma distribuição 

mais equânime dos recursos entre estes entes federados.  

A Lei nº 10.832 também estabeleceu a forma de distribuição da quantia recolhida com 

o salário-educação, cuja repartição ficou assim definida: 1% (um por cento) fica retido na 

Secretaria da Receita Federal do Brasil para custeio da atividade arrecadatória. Do total 

restante, 10% (dez por cento) são disponibilizados para o FNDE para investimento em 

programas, projetos e ações voltadas para a universalização da Educação Básica; 1/3 (trinta 

por cento) são reservados para a quota federal, de competência da União, e os outros 2/3 

(sessenta por cento) são destinados à quota de Estados e Municípios, que serão redistribuídas 

automaticamente pelo FNDE para as secretarias municipais e estaduais de educação, 

conforme o número de matrículas nas respectivas redes de ensino, com o objetivo de financiar 

programas, projetos e ações voltados para a etapa da Educação Básica. (BRASIL, 2003)  

Dentre esses programas e projetos suplantares do governo, pode-se citar: Programa de 

Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (PMDE); Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE); Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Programa Nacional Biblioteca 

na Escola (PNBE); Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); Programa Nacional de 
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Transporte Escolar (PNATE); Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede 

Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), dentre outros. 

Nos dias atuais, este tributo encontra-se regulamentado pelas seguintes normativas: a) 

Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que definiu o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, e que 

foi parcialmente revogada pela Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007, que regimenta o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB; b) Lei nº 9.766, de 18 de dezembro de 1998, que modifica toda a 

legislação específica que normatizou o salário-educação até então; e, c) Decreto n. 6.003, de 

28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a organização de arrecadação, fiscalização e 

cobrança da contribuição social do salário-educação. (BRASIL, 1996b; 1998; 2006b; 2007). 

Diante dessa breve síntese dos aspectos históricos do financiamento da educação no 

Brasil, cujo pensamento político-jurídico estabeleceu as vinculações tributárias à educação, o 

modelo vigente de vinculação de recursos para a educação no Brasil exigiu amplo 

detalhamento e regulamentação pela legislação infraconstitucional.  

Dentre as normas infraconstitucionais, destacam-se a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) de n. 9.394, de 23/12/1996; a Lei do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) de n. 

9.424, de 24/12/1996; a Lei n. 10.172, de 09/01/2001 que instituiu o Plano Nacional de 

Educação (PNE); o Decreto n. 600, de 28 de dezembro de 2006 que regulamenta a 

arrecadação, a fiscalização e a cobrança da contribuição social do salário-educação; e a Lei n. 

11.494, de 20 de junho de 2007 do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CALLEGARI, 2010). 

Essa configuração jurídico-institucional, resultado da junção das normas 

constitucionais e infraconstitucionais, possibilitou uma reorganização do financiamento da 

educação pública. Contudo, até 2006, não fortaleceu o conceito de Educação Básica ao 

privilegiar maior atenção às políticas educacionais para o Ensino Fundamental, definindo-o 

como nível obrigatório, por meio da materialização de um mecanismo de financiamento de 

fundo, em 1996, o FUNDEF (Fundo de Manutenção do Ensino e Valorização do Magistério).  

Esta realidade somente foi alterada em 2006, com a EC 53/065, que transferiu a 

“centralidade do financiamento” para toda a Educação Básica, embora tenha sido mantida no 

 
5 A emenda constitucional n.º 53/2006 formaliza os fundamentos das reformas educacionais implementadas na 

educação básica, instituindo a política de fundos como recurso de distribuição e controle dos gastos 
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texto constitucional a obrigatoriedade e a garantia de oferta gratuita apenas ao Ensino 

Fundamental.  

 

2.2 A política de Fundos: do FUNDEF ao FUNDEB  

 

O FUNDEF, regulamentado pela lei n° 9.424/1996, aprovada no dia 24 de dezembro 

de 1996, foi uma política de fundos para atender exclusivamente ao Ensino Fundamental, 

através da subvinculação de 60% dos 25% já destinados às despesas enquadradas como 

“manutenção e desenvolvimento do ensino”, onde 60% de sua arrecadação deverá, 

obrigatoriamente, ser destinada à remuneração do magistério. O restante dos 40% deverá ser 

aplicado nas demais despesas, incluindo a Educação Infantil, conforme estabelecido pelo 

artigo 70 da LDB, Lei nº 9.394/96 (FUNDEF, 1997).  

Instituído como política pública de financiamento no âmbito da educação, vigorando a 

partir de 1º de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 2006, o FUNDEF reduziu a participação 

da União de 50% para 30%, conforme o parágrafo 6º do Artigo 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitoriais – ADCT da Constituição Federal de 1988. 

O princípio básico do FUNDEF foi disponibilizar um valor anual mínimo nacional por 

matrícula no Ensino Fundamental de cada rede municipal e estadual, de modo que 

possibilitasse o que o governo federal “alegou ser suficiente para um padrão mínimo de 

qualidade” (DAVIES, 2008, p.26).  

O FUNDEF pode ser entendido como um mecanismo contábil que visa a distribuição 

de recursos entre cada Estado e seus Municípios, segundo uma proporção do número de 

alunos matriculados a cada um deles, tomando, por base de cálculo, um valor/aluno/ano sobre 

a média do custo aluno/ano realizada para todos os Estados (MONLEVADE; FERREIRA, 

1997). Para a sua composição, este Fundo conta com os seguintes recursos: 15% do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias/ICMS, 15% do Fundo de Participação dos Estados/FPEs e 

Municípios/FPMs e 15% do Imposto sobre Produtos Industrializados/IPI.  

Esses tributos são creditados em uma única conta e repassados proporcionalmente ao 

número de alunos matriculados no Ensino Fundamental, considerando o valor mínimo por 

aluno/custo, definido nacionalmente. O quadro 1 mostra a composição do FUNDEF. 

 

 

 
educacionais, bem como regulação da ação federativa dos entes subnacionais em relação às políticas 

educacionais (SOUSA, 2008). 
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Quadro 1- Composição do FUNDEF 
IMPOSTOS/COMPLEMENTAÇÃO % 

Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 15% 

Fundo de Participação dos Estados - FPE 15% 

Fundo de Participação dos Municípios - FPM 15% 

Impostos sobre Produtos Industrializados de exportações - IPI/exportação 15% 

Desoneração de exportações referente a Lei Complementar nº 87/96 – Lei 

Kandir 

15% 

Complementação da União – Recursos do orçamento do FNDE e/ou SE SVD* 

* Sem valor definido 

Fonte: EC 14/1996 – Lei nº 9.424  

 

Como visto no quadro 1, a principal característica do FUNDEF é sua natureza contábil 

de âmbito Estadual, formado por recursos do governo Estadual, Federal e Municipal. Com 

vigência de dez anos (1996/2006), a arrecadação do fundo compreendeu o percentual de 15% 

de captação de 5 (cinco) impostos dos Estados e Municípios, e, também, uma 

complementação da União para os Estados que não atingissem o valor mínimo considerado 

necessário para o padrão mínimo de qualidade. Dessa forma, o objetivo desse fundo foi 

promover a justiça social, uma política nacional de equidade, a efetiva descentralização e a 

melhoria da qualidade da educação e a valorização do magistério público. 

Se por um lado o FUNDEF conseguiu ampliar o acesso ao Ensino Fundamental, por 

outro não assegurou recursos suficientes para Estados e Municípios com menor arrecadação, 

uma vez que o fundo não promoveu nova captação de recursos ou trouxe poucos novos 

recursos. De forma geral, o FUNDEF proporcionou uma redistribuição de parte dos 25% dos 

recursos já vinculados ao MDE (ARAÚJO, 2006; PINTO, 2007a). 

Até a aprovação do FUNDEF, o Ensino Fundamental era oferecido 

predominantemente pelas redes estaduais. Como a distribuição dos recursos do Fundo no 

âmbito de cada Estado se dava entre o Estado e seus Municípios na mesma proporção do 

número de matriculados no Ensino Fundamental, os Estados que tinham maior percentual de 

matrículas nas redes estaduais detinham maior quantidade de recursos. A consequência dessa 

lógica redistributiva de recursos foi a aceleração da municipalização, principalmente nas 

regiões mais pobres como Norte e Nordeste. 

Alguns autores como Sousa Jr. (2006); Vieira (2003) e Palma Filho (2006) apontam 

que a contribuição do governo federal com a educação foi diminuída com a implementação do 

FUNDEF, uma vez que a União diminuiu suas obrigações constitucionais e apontou uma 

carga de responsabilidade ainda maior para os Estados e Municípios.  
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Sobre essa questão, Davies (2009) esclarece que a EC 14/96 reduziu o percentual de 

50% para 30% dos impostos que a União deveria aplicar para assegurar a erradicação do 

analfabetismo e a universalização do Ensino Fundamental. Alterou o art. 60 do ADCT da CF 

de 1988, que estabelece que a União deveria aplicar, no mínimo, 50% dos 18% para 

erradicação do analfabetismo, e para valorização dos profissionais do magistério, no mínimo 

9% de seus impostos.  Assim, além da EC/96 ter reduzido de 50% para 30%, ela também 

“aumentou o percentual de subvinculação ao Ensino Fundamental para os Estados e 

Municípios de 50% para 60%” (GOUVEIA, 2011, p.89). 

Em termos quantitativos, o FUNDEF acelerou o processo de descentralização do 

Ensino Fundamental. De acordo com dados do Censo Escolar INEP/MEC (2007), a evolução 

das matrículas do Ensino Fundamental, segundo a dependência administrativa das escolas, em 

1996, os Municípios respondiam por 37,5% das matrículas, a União por 0,1% e os Estados 

por 62,4%. Em 2006, os Municípios passaram a responder por 59,2% das matrículas e os 

Estados por 40,7%, sem alteração percentual no âmbito federal, conforme tabela 1: 

 

Tabela 2 – Evolução do percentual de matrículas no Ensino Fundamental, segundo a 

dependência administrativa das escolas 

REDE 1996 2006 

Estadual 62,4% 40,7% 

Federal 0,1% 0,1% 

Municipal 37,5% 59,2% 

Total 100% 100% 

 Fonte: Censo Escolar INEP/MEC (2007). 

 

Um dos problemas advindos com a municipalização foi o inchaço das redes 

municipais e estaduais sem o devido planejamento e organização. Dessa forma, houve a 

“universalização” do Ensino Fundamental sem que Estados e Municípios ampliassem e/ou 

melhorassem suas redes de ensino no que se refere à infraestrutura, às condições de trabalho e 

aos padrões mínimos de qualidade, principalmente porque os valores recebidos não condizem 

com as reais necessidades educacionais (PINTO, 2000).  O quadro 2 mostra os valores 

mínimos aluno/ano estabelecidos nacionalmente para o FUNDEF. 
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Quadro 2 - Valores mínimos aluno/ano estabelecidos nacionalmente para o FUNDEF 
Ano Valor decretado Valor legal 

1997 R$ 300,00 R$ 300,00 

1998 R$ 315,00 R$ 399,47 

1999 R$ 315,00 R$ 399,47 

2000 R$ 333,00 R$ 532,53 

2001 R$ 363,00 R$ 613,00 

2002 R$ 418,00 R$ 706,00 

2003 R$ 446,00 R$ 786,16 

2004 R$ 537,70 R$ 864,00 

2005 R$ 620,56 R$ 935,15 

2006 R$ 682,60 R$ 1.182,80 

         Fonte: FNDE/MEC (2017). 

 

Observa-se que o valor definido para o ano de 1997 foi de R$ 300,00, e 1998 foi de R$ 

315,00. De acordo com Davies (2004) e Pinto (2000), o valor para o ano de 1998 deveria ter 

sido superior a R$ 400,00, evidenciando, com isso, que os valores praticados pelo FUNDEF 

desde sua implementação até o final de sua vigência sempre estiveram abaixo aos previstos 

pela Lei 9. 424/96. Para Araújo (2011, p.6) o descumprimento dos valores do custo-aluno 

previstos na legislação em nível nacional por parte do governo “causou enormes prejuízos 

para os Municípios”.             

A União ficou com as funções redistributiva e supletiva na manutenção e no 

desenvolvimento do Ensino Fundamental, por meio da complementação de recursos 

financeiros aos Estados cujo custo-aluno não atingisse o mínimo nacional estabelecido. Sobre 

essa complementação da União, Pinto afirma: 

 

[…] que sem um considerável aporte de recurso por parte do governo federal, não há 

como viabilizar um sistema de financiamento que reduza as disparidades regionais e 

assegure um valor de recursos por aluno que garanta um padrão mínimo de 

qualidade do ensino como estabelece a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (PINTO, 2004, p.12). 

 

Essa assertiva é constatada pelo autor em seu estudo: “em 2004, a participação da 

União no total de recursos do FUNDEF foi inferior a 2% e representou menos de R$ 16,00 

por aluno/ano” (PINTO, 2004, p. 12). 

Vale ressaltar que apesar da Constituição de 1988 instituir em seu artigo 205 que a 

“educação é direito da criança e de sua família, bem como dever do Estado”, e a LDB/1996 

incluir a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, a instituição do 

FUNDEF em 1996, provocou certa “estagnação” na expansão da oferta de vagas à Educação 

Infantil. Nas palavras de Didonet, 
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Creches foram fechadas e crianças mandadas embora, porque os Municípios que 

investiam nessas instituições, ao verem retidos no Fundo estadual do ensino 

fundamental 15% de seus recursos de FPM e do Repasse de ICMS, ficaram sem 

dinheiro para manter a educação infantil. Aos poucos, foram encontradas formas de 

equilibrar o orçamento e as matrículas voltaram a crescer. Mas não no ritmo da 

procura. (DIDONET, 2006a, p.39). 

 

Dados da Sinopse - Estatística da Educação Básica MEC/INEP/SEEC (1995-2007) 

mostra queda significativa de matrícula no ano de 1998, devido à mudança no financiamento 

da educação no país. No ano de 1996, a queda nas matrículas foi de 25,7%, devido às disputas 

políticas causadas pela futura mudança no financiamento da educação no país causadas pela 

implantação do FUNDEF. 

 

Tabela 3 - Matrícula da Educação Infantil no Brasil (1995 – 2007) 

Ano 
Creche 

Pré-escola 
Total Variação ano 

a ano (%) 

1995 - 5.749.234 5.749.234  

1996 - 4.270.376 4.270.376 - 25,7 

1997 348.072 4.292.208 4.640.280 + 8,2 

1998 381.804 4.111.120 4.492.924 - 3,2 

1999 831.978 4.235.278 5.067.256 + 12,8 

2000 916.864 4.421.332 5.338.196 +5,3 

2001 1.903.347 4.818.803 6.722.150 +25,9 

2002 1.152.511 4.977.847 6.130.358 -8,8 

2003 1.237.558 5.155.676 6.393.234 +4,3 

2004 1.348.237 5.555.525 6.903.762 +8,0 

2005 1.414.343 5.790.670 7.205.013 +4,4 

2006 1.427.942 5.588.153 7.016.095 -2,6 

2007 1.579.581 4.930.287 6.509.868 -7,2 

Fonte: MEC/INEP/SEEC (1995-2007). 

 

Observa-se, na tabela 3, que nos anos de 2006 e 2007 novamente houve redução de 

matrículas na Pré-escola. Acredita-se que essa diminuição seja resultado da ampliação do 

Ensino Fundamental para nove anos por meio da Resolução CNE/CEB n.03/2005. Assim, a 

partir 2006, por meio da Lei 11.274, a matrícula no Ensino Fundamental passou a ser 

obrigatória a partir dos 6 anos de idade, e não mais a partir dos 7. Com isso, a duração do EF 

foi ampliada de 8 para 9 anos. Na prática, é como se o último ano da pré-escola tivesse sido 
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incorporado ao EF, medida esta que impactou tanto a Educação Infantil como o Ensino 

Fundamental. 

Ao fazer uma análise da política do FUNDEF, Monlevade (2004) considera que esse 

fundo não superou a desarticulação entre os governos federal, estadual e municipal; suas 

ações não melhoraram a qualidade do ensino público brasileiro, pelo contrário, houve uma 

fragmentação e, consequentemente, o esfacelamento da Educação Básica ao não incluir a 

Educação Infantil, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o Ensino 

Médio; não houve melhoria salarial e valorização dos professores; acentuou-se a 

municipalização do Ensino Fundamental; não aconteceu a universalização do Ensino 

Fundamental; detectou-se ocorrência de desvios de verbas com a ineficácia dos Conselhos. 

Para Santos (2015b, p. 88): 

 

As limitações reveladas nos primeiros anos pelo FUNDEF, resumidas na 

insuficiência dos recursos, na dificuldade em melhorar os indicadores de 

financiamento e em promover a justiça social e equidade e na limitação de sua 

abrangência, deram espaço para a proposição de se criar um novo fundo, 

apresentada ao Congresso Nacional.  

 

A partir das deficiências em detrimento às demais etapas de ensino e as constantes 

propostas e discussões no setor educacional, criou-se o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

Básica/ FUNDEB. 

 Criado a partir da Emenda Constitucional n° 53/2007, regulamentado pela Lei n° 

11.494 e com vigência de 13 anos (2007/2020), o objetivo desse mecanismo de captação de 

recursos foi proporcionar a elevação e uma nova distribuição dos investimentos em educação. 

Ademais, assegurar a garantia da Educação Básica a todos os brasileiros, da Educação Infantil 

ao Ensino Médio, inclusive àqueles que não tiveram acesso à educação na idade adequada.  

A cobertura desse fundo estendeu o atendimento de 32 milhões de alunos (que eram 

beneficiados pelo FUNDEF) para 47 milhões de alunos matriculados na Educação Infantil, 

nos Ensinos Fundamental e Médio das redes estaduais e municipais, em todas as modalidades 

e ensino, inclusive na Educação de Jovens e Adultos (FERNANDES, 2006). 

Além de ser um fundo que contemplou todas as etapas e modalidades da educação 

Básica, o FUNDEB trouxe, em sua legislação, a alteração dos critérios para distribuição dos 

recursos entre Estados e Municípios, bem como acréscimo de 15% para 20% do percentual de 

arrecadação, sendo este gradual. O FUNDEB subvincula 20%, dos 25% já vinculados 

constitucionalmente, nos ternos do artigo 212 da CF/88, para serem aplicados em toda a 
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Educação Básica. Esses 20% que compõem o FUNDEB  são extraídos de oito fontes de 

recursos como explicitado no quadro 5. Para a distribuição desses recursos, permanece o 

critério que considera as matrículas e o custo/aluno/ano, com diferenciação entre as etapas e 

modalidades. O quadro 3 também mostra a ampliação do percentual de arrecadação do 

FUNDEF para o FUNDEB. 

 

Quadro 3 - Composição dos fundos  
FUNDEF = 15% da receita do FUNDEB = 20% da receita do 

FPE - Fundo de Participação dos Estados 

FPM - Fundo de Participação dos Municípios 

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços 

IPI –Exp - Imposto sobre Produtos Industrializados, 

proporcional às exportações 

LC 87/96 - Desonerações das Exportações (Lei 

Kandir) 

 

FPE - Fundo de Participação dos Estados 

FPM - Fundo de Participação dos Municípios 

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços 

IPI - Exp - Imposto sobre Produtos Industrializados, 

proporcional às exportações. 

LC 87/96 - Desonerações das Exportações (Lei 

Kandir) 

ITCM - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis 

IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores 

ITR - Quota Parte de 50% do Imposto Territorial 

Rural devida aos Municípios 

Fonte: EC 14/1996/Lei nº 9.424/1996. 

 

O FUNDEB representou um grande avanço para a Educação Infantil, pois pela 

primeira vez este nível de ensino entrou na “disputa” por recursos públicos. Vale destacar que 

a inclusão das creches no FUNDEB é fruto legítimo da pressão exercida pela sociedade sobre 

os parlamentares, uma vez que havia a possibilidade de esse segmento ficar fora da cobertura 

do fundo. 

Como no FUNDEF, os recursos oriundos do FUNDEB também devem ser aplicados 

na manutenção e desenvolvimento do ensino. São beneficiários dos recursos do FUNDEB os 

alunos/crianças regularmente matriculados em todas as etapas e modalidades da Educação 

Básica. 

A Lei nº 11.494/2007 estabelece que “para efeito de distribuição de recursos para o 

FUNDEB, para cada uma dessas etapas, modalidades e tipos é atribuído anualmente um fator 
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de ponderação, cujo objetivo é o de refletir as diferenças de custo para a manutenção dos 

alunos, com padrão mínimo de qualidade” (FUNDEB, 2007, p. 12), conforme quadro 4: 

Quadro 4 – Fator de Ponderação para o Exercício de 2007 

ETAPAS/ MODALIDADES 
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 

Creche  0,80 

Pré-escola  0,90 

Séries iniciais do ensino fundamental urbano  1,0 

Séries iniciais do ensino fundamental rural  1,05 

Séries finais do ensino fundamental urbano  1,10 

Séries finais do ensino fundamental rural  1,15 

Ensino fundamental em tempo integral  1,25 

Ensino médio urbano  1,20 

Ensino médio rural  1,15 

Ensino médio em tempo integral  1,30 

Ensino médio integrado à educação profissional  1,30 

Educação especial  1,20 

Educação indígena e quilombola  1,20 

Educação de jovens e adultos com avaliação no processo  0,70 

Educação de jovens e adultos integrada à educação 

profissional de nível médio, com avaliação no processo. 

0,70 

  Fonte: FUNDEB, 2007. 

 

Observa-se que o fator de ponderação estabelecido para a Educação Infantil é bem 

inferior ao custo real da etapa da educação. A definição desses fatores não obedece a critérios 

técnicos de necessidade real do custo para a educação, mas ao arranjo de interesses e forças 

entre Estados e Municípios. 
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Quadro 5- Valores mínimos estabelecidos pelo FUNDEB - 2007 

ETAPAS/ MODALIDADES VALORES MÍNIMOS 

Creche R$ 757,30 

Pré-Escola R$ 851,66 

Ensino Fundamental urbano – séries iniciais R$ 946,29 

Ensino Fundamental urbano séries finais R$ 1.040,92 

Ensino Fundamental rural séries finais R$ 1.088,24 

Ensino Fundamental tempo integral R$ 1.182,86 

Ensino Médio urbano R$ 1.135,55 

Ensino Médio integral/EM + Ed. Profissional R$ 1.230,18 

Educação Especial R$ 1.135,55 

Educação Indígena R$ 1.135,55 

EJA e EJA integral Educação Profissional Ens.Médio R$ 662,40 

Fonte: INEP (2017). 

 

Para Pinto (2015), esses valores disponibilizados não condizem às necessidades reais 

de custo de cada segmento, principalmente, da Educação Infantil, isso considerando as 

pesquisas e os estudos sobre o Custo Aluno Qualidade Inicial (CAqi)6. Ainda segundo o 

autor, o valor tem sido definido de acordo com os recursos que o governo está disposto a 

pagar e não de acordo com o modelo ou o padrão de educação que a sociedade precisa. 

Corroborando, Santos (2015a) destaca que esses recursos disponibilizados são insuficientes 

para assegurar o valor-aluno-ano definido como padrão mínimo de qualidade, nos termos da 

CF/96, da EC/96 /14 e da Lei nº 9.394/96. 

Outro fator importante a respeito do FUNDEB é que este fundo deve reverter 60% da 

sua arrecadação para a valorização dos profissionais da educação, diferentemente do 

FUNDEF, que atendia a uma categoria menos ampla denominada profissionais do magistério. 

A Resolução nº 1 de 27 de março de 2008, do Conselho Nacional de Educação, define os 

profissionais do magistério, para efeito da aplicação do art. 22 da Lei nº 11.494/96 que 

regulamenta o FUNDEB.  

 

Uma das muitas atividades trazidas pela E.C. n. 53/06, para a valorização dos 

profissionais da educação e para combater a falta de professores e funcionários nas 

escolas, foi a referência a pisos salariais, tanto para os profissionais da educação 
escolar pública quanto para os profissionais do magistério público da educação 

 
6 O Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) é um dispositivo desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito 

à Educação, que tem como objetivo mensurar o financiamento necessário (calculado por estudante) para a 

melhoria da qualidade da educação no Brasil. O CAQi rompe com a lógica da distribuição de recursos 

financeiros para as escolas, hoje realizada a partir da disponibilidade financeira dos municípios, vinculada para a 

educação, dividido pelo número de matrículas. O CAQi inverte essa lógica tomando como princípio o direito à 

educação de qualidade, para isso não pode servir qualquer atendimento, há de serem considerados os insumos 

fundamentais para o funcionamento de uma escola de qualidade, entre eles os professores e professoras 

remunerados dignamente (COUTO, 2012). 

file:///C:/Users/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/DJ11L8HA/Valor%20aluno%20ano.xls
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básica (art. 206, VIII, da Constituição Federal, art. 60, III, e do ADTC) (FUNDEB, 

2007, p. 7). 

 

Sobre a reserva de 60% para aplicação na valorização do Magistério, Moreira assevera 

que nem todo o recurso desse fundo compõe o montante vinculado para a remuneração dos 

professores (MOREIRA; LARA, 2011). 

Com a introdução do FUNDEB, as contribuições com a educação, como pontua 

Santos (2015a), marcam algumas modificações para a reconstrução do setor educacional, com 

a implementação de algumas medidas, dentre elas: a contribuição da União com definição 

mínima de recursos federais; o aumento progressivo no decorrer dos anos com o intuito de 

diminuir as desigualdades regionais e ampliação de novos impostos, a saber:  

I. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural (ITR), Imposto sobre a transição “causa mortis” e Doação de Bens e Direitos (ITCM) e 

o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 

II. Os Estados, Distrito Federal e Municípios vinculam o percentual de 25% dos 

impostos arrecadados;  

III. Criação da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação 

Básica de Qualidade (CIFEB); 

O FUNDEB é composto por 20% dos 8 (oito) impostos de que trata o artigo 3º da 

seção I do capítulo II da Lei nº 11.494/2007 e, que são vinculados ao MDE. 

 

 

Quadro 6 – Composição do FUNDEF e do FUNDEB 

FONTE 
FUNDEF FUNDEB 

1996-2006 2007 2008 2009 2010-2022 

ICMS 15% 16,66% 18,33% 20% 20% 

FPE 15% 16,66% 18,33% 20% 20% 

FPM 15% 16,66% 18,33% 20% 20% 

IPI-exportação 15% 16,66% 18,33% 20% 20% 

Lei Kandir 15% 16,66% 18,33% 20% 20% 

ITCM - 6,66% 13,33% 20% 20% 

IPVA - 6,66% 13,33% 20% 20% 

ITR - 6,66% 13,33% 20% 20% 

Comp. da União *SVD 2 bilhões 3 bilhões 4,5 bilhões 

10% 

(do total 

do fundo) 

 Fonte: EC 53/2006; MP nº 339/2006; Lei nº 11.494/2007. 

 

A redistribuição dos recursos do FUNDEB refere-se aos recursos já vinculados pela 

CF/88, baseado na razão do número de alunos matriculados na Educação Básica informado no 
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Censo Escolar do ano anterior e tendo como parâmetro um valor mínimo por aluno/ano 

definido anualmente pelo MEC, assim como no FUNDEF. 

Apesar da grande conquista para educação, Pinto (2007a) pondera que vários pontos 

referentes ao financiamento devem ser questionados. A começar pelos poucos novos recursos 

captados pelo FUNDEB e sua redistribuição entre Estado e Município, a partir de recursos já 

vinculados. Outra observação é a racionalização dos gastos públicos com vista quantitativa, 

baseado no critério contábil, o qual enfatiza que os recursos são suficientes, e que, contudo há 

má distribuição, demandando uma gestão eficiente. Davies (2004) também contesta esta 

suficiência de recursos, em se tratando de um governo que prioriza o capital nacional, 

estrangeiro e a classe alta, relegando o mínimo aos programas sociais. 

No que se refere à Educação Infantil, a falta de prioridade do governo para com essa 

etapa não é mero diagnóstico recente, é fruto da desigualdade social e educacional, 

historicamente construído no país, como pontua Campos (2012, p. 99): “‘políticas pequenas’ 

para crianças pequenas”. 

Em 2009, o Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou a resolução nº 5 que 

fixou novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a EI reforçando o papel dessa no cenário 

brasileiro como primeira etapa da Educação Básica. Desse modo, partir de 2010, a EI ganha 

novas perspectivas e metas para alcançar até 2016 a universalização do atendimento de 

crianças de 4 e 5 anos.  

Ampliar a oferta significa, necessariamente, a existência de recursos financeiros. 

Entretanto, ainda não existe nenhuma determinação de novos recursos para garantir essa 

expansão, fato que pode se tornar um embaraço para os Municípios que ficaram com o 

encargo de cumprirem essa normativa, sem contar o atendimento das crianças de 0 a 3 anos de 

idade que também está sob sua responsabilidade e com grande defasagem de atendimento, a 

exemplo do que aconteceu com a implementação do FUNDEF que não contemplou à EI e, 

depois o FUNDEB que, apesar de sua inclusão, não garantiu recursos suficientes, uma vez 

que o fator de ponderação estabelecido é muito inferior ao custo real dessa etapa da educação. 

Percebe-se, assim, o grande descompasso entre as políticas de financiamento e o desejo da 

sociedade em corrigir a dívida histórica no que concerne ao atendimento a EI de qualidade 

para todos. 

O Plano Nacional de Educação (2014-2020) reconheceu os inúmeros desafios e propôs 

metas e estratégias audaciosas para o enfrentamento e superação das limitações postas ao 

atendimento à infância (BRASIL, 2014). O novo Plano que passou quase quatro anos em 

tramitação até sua aprovação em junho de 2014, devido ao intenso debate e negociação para 
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que o seu texto estivesse o mais próximo possível dos anseios da sociedade, encontra-se 

ameaçado com a aprovação da PEC 55/2016, que congela os gastos públicos por 20 anos, à 

variação da inflação. 

A PEC 55 conhecida como a PEC da maldade, transformada em Emenda 

Constitucional nº 95 em 15 de dezembro de 2016, trará impactos significativos para o 

financiamento da educação. Com a limitação de gastos, ela derruba a obrigatoriedade de o 

governo federal investir 18% do orçamento na educação, prevista na Constituição de 1988. A 

nova regra, no caso da educação e da saúde, é calcular o gasto com base no que for investido 

nas duas áreas no orçamento de 2017 e aplicar ano a ano a correção pela variação da inflação, 

sem vinculação com a receita. 

Defensores da EC nº 95 acreditam que ela é um instrumento essencial para reduzir o 

déficit público e estimular a recuperação da economia em bases sustentáveis. Entretanto, 

pesquisadores, estudiosos contra esta medida pontuam que esta Emenda provocará perda 

significativa de investimento na educação.  

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação acredita que com a aprovação dessa 

Proposta “nenhum centavo novo vai chegar para construir escolas, pré-escolas, creches, 

melhorar as universidades públicas, a educação básica, o salário dos professores”. “Em 

resumo, a PEC 55/2016 praticamente inviabiliza as metas e estratégias do Plano Nacional de 

Educação 2014–2024.”  

 

2.3 A Educação Infantil no contexto das políticas públicas de financiamento 

 

Em seu percurso histórico, a Educação Infantil é marcada por funções sociais 

diferenciadas que oscilam entre o assistencialismo, caracterizado por um atendimento restrito 

às concessões médico/higienistas, passando para um modelo de educação 

compensatória/preparatória, podendo chegar a um atendimento de caráter pedagógico que 

contempla uma visão mais abrangente de ensino e aprendizagem (CAMPOS; COELHO; 

CRUZ, 2006).  

Esses diferentes posicionamentos sobre as funções da Educação Infantil acompanham, 

de certa maneira, a compreensão que a sociedade vai construindo ao longo do tempo sobre o 

conceito de crianças e infâncias. A partir do momento em que a sociedade alcançou certa 

consciência sobre a importância das experiências da infância, bem como o crescimento da 

demanda de atendimento a este nível de ensino, foram criadas várias políticas e programas 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/517223-RELATOR-PREVE-REGRAS-ESPECIAIS-PARA-SAUDE-E-EDUCACAO-NA-PEC-QUE-LIMITA-GASTOS-PUBLICOS.html
http://campanha.org.br/pec241/
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que visavam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das 

crianças.  

A partir da década de 1980, algumas mudanças foram realizadas em relação ao 

atendimento à criança pequena. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, pela 

primeira vez a lei máxima do país reconhece, como um direito da criança pequena, o acesso à 

educação em creches e pré-escolas, conforme está explícito no artigo 208 inciso IV: “O dever 

do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: atendimento em creches e 

pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1988) e agora a cinco anos e 

11 meses, de acordo com a EC nº 59 de 2009. 

Constitucionalmente, foram concretizados e assegurados os direitos da criança, 

compreendida desde seu nascimento, se fazendo necessário novas proposições legais para a 

infância, tornando imprescindível a concretização de políticas públicas para a Educação 

Infantil, visto sua integração na Educação Básica.  

Entretanto, as propostas destinadas à Educação Infantil, até recentemente, não haviam 

conseguido romper com a “representação idílica da socialização da criança pequena pela 

maternagem compulsória, não sendo tida como uma instituição destinada à educação das 

crianças” (ROSEMBERG, 1989, p. 90). 

De acordo com Monlevade, no que se refere ao reconhecimento da educação da 

infância no Brasil, a “educação infantil demorou quatro séculos para se incorporar por inteiro 

à educação escolar, como primeira etapa da educação básica, de acordo com a atual LDB” 

(MONLEVADE, 2007, p.118). 

A LDB/1996, materializando os dispositivos da Constituição Federal de 1988, trouxe a 

Educação Infantil como etapa inicial da Educação Básica e, portanto, direito inalienável e 

dever do Estado, ficando a cargo da família a decisão de matricular, ou não, as crianças em 

creches e pré-escolas (agora obrigatórias para 4 e 5 anos de idade) em instituições públicas ou 

particulares. Esta etapa da educação “tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até seis 6 anos de idade (agora 5 anos e 11 meses) em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” 

(BRASIL, 1996a). De acordo com Cury, “a LDB inovou profundamente ao colocar a 

educação infantil como uma etapa da educação básica”.  

 

Consequentemente, a educação infantil passa a fazer parte dizendo-se de uma forma 

mais direta, da estrutura e financiamento da educação escolar brasileira. Isto quer 

dizer que a educação infantil deixou de estar prioritariamente no campo das escolas 

livres e passou no âmbito das escolas regulares. Isto é uma inovação com 

consequências que vão desde o estabelecimento de diretrizes pela União para a 
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educação infantil, até uma nova compreensão, sobretudo pelos estabelecimentos 

particulares, da figura que se chamava, até então, animador ou animadora, crecheiro 

ou crecheira (CURY, 1998, p.12). 

 

Assim, foi instituída a exigência de que Municípios e outras instâncias governamentais 

transferissem para o âmbito dos órgãos de educação a responsabilidade pelas redes de creche 

e pré-escolas. Outro aspecto muito importante dessas reformas foi a exigência de formação 

prévia para professores e educadores de crianças pequenas, preferencialmente em nível 

superior, mas admitindo-se ainda o curso de magistério em nível médio.  

De acordo com Constituição de 1988, compete aos Municípios a responsabilidade pelo 

atendimento à Educação Infantil, sendo os Estados corresponsáveis por este atendimento. Na 

ordem de prioridades, os Municípios devem atuar prioritariamente no Ensino Fundamental e 

na Educação Infantil (art. 211, § 2º) uma vez que, apesar da definição de um percentual 

mínimo de aplicação na Educação Básica, não há uma determinação de um mínimo a ser 

gasto com as diferentes etapas que a compõem. Assim, ao longo da década de 1990, a maioria 

dos Municípios direcionou grande parte dos seus recursos para o Ensino Fundamental e 

deixou os investimentos na educação infantil, etapa não obrigatória, sujeitos à disponibilidade 

orçamentária (DAVIES, 2008). 

No que diz respeito aos Municípios, a LDB/1996 prescreve que deverão oferecer a 

Educação Infantil e, com prioridade, o Ensino Fundamental, permitindo sua atuação em 

outros níveis de ensino somente se atendidas as necessidades dessa área de competência e sem 

comprometer os percentuais mínimos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do 

ensino (art. 11). Pelo exposto na LDB, os Municípios passaram a ser os principais 

responsáveis pelo Ensino Fundamental, embora possam dividir esta responsabilidade com os 

Estados. (BRASIL, 1996a) 

Essa concentração de recursos em um único nível de ensino, em detrimento às demais 

etapas da Educação Básica, fez com que aumentassem as discussões acerca da Educação 

Infantil em torno de seu provimento e da criação de uma fonte específica para o seu 

financiamento. De acordo com Arelaro (1999) e Pinto (2001) a não inclusão da Educação 

Infantil no FUNDEF significou a queda na oferta dessa etapa educacional em alguns 

munícipios e a sua estagnação em outros. 

Castro (2007) afirma que, a partir do FUNDEF, os Estados deixaram de investir em 

Educação Infantil, o que demostra, de certa maneira, o descaso com políticas públicas de 

financiamento voltado para as crianças pequenas.  
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De acordo com Corrêa (2011), outra deliberação que influenciou negativamente toda a 

educação, mais especialmente a Educação Infantil, foi a aprovação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei complementar n. 101, de 05 de maio de 2000), que 

provocou mudanças na gestão financeira dos poderes públicos municipais, estaduais federais, 

(Vírgula entre esses dois?) ao determinar, em seu Art. 19, que “a despesa total com pessoal, 

em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais 

da receita corrente líquida” (BRASIL, 2000).  

Assim, Estados e Municípios são obrigados a não comprometerem mais que o definido 

de 60% de seu orçamento com pagamento com pessoal. Essa medida tem estimulado alguns 

Municípios a procurarem serviços mais baratos, por vezes de má qualidade, desde que caibam 

dentro da porcentagem estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, se tornando 

indiretamente irresponsabilidade social para com os cidadãos (CORRÊA, 2011).  

A EI, excluída do FUNDEF, teve sua situação agravada com a LRF, uma vez que sua 

oferta requer maior investimento por parte do Município, dadas as peculiaridades de seu 

atendimento. Corrêa pontua ainda que:  

 

Tomando como referência principal essas duas medidas encaminhadas pelo 

executivo e aprovadas no legislativo – FUNDEF e LRF – podemos afirmar que se 

desenhou, na prática, uma conjuntura bastante favorecedora para a “privatização” do 

atendimento, especialmente em creche. Se, por um lado, já tínhamos uma história de 

atendimento em creches conveniadas desde antes da década de 1970, nos anos 1990 

temos um novo reforço para tal opção por parte do Estado (CORRÊA, 2011, p.3). 

 

Desse modo, a política educacional decorrente dessas medidas acabou inviabilizando, 

em diversos Municípios, a manutenção em quantidade e qualidade, da Educação Infantil, 

especialmente naqueles Municípios mais pobres, tendo em vista a cobertura do Estado no 

âmbito do Ensino Fundamental. Os Municípios, de certa forma, decidiram investir 

prioritariamente neste nível de ensino, deixando, porém, à margem do processo educacional 

as crianças com faixa etária da Educação Infantil. 

Dentro desse contexto de avaliação da ineficácia do FUNDEF, o FUNDEB7, em 

substituição ao FUNDEF, foi implantado com o objetivo de proporcionar a elevação e uma 

nova distribuição dos investimentos em educação, realizando o atendimento não só ao Ensino 

Fundamental como também à Educação Infantil, ao Ensino Médio, à Educação Especial e à 

Educação de Jovens e Adultos. 

 
7 O FUNDEB, como o FUNDEF, é um mecanismo de captação e de distribuição de impostos estaduais e 

municipais no âmbito de cada Estado, incluída uma complementação da União para aqueles cujo valor médio por 

aluno não alcançar um mínimo definido nacionalmente (MONLEVADE, 2007). 
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A inclusão da EI no FUNDEB, dentre outras coisas, trouxe para o debate das políticas 

públicas o estabelecimento de prioridades de investimento para essa etapa de ensino. 

Repensar a Educação Infantil como estratégia para a melhoria da qualidade do Ensino 

Fundamental é tornar a educação pública mais democrática em relação ao seu acesso e 

permanência8. 

Apesar das matrículas da EI contar na vinculação constitucional de recursos para a 

Educação, somente a partir do FUNDEB  esta foi  pensada dentro de uma política de fundos. 

Tal acontecimento gerou expectativas, dúvidas e especulações quanto aos possíveis avanços 

ou ganhos que ocorreriam para o seguimento da EI, uma vez que, tendo uma política que 

vincula recursos direcionados para essa etapa educativa de ensino, talvez, fosse possível 

planejar melhor a ampliação de seus indicadores. 

No entanto, apesar do crescimento da EI e do amparo da legislação, a maioria dos 

Municípios brasileiros ainda apresentam dificuldade na ampliação da oferta, na qualidade de 

atendimento e nas questões relacionadas aos recursos financeiros (VERHINE, 2002). Diante 

disso, seria necessária uma política mais equitativa de recursos para financiar a educação, 

fazendo com que governos estaduais e municipais recebessem um volume de recursos 

destinados à Educação de acordo com a demanda educacional existente (CURY, 2008). 

Monlevade (2007) ressalta que houve por parte dos gestores públicos maior interesse 

em ampliar a cobertura da EI após sua entrada no FUNDEB, pois ou o Município aumenta sua 

rede, ou verá seus recursos vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) 

sendo transferidos para outra rede municipal ou estadual que tenha uma taxa maior de 

atendimento à EI, isto é, maior quantidade de verba para os Municípios que obtiveram maior 

quantidade de matrícula.  

O aumento de recursos para a manutenção e desenvolvimento da educação pública, 

sobretudo a Educação Infantil, é necessária e urgente. Essa etapa da educação não deve ser de 

responsabilidade exclusiva dos Municípios se quisermos cumprir com um dos princípios 

previstos na CF/88, em seu art. 206, inciso I que tem por objetivo oferecer igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola.  

Numa perspectiva democrática, a primeira ideia acerca da qualidade da educação diz 

respeito ao seu oferecimento, por parte do Estado, ou seja, a quantidade. Uma vez que não se 

pode falar em qualidade de algo que não existe. É importante chamar a atenção para a relação 

 
8 Segundo estudo elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/INEP, 

a chance de uma criança concluir o ensino médio aumenta em 32% se ela tiver acesso à educação infantil. 

(INEP, 2007).  
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entre qualidade e quantidade. Assim, é preciso considerar, em princípio, a capacidade de 

atendimento dos sistemas públicos diante da demanda existente, ou seja, a sua dimensão 

quantitativa. No Brasil o atendimento a essa faixa etária ainda está bem longe de dar conta de 

toda a demanda existente (CAMPOS, 2006; ROSEMBERG, 1989).  

De acordo com Pinto (2007b) o FUNDEB só poderá suprir a falta de recursos para a 

educação no Brasil se a União assumir uma participação mais ativa no fundo e garantir o 

repasse dos recursos para a aplicação no ensino. Ademais, com baixo estabelecimento de um 

percentual mínimo do PIB para a Educação, fica difícil falar de qualidade na educação, 

sobretudo na Educação Infantil. 

 Essa “qualidade” pode ser alcançada definindo-se parâmetros mínimos para a 

infraestrutura da escola (espaços físicos, instalações sanitárias, mobiliários, equipamentos, 

parquinhos, biblioteca, material pedagógico, dentre outros), para a qualificação dos 

profissionais da educação, e para a elaboração do projeto político pedagógico da escola.  

Se é evidente que algo precisa ser feito por um atendimento que respeite a criança, 

garantindo-lhe as melhores condições, é preciso que tal atendimento efetivamente exista para 

todas as crianças/famílias que dele se queiram valer. Se o debate ficar centrado na questão da 

qualidade como algo isolado, corre-se o risco de se reafirmarem as políticas vigentes e o seu 

caráter marcado pela exclusão, pois, em vez de centros de excelência para alguns 

privilegiados, precisamos de boas escolas para todos. 

 

2.4. O FUNDEB e a Educação Infantil  

 

A aprovação da Emenda Constitucional 53/06, em dezembro de 2006, criando o 

FUNDEB representou a conquista de um anseio de muitos daqueles que almejam uma 

melhoria da qualidade da Educação Básica, particularmente quando articula esta melhoria à 

valorização de todos os profissionais da educação.  

Consequentemente, a aprovação do FUNDEB estabeleceu o entendimento de que não 

deve ser apenas o ensino fundamental a prioridade nas políticas educacionais e, sim, toda a 

educação básica, sendo que esta passou a ser contemplada com a existência de um fundo 

único, agregando maiores recursos em relação ao FUNDEF (conforme já demonstramos no 

item 1.2), além de dispor de um volume maior de recursos do governo federal, quando for 

necessária a sua complementação.  
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Todo esse esforço político e financeiro foi destinado a qualificar não somente uma 

etapa da educação escolar, mas toda a educação básica, incluindo a educação infantil, uma vez 

que a mesma necessita ser financiada pelo Poder Público e se integrar em suas políticas 

macroeconômicas (MONLEVADE, 2004).  

Diferente do FUNDEF que contemplava apenas o ensino fundamental, o FUNDEB 

abrangeu todas as etapas e modalidades da educação básica: educação infantil, ensino 

fundamental e médio, educação de jovens e adultos (EJA) e educação especial. A composição 

dos recursos do FUNDEB manteve basicamente a mesma estrutura do fundo anterior e o valor 

mínimo de 60% dos recursos que era destinado apenas ao pagamento do profissional da 

Educação no antigo fundo, neste abrange ao magistério em efetivo (conforme demonstramos 

no item 1.2). 

Os recursos destinados ao FUNDEB, inclusive aqueles oriundos de complementação 

da União, são utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício 

financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino para a educação básica pública (art. 70 da Lei nº 9.394) (BRASIL, 

1996b).  

Se por um lado o FUNDEB foi uma grande conquista para a educação Infantil, pois, 

pela primeira vez esta etapa de ensino entrou na “disputa” por recursos públicos, por outro, 

permanece os desafios no que se refere à oferta e qualidade da educação ofertada. Os recursos 

ainda são insuficientes, pois, não correspondem às reais necessidades desta etapa educativa, 

tendo em vista as peculiaridades e complexidade desta etapa da vida.  

De acordo com Sousa Jr. (2006), a educação foi desconsiderada no que se refere à 

parametrização do custo-aluno ao estipular um valor tão baixo por aluno, 0,8 como fator de 

ponderação por aluno das creches (conforme apresentado no item 1.2), uma vez que as 

despesas com crianças nesta faixa etária exigem um maior vulto de investimentos.  

Pinto (2007a, p. 889) concorda que houve subestimação real do fator de ponderação 

dos alunos da creche, “pois foi fixado um valor pela lei n. 1.494/97 um valor correspondente a 

80% do custo-aluno das séries iniciais do ensino fundamental (fator 0,8)”. De acordo a lei 

11.494/07 que regulamenta o FUNDEB, o fator de ponderação passou de 1,10 para creche em 

tempo integral e 1,20 para pré-escola em tempo integral. Lógica esta de difícil explicação 

científica, uma vez que uma criança em tempo integral na creche custa muito mais do que um 

aluno das séries iniciais em tempo parcial na escola.  

De acordo com Carreira; Pinto (2007), o estudo feito pela Campanha Nacional pelo 

direito a Educação estimou o custo da creche em tempo parcial e o custo de um aluno do 
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ensino fundamental em tempo parcial em 2,4, um valor bem acima do praticado pela lei n. 

11.944/97, em consequência, os Municípios mais pobres encontram sérias dificuldades de 

ampliar sua oferta com valores de ponderação tão baixos. Becker (2009, p.6) enfatiza que 

“[...] a ampliação da oferta de creches permanece fortemente ligada à capacidade financeira e 

de recursos humanos de cada cidade, já que o valor que os Municípios precisam 

complementar para a manutenção é bastante significativo”.  

A Constituição Federal de 1988 preconiza em seu art. 211 que os entres federados 

atuarão em regime de colaboração. Entretanto a não regulamentação do exposto neste artigo 

inviabiliza, na prática, a responsabilidade que compete a cada esfera do governo. Os gestores 

municipais têm sido sobrecarregados com as demandas da população, carecendo de maior 

apoio dos demais entes federados para atendê-las (PALMA FILHO, 2006). 

Sobre esta questão, Pinto; Adrião (2006) ressaltam que permanece um hiato nas 

responsabilidades para com a educação infantil entre os entes federativos. A União pouco 

participa na divisão dos custos. Com a política de descentralização iniciado na década de 

1990, os Estados foram se desresponsabilizando com os custos com a educação, e os 

Municípios, entes mais frágeis no contexto tributário, que em sua maioria subsiste das 

transferências de impostos federais e estaduais, assumiram os custos com a da Educação 

Infantil. O quadro 7 demonstra a participação de Estados e Municípios com relação às 

matrículas na educação infantil e no fundamental no ano de 2007, ano da implementação do 

FUNDEB. 

 

Quadro 7 – Participação dos Estados e Municípios nas matrículas da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental 
Modalidade Estadual Municípios Privada 

Educação Infantil 25,8% 70,2%  4% 

Ensino Fundamental 35,5% 54,1% 10,4% 

Fonte: INEP/ Censo Escolar 2007. 

 

Com os dados apresentados nesse quadro, observamos que os Estados investem muito 

pouco na Educação Infantil. Arelaro e Gil (2006) afirma que a política de descentralização do 

ensino fundamental, sobrecarregou os Municípios brasileiros, haja vista que o custo-aluno não 

acompanhava sequer a inflação. Somam-se a este fator as despesas com construções, 

manutenção com equipamentos, infraestrutura e quadro de pessoal, principalmente, com 

admissão e pagamento de professores (Davies, 2001; Monlevade, 1998). Didonet (2006) 
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ainda ressalta o pouco caso com a educação infantil que sequer foi considerada em suas 

especificidades de custeio. 

Em um país marcado por fortes desigualdades regionais, evidencia-se a importância de 

políticas nacionais em conformidade com as políticas locais, em especial as de apoio técnico e 

financeiro. Esta inexistência de colaboração é bem explicitada por Araújo que considera: 

 

A educação infantil não vinha sendo uma prioridade orçamentária no MEC, fosse no 

momento de consignar valores no orçamento, fosse na hora de liberar efetivamente 

os recursos. Em 2005, apenas 16% do valor orçado foi executado. Em 2006, a 

situação foi pior, apenas 6% foi executado, mesmo que o valor orçado tenha subido 

68%. Em 2007, presenciamos uma significativa elevação dos recursos para a 

educação infantil, passando de R$ 27,9 milhões de 2006 para R$ 132,2 milhões, mas 

apenas R$ 54.170.242,00 foram executados (ARAÚJO, 2009, p. 47). 

 

 De acordo com a pesquisa de Araújo (2009) o FUNDEB induziu o aumento do aporte 

de recursos para a educação Infantil, porém ele considera que há certa distância para cumprir 

a meta de uma aplicação do acesso e da oferta com qualidade, pois é necessário um volume de 

recursos bem maior do que os que estão regulamentados. 

Realizando uma análise dos dados de destinação de recursos para a educação em 

relação ao Produto Interno Bruto (PIB) disponibilizado pelo site do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), pode-se verificar essa baixa destinação de recursos. 

 

 

 

Tabela 4 – Percentual do Investimento Público Total em Educação em Relação ao Produto 

Interno Bruto (PIB), por nível de Ensino – Brasil (2005 - 2014). 
Estimativa do Percentual do Investimento Público Total em Educação em Relação ao Produto Interno 

Bruto (PIB), por Nível de Ensino - Brasil 2000-2014 

Ano 

Percentual do Investimento Público Total em relação ao PIB  

(%) 

Todos os 

Níveis de 

Ensino 

Níveis de Ensino 

Educação 

Básica 

Educação 

Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino 

Médio 

Educação 

Superior 

De 1ª a 4ª 

Séries ou 

Anos 

Iniciais 

De 5ª a 8ª 

Séries ou 

Anos Finais 

2005 4,5 3,6 0,4 1,5 1,2 0,5 0,9 

2006 4,9 4,1 0,4 1,6 1,5 0,6 0,8 

2007 5,1 4,2 0,4 1,6 1,5 0,7 0,9 
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2008 5,3 4,4 0,4 1,7 1,6 0,7 0,8 

2009 5,6 4,7 0,4 1,8 1,7 0,8 0,9 

2010 5,6 4,7 0,4 1,8 1,7 0,8 0,9 

2011 5,8 4,8 0,5 1,7 1,6 1,0 1,0 

2012 5,9 4,9 0,6 1,7 1,5 1,1 1,0 

2013 6,0 4,9 0,6 1,6 1,5 1,1 1,1 

2014 6,0 4,9 0,7 1,6 1,5 1,1 1,2 

 Fonte: INEP/MEC - Tabela elaborada pela Deed/Inep – Consultado em maio de 2017. 

 

Quando se observa esses percentuais de investimentos por etapa da educação básica e 

ensino superior, nota-se que a EI foi o nível de ensino que teve menor investimento em todo 

período analisado e no decurso de cinco anos, permaneceu-se em 0,4%. Dessa estagnação 

pode-se inferir que todo movimento da sociedade civil organizada em promover a ampliação e 

valorização nessa etapa educativa não significou, contudo, aumento de investimento em 

relação ao PIB, naquele período. Somente a partir de 2011 houve um aumento desses 

indicadores, passando para 0,5% em 2011 e 0,6% em 2012, conservando-se essa mesma 

percentagem em 2013, e 0,7% em 2014. Esse dado nos traz certa inquietude quando 

verificamos o imenso desafio que a sociedade brasileira possui para cumprir Meta 1 do 

PNE/2014 em universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 

a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a atender, no 

mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste plano. 

Outro dado que nos chama atenção é que em 2007 tivemos a implementação do 

FUNDEB que contemplou a EI, entretanto, o investimento em relação ao PIB permaneceu em 

0,4% até 2010. Somente a partir de 2011 obteve-se uma tímida elevação no percentual para 

0,5%, o que nos leva a concluir que o FUNDEB não alterou a realidade da EI.  

Quando analisamos o investimento em toda a Educação Básica, por exemplo, 

verificamos que o índice de 6,0% do PIB atingido em 2014, está longe dos 10% aprovado no 

PNE (2014-2020), o que denota o grande esforço que o governo e sociedade civil precisam 

empenhar na tentativa de se construir mecanismos de financiamento que assegurem um 

padrão mínimo de qualidade na educação pública.  

O Brasil tem uma dívida educacional histórica que se traduz em insuficiência de 

atendimento da EI, baixos níveis de escolarização, patamares elevados de repetência e 

analfabetismo consequências da desigualdade de acesso ao ensino de boa qualidade, devido a 
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falta ou pouco investimento em educação (ESTEBAN, 2009). O quadro 8 mostra a colocação 

do Brasil em nível de investimento em relação aos países da Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Económico - OCDE. 

 

Quadro 8 – Investimentos financeiros em Educação – Gasto anual por aluno 

Nível Brasil 
Média da 

OCDE 
Posição do Brasil 

no ranking 

Educação Infantil  US$ 1,696 US$ 6,670 
3º pior colocado de 

34 países 

Ensino Fundamental  US$ 2,405 US$ 7,719 
4º pior colocado de 

35 países 

Ensino Médio  US$ 2,235 US$ 9,312 
3º pior colocado de 

37 países 

Fonte: OCDE, 2012. 

 

Observa-se que o Brasil é o 3º e 4º pior colocado entre países da OCDE no que se 

refere ao investimento na educação básica. A insuficiência de atendimento, sobretudo na EI, é 

consequência dessa ausência de recursos públicos para o seu provimento. Para que o Brasil 

consiga ampliar o atendimento dessa etapa de ensino se faz necessário empreendimento maior 

em erário público. Além do mais, investir em competência técnica e administrativa e gestão 

democrática é prerrogativa necessária para gestão eficiente dos recursos disponíveis. Por isso, 

o controle social por parte da sociedade civil é de fundamental importância para saber quanto, 

onde e como esses recursos estão sendo aplicados. 

  À vista disso, a normatização do Regime de Colaboração e o aumento dos recursos, 

tendo como parâmetro o Caqi, além da participação efetiva da população local, consistem-se 

em desafios a serem enfrentados na implantação da política nacional de educação infantil, 

com vistas à universalização do acesso e melhorias no atendimento desta etapa educativa, de 

modo que o direito à educação seja garantido de forma igualitária e justa para a população e 0 

a 5 anos. 

Ademais, a União é o ente federativo que tem recursos suficientes para redistribuir aos 

Municípios. Estudos têm mostrado (PINTO, 2009) que, embora o governo federal fique com 

58% da carga tributária líquida do país (20% do PIB), ele responde por cerca de 17,5% dos 

gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino no Brasil (cerca de 0,74% do PIB).  

Diante disso, salientamos que a formulação da política de Educação Infantil necessita, 

portanto, de uma política de Estado que defina critérios de universalização e de atendimento 

integral e não de políticas e programas de governo em curto prazo. Nesta perspectiva, o 

governo federal precisa estabelecer uma atuação suprapartidária no Congresso Nacional, bem 
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como a sociedade civil precisa se organizar e assumir seu espaço de/na luta em prol de um 

único objetivo: incluir milhares de crianças que estão excluídas do seu direito à educação com 

preconiza a Constituição Federal, e, melhorar a oferta dos serviços para aquelas que estão 

matriculadas.  

Entretanto, diante do panorama histórico, político e cultural do financiamento da 

educação brasileira, principalmente da Educação Infantil, traçado até aqui, percebe-se que 

essa política de Estado não se concretiza por uma ação exclusiva e/ou da “boa vontade” do 

governo. Ela se materializa em campo de disputa, quer dos governantes (que se também se 

submetem às orientações internacionais e compromisso do mercado), quer da sociedade civil 

organizada.  

Nota-se que no Brasil, as principais conquistas no que se refere à garantia da EI como 

direito das crianças de 0 a 6 anos de idade (agora 5 anos e 11 meses), em relação às 

especificidades desse atendimento, e disponibilidade de dotação orçamentária, advindas dos 

principais dispositivos legais como a CF/88, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069), a LDB/1996, o FUNDEB, dentre outros como o Caqi, são resultados de intensos 

debates e mobilizações sociais. 

 Desse modo, se quisermos assegurar na prática o que preconiza a CF/88 em seu artigo 

205 que estabelece educação como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo 

ser promovida e incentiva com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, precisamos fortalecer a organização de fóruns, articulação de 

audiências públicas, intensificação dos debates sobre a ampliação da “cobertura, a formação 

das professoras, condições de infraestrutura, proporção aluno-criança, organização dos 

espaços na educação infantil” (MACÊDO; DIAS, 2011, p.179) e, principalmente o aumento 

dos recursos para o financiamento desta etapa da educação, pois, como bem pontua Pinto 

(2001) sem recursos financeiros, o objetivo de qualificar a educação, ou qualquer outro que se 

trace, praticamente torna-se inviável. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA-AÇÃO  

 

3.1 O percurso teórico-metodológico da pesquisa  

 

Esta pesquisa adotou a perspectiva histórico-dialética por acreditar ser o método que 

mais se aproxima do objeto pesquisado, por contribuir para desvelar a realidade, buscando 

apreender o real a partir de suas contradições. Assim, elegeu-se as categorias gerais da 

dialética: hegemonia, contradição e mediação, a fim de que a realidade seja considerada 

como um todo estruturado em desenvolvimento, além das categorias específicas do objeto da 

pesquisa: conhecimento, financiamento da Educação Infantil e condições do trabalho docente. 

Mas para o desvendamento das contradições, não basta o processo de reflexão. A 

análise por meio da dialética deve ultrapassar a reflexão acrítica, buscando estabelecer 

mediações com a totalidade, que, por sua vez, conforme esclarece Cury (1986, p. 36), “[…] 

interna os dados empíricos, implica-os e os explica no conjunto das suas mediações e 

determinações contraditórias”. O quadro teórico-metodológico fundamentado nos estudos de 

Gramsci foi considerado para o desenvolvimento da pesquisa e no delineamento do 

procedimento e dos instrumentos para a coleta de informações.  

Como procedimento metodológico, baseia-se nos pressupostos da pesquisa-ação de 

Thiollent (2011), pois tal metodologia possibilita uma interação, por meio do diálogo, entre as 

experiências vividas pela pesquisadora (sujeito imbricado) e as docentes das unidades 

educativas.  

Na metodologia da pesquisa-ação, em seu desenvolvimento, os pesquisadores 

recorrem a métodos e técnicas de grupo para lidar com a dimensão coletiva e interativa da 

pesquisa, técnicas de registro, processamento, exposição de resultados, assim como, 
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eventualmente, questionários e técnicas de entrevista individual e coletiva como meio de 

informação complementar (THIOLLENT, 2011). Como atesta Brandão (1999), a pesquisa-

ação, ao invés de se preocupar com a explicação dos fenômenos sociais após seu 

acontecimento, busca o caminho inverso: procura a aquisição do conhecimento durante o 

processo tido como de “transformação”. 

Utilizou-se o instrumento análise de conteúdo dos documentos, das entrevistas, dos 

questionários, conforme os estudos de Bardin (1977). Tal escolha se justifica pela 

característica do objeto desta pesquisa que é apreender o real significado do conhecimento das 

docentes sobre o financiamento da educação a partir de suas contradições. Para a autora, a 

análise de conteúdo consiste na constatação de um estudo que compreende a formação de 

sentido por meio da consolidação, limitação e interpretação dos dados coletados, e envolve 

ainda uma relação entre os dados encontrados e conceitos abstratos, raciocínio indutivo e 

dedutivo, descrição e interpretação para então obter a formação de significado.   

Para Bardin (2011, p.42), a análise de conteúdo enquanto método consiste em: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) desta mensagem.  

 

De acordo com a autora a análise de conteúdo, enquanto método torna-se um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. Esse processo se estrutura em três planos cronológicos 

e epistemológicos: a pré-análise; a exploração do material; e por fim, o tratamento dos 

resultados que consiste na inferência e interpretação (BARDIN, 1977). 

A pré-análise é a fase da organização da pesquisa. Constitui-se como o primeiro 

momento do trabalho no qual se delineia sua estrutura e procedimentos que embora sejam 

flexíveis necessitam de uma sistematização prévia. Segundo Bardin (2011), envolve a “leitura 

flutuante”, ou seja, um primeiro contato com os documentos que serão analisados, a escolha 

deles, a definição das hipóteses e objetivos, a construção dos parâmetros que direcionarão a 

interpretação e análise dos dados. 

A fase de exploração do material, segundo a autora, consiste na construção de 

operação de codificação ou enumeração, considerando-se os recortes dos textos em unidades 

de registro, a definição de regras de contagem e a classificação e agregação das informações 

em categorias simbólicas ou temáticas. A codificação permitirá atingir uma representação de 

conteúdo e de sua expressão. Bardin (1977) define codificação como a transformação, por 



65 

 

meio de recortes, agregação e enumeração, com base em regras precisas sobre as informações 

textuais, representativas das caraterísticas do conteúdo. 

Nessa etapa, os textos dos documentos analisados, das entrevistas, dos questionários, 

e, de todo material coletado, são recortados em unidades de registro que podem constituir-se 

em palavras, frases, temas e acontecimentos, indicados relevantes para pré-análise. 

Posteriormente, escolhe as regras de contagem por meio de codificações e índices 

quantitativos. E finalmente se realiza a classificação e a agregação dos dados, escolhendo as 

categorias teóricas ou empíricas, responsáveis pela especificação do tema (BARDIN, 1977). 

De acordo com a autora: 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou 

classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da 

análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão 

dos caracteres comum destes elementos. O critério de categorização pode ser 

semântico (categorias temáticas) [...] (BARDIN, 1977, p.117). 

 

Existem diferentes técnicas de análise de conteúdos, entretanto, nesta pesquisa optou-

se especificamente a análise categorial, que se configura por “operações de desmembramento 

do discurso em unidades, em categorias e, a partir daí, seu reagrupamento em conjuntos de 

significados semelhantes” (Bardin, 1977, p.117). 

Dentro desse processo de categorização, elegeu-se, portanto, três categorias da 

dialética: contradição, mediação e hegemonia, bem como as categorias específicas do objeto 

desta pesquisa: financiamento, educação infantil e trabalho docente. Desse modo, os dados 

obtidos a partir da análise documental, questionário diagnóstico e dos relatos presentes nas 

entrevistas e no curso sobre o financiamento da educação foram categorizados e agrupados 

em temáticas investigadas, conforme quadro que será apresentado no próximo capítulo. De 

acordo com BARDIN (1977), as categorias objeto de estudo foram desmembradas em um 

grupo de elementos em razão de características comuns, através da análise temática 

  

(...) entre as diferentes possibilidades de Categorização, a investigação dos temas, ou 
Análise Temática, é rápida e eficaz na condição de se aplicar discursos directos 

(significação manifesta) e simples. (p.153) 

Também, de acordo com Bardin (1977) categorização “é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, 

por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios definidos” (p.117). 

 A última fase compreende o tratamento dos resultados: a inferência e a intepretação, 

consiste em captar os conteúdos manifestos e ocultos em todo o material coletado. A análise 
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comparativa é realizada através da justaposição das diversas categorias existentes em cada 

análise, ressaltando os diversos aspectos considerados semelhantes e os que foram concebidos 

com diferentes. Para esta pesquisa optou-se pelo tratamento estatístico simples dos resultados, 

que segundo Bardin (1977), permite a elaboração de quadro que condensam e destacam as 

informações fornecidas para análise. 

O desenvolvimento da pesquisa deu-se em três momentos: 

No primeiro, foi realizado o levantamento e análise de informações em documentos 

técnicos e oficiais, tais como: Educa Censo, Plano Municipal de Educação (PME); Relatórios 

da Assessoria Técnico-Pedagógica de Educação Infantil do Município; Relatórios on-line 

disponibilizados no Siope e bancos de dados do INEP/MEC, IBGE, bem como a realização de 

entrevista (Apêndice A) junto ao Secretário de Educação, Coordenadora do NAPEI – Núcleo 

de Apoio Pedagógico Infantil, Técnico do Setor Financeiro e representante da Câmara do 

FUNDEB realizada na própria Secretaria de Educação. Também foi entrevistada a presidente 

da Associação de Professores Licenciados do Brasil (APLB).  

As entrevistas objetivaram compreender como o Município se organizou para a 

implementação do FUNDEB, e como tem propiciado a cobertura e funcionamento da 

Educação Infantil. A escolha por esses sujeitos se deve ao fato de que, com exceção do 

Secretário de Educação, os demais são profissionais que acompanharam o processo de 

implantação do FUNDEB e que, portanto, tinham condições de informar que ações foram 

efetivadas para a implementação do FUNDEB no Município. 

 Este levantamento de informações teve, por objetivo, contextualizar o objeto da 

pesquisa e identificar como o Município de Teixeira de Freitas se organizou em termos 

estruturais, a partir do FUNDEB, buscando verificar se houve possíveis avanços no 

atendimento a EI, bem como a aplicação dos recursos vinculados a esse nível de ensino, 

dentro do recorte temporal da pesquisa (2007-2015). 

Partindo destas intenções, o roteiro das entrevistas utilizou perguntas semiestruturadas, 

o que permitiu um diálogo aberto e o tipo de respostas que podia, sempre que necessário, 

fazer intervenções (do tipo “como”, “explique melhor”). As perguntas não seguiam 

necessariamente uma ordem, possibilitando desenvolver uma conversação mais dinâmica, 

entretanto, todos os itens foram abordados com todos os entrevistados. 

As 5 (cinco) entrevistas foram realizadas na Secretaria de Educação em horários 

previamente combinados com os entrevistados no período de 14 de setembro a 07 de outubro 

2016. As respectivas transcrições dos diálogos foram realizadas em janeiro de 2017. Todo 

material proveniente das transcrições se constituiu em dados cuja interpretação permitiu 
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abordar algumas questões importantes na análise de conteúdo, estratégia utilizada para 

tratamento das informações dessa pesquisa. 

No segundo momento foi aplicado um questionário (Apêndice B) para as diretoras, 

coordenadores e professores das 27 instituições de Educação Infantil, sendo 10 Creches, 3 

CMEI e 14 pré-escolas, entre os dias 03 e 28 de outubro de 2016. Vale ressaltar que o 

Município possui 30 instituições de EI, a saber: 03 escolas do Ensino Fundamental (EF) que 

atendem a EI; 03 CMEI; 09 Creches e 15 Pré-escolas.  

Para aplicação do questionário, foi disponibilizado o tempo de planejamento das 

professoras nas respectivas instituições. Para Thiollent (2000, p.16), “na pesquisa-ação as 

pessoas implicadas têm algo a “dizer” e a “fazer”. Não se trata de simples levantamento de 

dados ou de relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-ação os pesquisadores pretendem 

desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados”.  

 Nessa perspectiva, o questionário diagnóstico foi o primeiro momento de conhecer as 

docentes, traçar o seu perfil profissional9 da EI, e realização de levantamento de informações 

sobre seus conhecimentos acerca do financiamento, em particular o FUNDEB no Município. 

Entende-se as docentes, de acordo com Gramsci, como intelectual orgânico, conforme já 

explicado no capítulo introdutório deste trabalho, que poderá desempenhar um importante 

papel de mediação das condições e especificidades da Educação Infantil, em vez de, 

simplesmente, considerá-las executoras no domínio de ordens técnicas pedagógicas 

estabelecidas.  

No desenvolvimento da pesquisa, analisa-se a relação que as professoras da Educação 

Infantil estabelecem entre a política de financiamento da educação e seu trabalho docente, ao 

mesmo tempo, a percepção sobre o financiamento da Educação Infantil no Município de 

Teixeira de Freitas e no cotidiano da/na instituição. Esse caminho teórico-metodológico, a 

todo instante, é um caminho de idas e vindas do empírico ao concreto pensado, e traz para o 

nível do concreto pensado a categoria do conhecimento, no sentido gramsciano, como 

instrumento de transformação.  

Nesse percurso, a expressão do real se manifesta e se constitui por elementos 

quantitativos e qualitativos, objetivos e subjetivos, particulares e universais, intrinsecamente 

relacionados. Sua separação pode se efetivar apenas para fins didáticos, contudo, ao se 

analisar o movimento, é necessário reconhecer que todos estes aspectos precisam ser 

 
9 Nesse trabalho denomina-se docente as diretoras, coordenadoras e professoras da Educação Infantil, por 

acreditar que todas são sujeitos diretamente imbricados na prática educativa no interior da escola. Por isso 

apresentam-se os resultados pela categoria docente.  
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interconectados para que a explicação contemple o fenômeno como unidade dialética e tenha, 

portanto, coerência com o próprio método (KOSIK, 1976).  

A escolha do método pressupõe valores que dão sentido às pesquisas e às práticas. A 

explicitação desses valores passa pela concepção de ser humano reconhecido como sujeito ou 

como objeto. Por isso, a postura do pesquisador antecede o método, pois este requer do 

pesquisador uma visão de mundo e da realidade social em que ele se encontra inserido. Ele 

não pode ser neutro, tampouco condicionado pelos fenômenos apresentados.  

 

A neutralidade é falsa ou inexiste na medida que qualquer procedimento de 

investigação envolve pressupostos teóricos e práticos variáveis segundo os 

interesses sociopolíticos que estão em jogo no ato de conhecer. A objetividade é 

relativa, na medida que o conhecimento social sempre consiste em aproximações 

sucessivas relacionadas com perspectivas de manutenção e de transformação. 
(THIOLLENT, 1985, p.28). 

 

Sendo assim, a neutralidade nesse processo inexiste e a objetividade é sempre relativa. 

Para Rolo e Ramos (2012, p.155), “[…] por essa razão, nenhum conhecimento é neutro, 

absoluto ou estático, podendo vir a ser superado pelo movimento histórico e contraditório do 

real, que contempla superações e reconstruções de tais limites”.   

O questionário (Apêndice B) foi padronizado com 17 questões abertas e fechadas, e 

permitiu alcançar, em curto espaço de tempo, um grande número de docentes. Nessa etapa da 

pesquisa, 120 (cento e vinte) docentes responderam ao questionário. Para a tabulação das 

informações do questionário foi criada uma planilha no software Microsoft Excel, que 

permitiu o processo dinâmico de filtragem. No caso das questões com possibilidade de mais 

de uma resposta, foi calculado o número de vezes em que as respostas semelhantes se 

repetiam. As principais temáticas abordadas no questionário foram: origem dos recursos que 

financiam a EI no Município, repasse do FUNDEB, controle social, aumento ou diminuição 

dos recursos, investimento dos recursos, prioridade de formação docente. 

Foram julgadas como mais relevantes para o objetivo desse diagnóstico as perguntas: 

09, 10, 11, 13 e 15, por se tratar de questões mais específicas sobre o conhecimento do 

financiamento, em particular o FUNDEB.  

As informações dos questionários apontaram que 79,1% das docentes consideraram 

que seus conhecimentos sobre o Financiamento da educação, em particular o FUNDEB, está 

entre razoável e bom. Todavia, esse conhecimento não se tornou evidente ao responderem as 

questões específicas sobre o Financiamento da Educação, em especial o FUNDEB, como será 

visto no capítulo III dessa pesquisa. Identificou-se, ainda, que 100% das docentes possuem 

graduação, 75% pós-graduação, e 90% delas, ou seja, 108 docentes responderam que não 
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participaram de curso ou formação sobre financiamento. Entretanto, (25,8%) ou 31 (trinta e 

uma) docentes apontaram que seria uma prioridade formativa se tivessem oportunidade de 

fazê-la.  

No processo de reflexão-ação que a pesquisa proporciona ao pesquisador e aos sujeitos 

imbricados, identificou-se que seria oportuno desenvolver uma formação sobre 

Financiamento da Educação Infantil, contemplando os conhecimentos necessários para o 

entendimento do conteúdo, e, ao mesmo tempo, buscando identificar como esse pode 

influenciar na atuação da prática educativa dessas profissionais, principalmente a partir das 

lacunas identificadas no contexto da pesquisa. Compreende-se que esse conhecimento, 

portanto, não se limita às habilidades formativas necessárias ao docente, mas como 

possibilidade de formação humanista e concreta para atividade prática e política, preparando-

o para o exercício autônomo e criador de suas funções sociais, terreno propício à pesquisa-

ação.  

É nesse ínterim que se passa ao terceiro momento da pesquisa, a realização de um 

curso sobre o Financiamento da Educação com as docentes da Educação Infantil, a partir das 

lacunas identificadas na pesquisa. 

O curso, na proposta da pesquisa-ação, proporcionou às docentes oportunidades de 

reflexão, de forma coletiva, sobre a sua ação política e pedagógica, com vistas à melhoria de 

seu trabalho docente no contexto da organização e funcionamento da instituição. Nesse 

aspecto, a pesquisa vivida contemplou um dos aspectos apontados por Thiollent (2011, p.25) 

sobre a pesquisa-ação: “o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas, mas resulta 

da situação inicial e dos problemas encontrados nessa situação”  

A pesquisa-ação se constitui em estratégia que possibilita uma forma de abordagem 

que favorece a participação ativa dos membros do grupo. As demandas levantadas para o caso 

ocorreram pelo diagnóstico do questionário, a partir dos interesses das integrantes do grupo, 

orientando a ação e as tomadas de decisões pelos sujeitos envolvidos. 

Para Thiollent (2011), a pesquisa-ação constitui-se, também, em uma pesquisa social 

com embasamento empírico, tendo estreita associação com uma ação ou resolução de um 

problema coletivo. Os pesquisadores e os sujeitos diretamente envolvidos com o problema 

trabalham de forma cooperativa. Essa estratégia incorpora, em certa medida, os objetivos de 

se desenvolver uma pesquisa científica e a necessidade de se colocar/experimentar, na prática, 

o problema em questão. 

A priori, pensava-se em ofertar o curso em parceria com a Associação dos Professores 

Licenciados do Brasil (APLB), entretanto, a presidente da Associação disse que já havia 
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tentado em outro momento oferecer formações dessa natureza, e que não obteve adesão da 

categoria por alegar falta de tempo: a maioria trabalha 40h, possui uma carga horária de 

trabalho muito extensa, juntamente com sua responsabilidade com os afazeres domésticos. 

Diante dessa realidade, foi enviado e-mail para as diretoras das 35 instituições de 

Educação Infantil explicando que se tinha a devolutiva do questionário respondido, sendo 

solicitado que enviassem a relação com os nomes e e-mails de suas respectivas professoras e 

coordenadoras para que fosse feito contato. Foi também solicitado o e-mail das professoras 

das instituições que não haviam respondido ao questionário anteriormente. Afinal, o 

questionário realizado não foi pré-requisito para fazer o curso. O curso estava sendo proposto 

para todas as professoras, diretoras e coordenadoras de Educação Infantil da rede municipal 

de ensino que tivessem interesse em fazê-lo. 

Dos 35 e-mails enviados às instituições, obteve-se a resposta de 9 (nove), ou seja, 

74,28% das diretoras não enviaram a relação dos e-mails das professoras, conforme 

solicitado. O próximo passo foi enviar carta-convite para os contatos conseguidos. Nessa 

carta-convite explicava-se que o curso proposto se constituía como uma devolutiva dos 

resultados do questionário aplicado e que, mesmo aquelas que por ventura não tivessem 

respondido ao questionário poderiam participar do curso. Informava, ainda, o objetivo do 

curso, os conteúdos e carga-horária. Foram oferecidas, também, quatro opções de dias para 

que as professoras escolhessem de acordo com sua preferência e disponibilidade: sábado à 

tarde, segunda, quarta, quinta-feira à noite.  

Ao todo foram enviados 182 (cento e oitenta e dois) e-mails para: 35 (trinta e cinco) 

diretoras, 30 (trinta) coordenadoras e 117 (cento e dezessete professoras). Vale salientar que 

foi conseguido enviar 182 e-mails porque a pesquisadora é professora da rede municipal de 

ensino e, por isso, facilitou o contato com muitas docentes que não tiveram seus e-mails 

informados pelas diretoras como foi solicitado. Dos e-mails enviados obteve-se a resposta de 

31 e-mails: 8 disseram que gostariam muito de cursar, que a temática às interessaram muito, 

porém, que nesse momento não seria possível por motivo de tempo ou problemas de ordem 

pessoal. 23 docentes aceitaram a proposta, porém, 12 dessas optaram por fazer o curso na 

segunda-feira e 11 docentes se dividiram entre quinta-feira e sábado. Então, foi enviado novo 

e-mail para as 11 docentes que optaram outros dias da semana, explicando que a maior 

escolha de dia foi a segunda-feira, convidando-as para, se possível, participar do curso no dia 

escolhido pela maioria. Somente 5 docentes aceitaram participar no dia escolhido. As 6 

docentes disseram que não poderiam na segunda-feira porque tinham compromisso fixo neste 

dia e que não conseguiria mudar para outro dia. 
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O curso iniciou com 17 inscritas no primeiro encontro.  

A carga horária do curso foi de 30h contabilizados em sete encontros semanais com 

duração de 3h cada encontro, totalizando 21h presenciais e 07h para estudos dos textos em 

casa. A partir do segundo encontro, havia 21 docentes inscritas no curso, entretanto, no quarto 

encontro, houve a desistência de duas docentes, que alegaram que não poder continuar por 

motivo de doença: uma da própria docente, a outra, do filho. 

A ementa da formação (cf. Apêndice C) foi preestabelecido e levado para análise do 

grupo logo no primeiro encontro para que as docentes fizessem inserções nas temáticas que 

seriam abordadas. Uma das temáticas, o “Estudo do Plano de Carreira”, por exemplo, foi 

acrescentado pelas docentes.  

Dessa forma, as temáticas para as discussões de cada encontro foram introduzidas 

através de um planejamento preestabelecido (cf. Apêndice D) com apoio de slides para 

apresentação do conteúdo, atividades de grupo, questionários, vídeos, informações 

diversificadas. Essas estratégias foram imprescindíveis no desenvolvimento do curso, pois 

concedeu liberdade aos sujeitos envolvidos para se expressarem, e o nível das informações e 

discussões proporcionadas acabou sendo muito maior do que se fosse realizada apenas uma 

entrevista diretiva, por exemplo. 

No segundo encontro, houve o ingresso de mais 04 docentes que vieram motivadas 

pelos relatos das colegas de trabalho que chegaram às suas respectivas instituições falando 

positivamente do primeiro encontro, do que tinham estudado, de como gostaram do momento. 

Duas dessas docentes já havia recebido a carta-convite, porém, não a haviam respondido. As 

demais não ficaram sabendo por que suas respectivas diretoras não haviam informado e 

também não enviou o contato solicitado anteriormente.  

Depois do segundo encontro, foi recebido contato de 9 docentes: 6 via whatsapp e 3 

por e-mail, solicitando esclarecimentos sobre o curso, como foi o critério de seleção dos 

participantes, divulgação do curso, uma vez que não ficaram sabendo da proposta, mas que 

tinham interesse em participar. Entretanto, estas não puderam se inscrever porque o curso já 

havia ganhado formato para o dia de segunda-feira, no período noturno, e seus dias de 

disponibilidade variaram entre quinta-feira e sábado.  

Após cada encontro, era disponibilizada uma ficha avaliativa na qual as docentes 

sinalizavam como foi a discussão do dia, bem como proposições para melhoria para os 

próximos encontros. Dessa forma, a pesquisa não se restringiu a uma forma de ativismo, mas 

propiciou que as docentes ampliassem seus conhecimentos e o “nível de consciência” do que 

e como queriam aprender.  
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Os conteúdos apresentados no curso foram considerados por 16 (76,1%) das docentes 

como primeiras aproximações com a temática do financiamento, uma vez que não tiveram 

essa formação nos cursos de graduação e pós-graduação. Também não foram discussões que 

apareceram, por exemplo, nas formações das instituições, uma vez que a demanda formativa 

promovida pela Secretaria de Educação, no referido Município, se voltava para as práticas de 

ensino. Cinco (23,8%) das docentes disseram que estudaram superficialmente a temática do 

financiamento no curso de pós-graduação sobre gestão pública. 

Compreende-se que captar a realidade nesta pesquisa não significa a apreensão de 

todos os fatos vivenciados pelos sujeitos, mas entender o conjunto de relações, contradições, 

conflitos e particularidades que são apreendidos (MASSON, 2012). Para tanto, faz-se 

necessária a categoria da mediação para compreender essas diferentes junções das diversas 

particularidades que caracterizam a realidade vivida. Para a autora, a totalidade nesse 

processo existirá “[…] nas e através das mediações, pelas quais as partes específicas 

(totalidades parciais) estão relacionadas, numa série de determinações recíprocas que se 

modificam constantemente” (MASSON, 2012, p. 6). 

Nesse contexto, a contradição quando mediada, representa a ação crítica, 

transformadora de si mesmo e das relações sociais. Pois ela, a contradição, promove o 

movimento entre o ser e o pensar, modificando a representação do real, uma vez que a 

presença de aspectos e tendências contrários contribui para o processo de superação da 

aparência até atingir a essência dos fenômenos. 
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4 O CONHECIMENTO DOCENTE SOBRE FINANCIAMENTO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA PERSPECTIVA DE EMANCIPAÇÃO 

HUMANA 

 

No intuito de responder ao objetivo desta pesquisa, que é analisar os conhecimentos 

das docentes da Educação Infantil sobre o financiamento da educação e suas percepções sobre 

os possíveis efeitos no cotidiano da/na instituição, precisa-se explicitar o que se compreende 

sobre esse conhecimento. 

 

4.1 Interpretação das informações na perspectiva de emancipação humana 

 

Existem várias teorias do conhecimento para explicar os diferentes campos sociais 

onde o conhecimento é produzido e os processos que os engendram. Para essa pesquisa, 

embasa-se o estudo em Gramsci, devido à sua concepção pedagógica e política do 

conhecimento, que afeta e é afetado pelas relações, modificando perspectivas econômicas, 

sociais, políticas e culturais. 

Partindo das ideias de Marx, que considerava que o ponto de partida para a construção 

do conhecimento é sempre a realidade concreta, as relações de força historicamente 

produzidas e objetivadas entre os grupos sociais, Gramsci também se dedicou a compreender 

como as coisas podem ser conhecidas para que sejam transformadas. Defende que o 

conhecimento é uma construção humana e histórica, fruto de um movimento coletivo, 

processual e conflitivo, na prática das relações sociais. 

Não há qualquer possibilidade de construção de conhecimento se distanciado das 

relações práticas sociais. A prática não significa uma mera aplicação do conhecimento, mas, 
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sobretudo, ações a serem empreendidas para a superação dos obstáculos, embates e conflitos 

rumo à emancipação humana. 

Nesse sentido, há um entendimento de que as práticas educativas dentro e fora da 

escola revelam essas tramas conflitivas instituídas em todas as esferas do ser social e podem 

estar sustentadas tanto do que Gramsci denomina de conhecimento ingênuo da realidade que 

faz com que os indivíduos possam “[...] ‘pensar’ sem disto ter consciência crítica, de uma 

maneira desagregada e ocasional [...]” (GRAMSCI, 1995, p.14), como do conhecimento 

crítico, organizado, pensado, para a transformação social. 

Para Gramsci, alcançar o conhecimento na perspectiva de emancipação humana exige 

ampliação da formação e da ação dos intelectuais orgânicos, vinculados a uma classe social e 

que trabalham a favor dessa classe.  “O vínculo do intelectual não é, portanto, sua origem 

social, mas o caráter orgânico que ele desempenha no nível superestrutural” (ALVARENGA; 

VIEIRA; LIMA, 2006, p.8), na construção de uma sociedade regulada pelos interesses e 

necessidades de classe.  

Assim, esta pesquisa considera a Educação como prática social e que a escola, apesar 

de ser uma instituição pública criada e mantida pelo Estado para persuadir e legitimar a 

hegemonia estatal é, também, espaço de contradição e conflito. Por sua vez, o trabalho 

docente é considerado como trabalho intelectual que propicia a construção do conhecimento 

crítico necessário à legitimação da contra hegemonia se assim se propuser. Obviamente que, 

sendo a escola um aparelho ideológico estatal, o trabalho docente também poderá ser 

entendido como reprodução da classe dominante. 

Na visão gramsciana, o conhecimento torna-se uma arma, um instrumento de luta, 

uma forma material, que é utilizado pelos que aspiram consolidar a estrutura societária de 

classe, e, portanto, não deve ser dispensado pelos que pretendem superar esse sistema 

hegemônico e construir uma nova hegemonia (GRAMSCI, 1995).  

O processo de produção do conhecimento compreendido por Gramsci é histórico, 

ético-político e educativo, por isso, seria, em última instância, uma tentativa de desvelar a 

realidade, de esclarecer-lhe os conflitos sociais, o que aperfeiçoaria a luta das classes 

subalternas contra a hegemonia dominante. 

Nesse contexto, a educação no pensamento de Gramsci é essencialmente um processo 

de aquisição de conhecimentos necessários ao homem/mulher no seu intercâmbio com a 

natureza e com os outros indivíduos. Esse processo de aquisição do conhecimento ocorre no 

próprio processo de trabalho e dele é fruto. A prática docente, nesse contexto, não se restringe 
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ao interesse educativo imediato em nível individual, mas como luta política pela organização 

da cultura em nível de coletivo. 

A escola e os profissionais da educação desenvolvem um processo de trabalho que não 

é igual ao desempenhado no setor da produção, mas é parte constitutiva e constituída desta 

realidade. Tanto é que se tem vivenciado a lógica racionalizadora do trabalho docente baseado 

em princípios da qualidade total, controle, eficiência e valorização excessiva da prática, do 

fazer. Dessa forma, apesar de sua especificidade, o trabalho docente está submetido ao 

processo de alienação em função dos interesses do capital.  

Esse entendimento é relevante para este trabalho, pois se considera que o professor, 

enquanto intelectual, pode desempenhar uma função transformadora: que estando 

organicamente vinculado aos “simples”, pode, por meio do trabalho educativo direto com a 

comunidade, pela conquista ideológica, reorganizar a cultura e desvelar a situação de 

exploração e dominação em um quadro de desenvolvimento social, equitativo, democrático e 

emancipatório para além dos muros da escola.   

No caso desta pesquisa, se debruçar sobre os conhecimentos que as professoras da 

Educação Infantil possuem acerca do financiamento da educação é legitimar esse 

conhecimento como instrumento de conscientização e politização indispensáveis para o 

exercício da prática educativa. É no campo da experimentação, da consciência crítica com a 

cultura e no enfrentamento dos projetos políticos presentes no movimento real da história que, 

para Gramsci, se chega paulatinamente à percepção da contradição dos discursos 

pedagógicos, da contradição da própria educação, das suas possibilidades e limites.  

O processo pedagógico da classe dominante tentará, segundo Cury (1983, p. 89), “[…] 

ocultar a contradição, pela proclamação de um ideário pseudototalizante”, ou seja, utilizar as 

instituições sociais, nesse caso a escola, para o exercício da hegemonia das ideias dominantes, 

utilizando-se dos intelectuais orgânicos da classe dirigente como seus porta-vozes. É nesse 

sentido que “[…] a relação hegemônica é uma relação pedagógica” (GRAMSCI, 1979, p. 37).  

Compreender de forma crítica esse processo, com seus “[…] múltiplos esforços, erros 

e vitórias pelos quais os homens passaram até chegar ao atual conhecimento” (GRAMSCI, 

1979, p. 61-64) é uma atividade necessária e altamente educativa, principalmente para as 

classes populares que precisam se apropriar dos instrumentos fundamentais do conhecimento, 

superar seu saber disperso e aproximativo, adquirir confiança em suas capacidades 

(SEMERARO, 2001).  

Superar o espontaneísmo exige  
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[…] um pensamento político mais coerente e homogêneo, exige uma dimensão 

pedagógica que elabore, explicite e difunda uma concepção de mundo da classe 

trabalhadora [...] Uma estratégia mais coerente supõe uma dialética ação-reflexão, 

pela mediação de um pensamento político explícito que proponha finalidades 

realmente globais. (CURY, 1987, p. 90). 

 

Isso requer ter a clareza que, mesmo na cultura da classe dominada, há elementos que 

comportam a contradição, cuja crítica se faz necessária e é uma das tarefas da educação se 

quer pretendida para a classe popular, pois, de certa maneira, a própria classe dominada 

impede de expandir a sua própria cultura. Para Gramsci (1979, p.12) isso é possível,  

 

Quando a concepção do mundo não é crítica e coerente, mas ocasional e 
desagregada, pertencemos simultaneamente a uma multiplicidade de homens-massa, 

nossa própria personalidade é composta de uma maneira bizarra: nela se encontram 

elementos dos homens da caverna e princípios da ciência mais moderna e 

progressista; preconceitos de todas as fases históricas passadas, grosseiramente 

localistas, e intuições de uma futura filosofia que será própria do gênero humano 

mundialmente unificado. Criticar a própria concepção do mundo, portanto, significa 

torná-la unitária e coerente e elevá-la até o ponto atingido pelo pensamento mundial 

mais desenvolvido.  

 

Essa desordem é também explicada pela forte influência que a classe dirigente possui 

sobre a classe dominada e, dessa maneira, limita os recursos para expansão da cultura, 

bloqueia as possibilidades de condições de vida desse grupo, mantendo-o nessa relação que 

“impede a plena manifestação dessa cultura. Daí o fato de ela não possuir o mesmo grau de 

consistência formalizadora da cultura dominante” (CURY, 1987, p. 91).    

É nesse contexto, que se entende o papel das docentes enquanto intelectuais, que 

podem estar, ou não, a serviço da classe trabalhadora e, por meio do conhecimento que 

possuem sobre os mecanismos de financiamento da educação, fazer do seu trabalho docente 

tanto do ponto de vista individual, mas, principalmente, do ponto de vista do trabalho 

coletivo, espaço de construção de transformação social que promova tanto melhores 

condições de trabalho como melhoria na qualidade da EI do Município em questão. 

  

4.2 Considerações sobre o conhecimento em Gramsci 

 

O termo conhecimento, derivado do latim cognoscere, possui várias acepções. Ele 

pode significar uma simples informação ou a ciência de algo ou de um fato particular; 

discernimento, critério, distinção, experiência, apropriação pelo pensamento por meio de um 

processo sistematicamente elaborado. (ROLO & RAMOS, 2012). 
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Essas diversas acepções da palavra conhecimento apresentam, como critério de sua 

estruturação, a forma de relação que o conhecimento mantém com seu objeto. Essa relação 

pode ser tanto imediata e direta quanto mediada e processual, tomando o conhecimento como 

uma sequência aberta de operações, um processo permanente de construção, um devir 

humano (GRAMSCI, 1981). 

Para Gramsci (2002), o ser humano não pode apartar-se do conhecimento, mesmo nas 

mais humildes formas de viver, pelas razões de não poder existir aquém ou além da 

sociabilidade. Portanto, não há um conhecimento a-histórico, um conhecimento das coisas 

definitivas e elaborado a partir de categorias não humanas, atemporais. 

Compreender que o conhecimento não é neutro e absoluto, que contempla superações 

e reconstrução das limitações teóricas, políticas e metodológicas de sua construção são de 

suma importância para o objetivo dessa pesquisa, pois, entende-se que o conhecimento é 

fundamental e decisivo para a efetivação de uma prática intencional que vise à transformação 

social das condições que a realidade apresenta e dos sujeitos que nela estão envolvidos. 

Para Kosik (2002, p.22), o conhecimento enquanto construção histórica pode produzir 

e reproduzir a partir da realidade social: 

 

A dialética materialista demonstra como o sujeito concretamente histórico cria, a 

partir do próprio fundamento materialmente econômico, ideias correspondentes e 

todo um conjunto de formas de consciência. Não reduz a consciência às condições 

dadas; concentra a atenção no processo ao longo do qual o sujeito concreto produz e 

reproduz a realidade social; ele próprio, ao mesmo tempo, é nela produzido e 

reproduzido. 

  

A produção do conhecimento tem sentido enquanto sua função de revelar a realidade 

na contradição desta, na consonante aparência e essência e na tensão entre representação e 

conceito. É por isso que Gramsci concebe a realidade como algo aberto, um campo de 

possibilidades, sem inevitabilidade, ou seja, um lócus que pode adquirir diferentes 

perspectivas, dependendo das ações dos sujeitos que precisam passar por um processo 

constitutivo de sua identidade, de sua consciência, de sua intelectualidade e por uma educação 

que exige a construção de um saber mais avançado e socializado (SEMERARO, 2001). 

Gramsci acreditava que as personalidades, as potencialidades e atividades culturais 

eram determinadas pela concepção de mundo, e que, por sua vez, a liberdade dependerá do 

grau de consciência e de conhecimento adquirido. Por isso, ele questiona que:  

 

É preferível pensar sem disto ter consciência, de uma maneira desagregada e 

ocasional, isto é, “participar” de uma concepção de mundo “imposta” 

mecanicamente pelo ambiente exterior, ou seja, por um dos vários grupos sociais 
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nos quais todos estão automaticamente envolvidos, desde sua entrada no mundo 

consciente [...] ou é preferível elaborar a própria concepção de mundo de uma 

maneira crítica e consciente e, portanto, escolher a própria esfera de atividade, 

participar ativamente na produção da história do mundo, ser o guia de si mesmo não 

aceitar o exterior, passiva e servilmente, a marca da própria personalidade? 

(GRAMSCI, 1981, p.12). 

 

O questionamento feito por Gramsci aponta para uma tênue, mas relevante, questão 

sobre a responsabilidade de assumir-se ativo, diante do conhecimento, resultado do grau de 

consciência do sujeito. A depender do grau de consciência, o indivíduo poderá aceitar 

passivamente o conjunto de concepções que lhe é imposto e acomodar-se com estas, ou, 

contrário a isso, se lançar na elaboração da própria concepção crítica de mundo. 

Entretanto, compreende-se que a consciência e a ação do indivíduo não são 

construídas em uma relação lógica, causal e imediata, pois há muita mediação nesse processo. 

O conhecimento de leis sociais não é um conhecimento do socialmente real, mas um dos 

diversos meios auxiliares que o pensamento utiliza para esse efeito, porque nenhum 

conhecimento poderá ser concebido senão com base na significação da realidade vivida de 

modo individual e que, portanto, possui, para o indivíduo, compreensões singulares. 

Para Gramsci (1999), conhecimento não pode ser apreendido como um dado sensível e 

fornecido imediatamente a um sujeito considerado um expectador imparcial do processo de 

construção do conhecimento, mas construído mediante o trabalho, na mediação, inventividade 

dos meios de se fazer coincidir teoricamente com o fenômeno e a aparência. 

Nesse processo de apreensão do conhecimento, há conflitos, porque a falsa 

consciência possibilita o surgimento de uma consciência mais abrangente, entretanto, esta, por 

si só, não produz a transformação. 

É por isso que nesta pesquisa interessa saber que conhecimentos as docentes da 

Educação Infantil possuem sobre o financiamento da educação e suas percepções sobre os 

possíveis efeitos no cotidiano da/na instituição. Concorda-se com Martins (2008) que o 

conhecimento é a ação material, objetiva, transformadora e que corresponde aos interesses 

sociais de um grupo. Mas quais são os interesse das docentes? Que compreensão elas 

possuem dessa aplicabilidade prática do conhecimento, uma vez que este está subordinado a 

pontos de vista especificamente particulares?  

Entende-se que a discussão sobre essas questões é de grande relevância para a 

Educação Infantil, principalmente por ser esta uma etapa da educação em que seus 

profissionais ainda estão buscando por valorização, profissionalização e reconhecimento, 

enfim, a construção de identidade.  Acredita-se que no cotidiano escolar, mesmo a escola 
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sendo aparelho ideológico do Estado, os sujeitos não estão somente na passividade 

determinada pela estrutura de dominação; há um desempenho dinâmico dos atores sociais que 

pode evidenciar o papel dos docentes como intelectuais. Nesse sentido, Giroux (1997, p.71) 

ressalta que, 

 

Intelectual transformativo é uma categoria que sugere que os professores enquanto 

intelectuais podem emergir de vários grupos e trabalhar com vários grupos, além da 

classe trabalhadora, incluindo-a. Grupos esses que propugnem as tradições 

emancipatórias e as culturais dentro e fora de esferas públicas alternativas. [...] É 

central para a categoria de intelectual transformativo a tarefa de tornar o pedagógico 

mais político, e o político mais pedagógico. 

 

 Portanto, o conhecimento não se limita à produção, não se dá exclusivamente pelo 

trabalho, mas em toda vida social. O trabalho torna-se práxis quando permite a reflexão e a 

elaboração da consciência produzida na realidade vivida por meio do conhecimento crítico. 

Para Gramsci, o processo de trabalho como princípio educativo é imprescindível na 

formação de novos intelectuais orgânicos para a classe trabalhadora que, organizada, 

concretize o ideal de uma sociedade emancipadora, onde tanto o trabalho material quanto o 

trabalho imaterial absorva uma visão crítica da realidade, uma visão coerente e unitária, que 

leve em conta a historicidade das relações sociais. 

Sob a perspectiva abordada, produzir conhecimento em educação implica buscar 

compreender as influências das condições materiais da existência humana, bem como 

apreender as determinações dos processos de emancipação e de alienação da classe 

trabalhadora configuradas nas relações sociais de produção, tendo o trabalho como a 

mediação fundamental em sua relação com a ciência e com a cultura. 

 

4.3 Compreensão docente enquanto intelectual orgânico 

 

Gramsci (1995) examinou de perto o papel dos intelectuais na sociedade. Para ele, 

todo homem é um intelectual, já que todos têm faculdades intelectuais e racionais, mas nem 

todos têm a função social de intelectuais. 

Segundo sua análise, “[...] é impossível falar de não-intelectuais, porque não existem 

não-intelectuais, independente de sua atividade profissional”. Nas mais diversas situações 

cotidianas, independentemente de sua profissão específica, cada um é, a seu modo, “[…] um 

filósofo, um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção do mundo, tem uma 
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consciência moral”, embora, nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais. 

(GRAMSCI, 1995 p.52).  

A importante contribuição do estudo de Gramsci sobre os intelectuais se dá no campo 

de luta pela conquista da hegemonia das classes subalternas. Para ele, há diferentes graus de 

intelectuais. Daí a expressão: “diversos estratos intelectuais”. Para compreender essa divisão, 

ele propõe avaliar a organicidade, o quanto cada grupo de intelectuais está realmente 

envolvido com o grupo ao qual serve por pensar sua ideologia, a partir de uma hierarquização 

do lócus de atuação dos intelectuais: a superestrutura (GRAMSCI, 1995). 

A organicidade do intelectual se mede pela maior ou menor conexão que mantém com 

o grupo social ao qual se relaciona. Dessa forma, os intelectuais são chamados para auxiliar 

na execução de determinadas funções tanto na sociedade civil, quanto na sociedade política. 

Vieira (2008, p.15) sobre os estudos de Gramsci argumenta que, 

 

O intelectual caracteriza-se por sua ligação com a estrutura, isto é, com os interesses 

de uma determinada classe da produção econômica, mas também pelo caráter 

superestrutural de sua função no bloco histórico, dando homogeneidade e 

consciência de sua função à qual está ligado. O vínculo do intelectual não é, 

portanto, sua origem social, mas o caráter orgânico que ele desempenha no nível 

superestrutural. 

 

Em uma compreensão marxista, a depender de sua concepção de mundo, o intelectual 

poderá contribuir, tanto para manutenção da hegemonia dominante como para transformá-la. 

Assim como a classe dominante, as demais também possuem aqueles que se levantam para, 

por meio do exercício de sua capacidade intelectual, profissionalmente, atuar em defesa da 

ideologia das classes dominadas. É por isso que Marx caracteriza o homem como ser de uma 

práxis social e histórica, e que nesta atuação histórica o ser humano se constrói. 

Porém, essa construção é dialética. O professor, como intelectual orgânico, pode estar 

a serviço da hegemonia dominante conservando-a ou/e reproduzindo-a, como superação das 

estruturas capitalistas, sem, contudo, considerar que esses diferentes posicionamentos denota 

falta de consciência de sua finalidade e de sua estrutura. De acordo com Semeraro (2006, p. 

134), ser orgânico é fazer parte de um organismo vivo e em expansão. Em relação aos 

intelectuais orgânicos que atuam na escola, por exemplo, ocorre, segundo ele, uma junção 

entre conhecimento científico, filosofia e ação política vinculada aos interesses da classe a 

qual este representa. São orgânicos os intelectuais que, 

 

[...] além de especialistas na sua profissão, que os vincula profundamente ao modo 

de produção do seu tempo, elaboram uma concepção ético-política que os habilita a 

exercer funções culturais, educativas e organizativas para assegurar a hegemonia 
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social e o domínio estatal da classe que representam. Conscientes de seus vínculos 

de classe, manifestam sua atividade intelectual de diversas formas: no trabalho, 

como técnicos e especialistas dos conhecimentos mais avançados; no interior da 

sociedade civil, para construir o consenso em torno do projeto da classe que 

defendem; na sociedade política, para garantir as funções jurídico-administrativas e 

a manutenção do poder do seu grupo social (SEMERARO, 2006, p. 135). 

 

Mesmo acreditando, em termos dialéticos, que a organização educacional opera e se 

representa na superestrutura, ainda assim, seu funcionamento volta-se à infraestrutura. A 

escola e as relações de trabalho ali constituídas buscam garantir, de certa maneira, a 

reprodução ampliada do capital, entretanto, ela é também um espaço político. Um espaço de 

disputa, e consequentemente, um local a se traçar estratégias políticas, sendo uma delas o 

acesso ao conhecimento enquanto uma necessidade de todos, como um direito da classe 

trabalhadora. Esse conhecimento não se refere apenas à apropriação, à elaboração de um 

determinado conceito, assunto ou objeto, compreende, também, a forma de pertencimento do 

humano, enquanto indivíduo histórico, social, cultural, artístico e político. 

 Desse modo, procura-se compreender como na organicidade do trabalho docente, 

enquanto atividade intelectual, as docentes da Educação Infantil têm se apropriado do 

conhecimento sobre o financiamento da educação e que função atribuem a esse conhecimento, 

em específico. Acredita-se que, como conhecedoras da realidade vivida, as docentes possuem 

não só um valor epistemológico, mas representam uma significação política capaz de 

fomentar transformações sociais. Portanto, as professoras são portadoras de um valor ético-

político, na qual a comunidade onde esse intelectual esteja inserido possa, não somente ser 

mobilizada e organizada, mas, também, elevada cultural e intelectualmente à condição de 

protagonista de sua própria história. Esse é o valor pedagógico do trabalho docente. 

Gramsci compreende que esse autêntico exercício de transformação por parte do 

intelectual orgânico e o contato efetivo com os “simples”, dar-se, 

 

[...] no trabalho de elaboração de um pensamento superior ao senso comum e 

cientificamente coerente, [o intelectual] jamais se esquece de permanecer em contato 

com os ‘simples’ e, melhor dizendo, encontra neste contato a fonte dos problemas 

que devem ser estudados e resolvidos [...]. Só através deste contato é que uma 

filosofia se torna ‘histórica’, depura-se dos elementos intelectualistas de natureza 

individual e se transforma em ‘vida’ (GRAMSCI, 1999, p.100). (Grifo do autor). 

 

Estabelecer uma relação verdadeira, uma unidade teoria-prática/ intelectuais-massa é 

uma possibilidade de metodologia possível para que o professor, enquanto intelectual 

orgânico da classe trabalhadora, consiga promover a transformação da realidade vivida. Não 

adianta, simplesmente, que, enquanto intelectual, o professor conheça a realidade. É preciso 
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que ele pense e haja conjuntamente com o grupo com que trabalha, com a comunidade. Que 

estimule, incentive, desperte a criticidade, o raciocínio que desmascara as ideologias como 

falsas consciências dos “simples”, construindo com eles, pelo agir educacional, uma nova 

ideologia, a contra hegemonia. 

Além de agir organicamente, em contato direto com as massas, o que mais caracteriza 

a função de transformação dos intelectuais, segundo Gramsci, é a filosofia da práxis10. Ele a 

apresenta como “[...] resultado e coroamento de toda a história precedente. Da crítica ao 

materialismo mecanicista e ingênuo ao idealismo abstrato, nascem o idealismo moderno e a 

filosofia da práxis” (GRAMSCI, 1999, p.265). “Uma filosofia da práxis só pode apresentar-

se, inicialmente, em atitude polêmica e crítica, como superação da maneira de pensar 

precedente e do pensamento concreto existente (ou do mundo cultural existente)”. Ainda para 

o autor, “A filosofia da práxis não busca manter os simples na sua filosofia primitiva do senso 

comum, mas busca, ao contrário, conduzi-los a uma concepção de vida superior” (GRAMSCI, 

1999, p.101-103). 

Entretanto, seria ingenuidade pensar que a práxis é uma atitude imediata de um 

indivíduo que se apropriou de um conhecimento ou de uma teoria e que, portanto, conseguiria 

apreendê-la em sua totalidade. A práxis não é uma construção automática, mas fruto de um 

processo histórico no interiorizado do qual, 

 

[…] a compreensão crítica de si mesmo é obtida, portanto, através de uma luta de 

hegemonias políticas, de direções contrastantes, primeiro no campo da ética, depois 

da política, atingindo finalmente uma elaboração superior da própria concepção do 

real. A consciência de fazer parte de uma determinada força hegemônica (isto é, 

consciência política) é a primeira fase de uma ulterior e progressiva autoconsciência, 
na qual teoria e prática finalmente se unificam. (GRAMSCI, 2000, p.21).  

 

Assim, a práxis é uma possibilidade de autoconhecimento, resultado do processo 

histórico que só se realiza na prática, na atividade cotidiana. Desse modo, a práxis 

emancipatória só pode ser instituída se a ação for modificada em sua forma e em seu 

conteúdo. É uma ação humana, e só neste contexto se manifesta. 

Entretanto, as imposições do sistema capitalista têm procrastinado e prejudicado o 

surgimento dessa práxis emancipadora. Nesse sistema, não se espera do professor a sua 

criação, reflexão sobre sua ação, objetivação de seu desenvolvimento intelectual e de suas 

 
10 O que Gramsci chama de filosofia da práxis, de “nova filosofia”, “dialética nova” não é outra coisa senão o 

conhecimento da própria história nas suas dinâmicas, nas suas contradições e criações. Não é, portanto, puro 

pensamento, esquema gnosiológico abstrato que “cria” de forma idealizada as coisas e os fatos, mas, atividade 

concreta, histórica, fundada em relações abertas, dinâmicas, dialéticas da vontade humana com as estruturas 

econômicas, dos projetos políticos com as cristalizações culturais (SEMERARO, 2001). 
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potencialidades. Espera-se a alienação, desde o processo de fragmentação e mecanização do 

trabalho docente até a dispensa de investimentos intelectual e criativo, acentuando a separação 

entre pensamento e ação, trabalho intelectual e manual (MEDEIROS; PIRES, 2014). 

Pode-se dizer, nesse sentido, que não se concretiza a filosofia da práxis, mas a 

filosofia do senso comum, da alienação. Gramsci (1999, p.35) destaca duas funções da 

filosofia da práxis: “combater as ideologias modernas em sua forma mais refinada, para poder 

construir o próprio grupo de intelectuais independentes, e educar as massas populares”.  

Nessa perspectiva, a depender da concepção de educação e de conhecimento que se 

tenha o professor, sua prática educativa poderá estar centrada na manutenção dos interesses da 

classe dominante, ou, alicerçada em valores políticos, que consideram o indivíduo como 

sujeito da ação transformadora sobre o mundo. 

Parte-se do pressuposto que, quanto maior for a compreensão das professoras da EI 

dessa dimensão, maior a possibilidade de organizarem sua prática educativa, considerando as 

condições materiais, objetivas e subjetivas do trabalho docente, dentre as quais o 

conhecimento sobre financiamento. A depender de sua concepção de mundo, poderão, os 

professores, influenciar na superação da ideologia hegemônica, contribuindo não só com o 

desvelamento dos fenômenos contraditórios que alicerçam a sociedade em classes, como, 

também, favorecendo o entendimento e ações no sentido de sua superação. Nesse contexto, o 

trabalho dos professores é entendido como trabalho intelectual, com uma vinculação político-

ideológica; portanto, com uma função na construção de uma contra hegemonia (GRAMSCI, 

1981). 

Se os intelectuais professores tomassem consciência de sua função histórica na 

educação, compreenderiam o processo do desejo à ação. Diante dos limites e possibilidades 

dessa ação na contemporaneidade, Vieira (2008, p.162) assevera que, 

 

O trabalho docente precisa ser compreendido como característica intrinsecamente 

humana, que se realiza em condições objetivas e subjetivas. Dessa forma é preciso 

entender o trabalho dos profissionais da educação, especialmente dos professores, 

como sujeitos da escola, papel de figura estruturante do grupo, atuante num lugar 

marcado no tempo e espaço na escola. 

 

Desse modo, se se compreender o conhecimento na perspectiva gramsciana como 

social e historicamente elaborado, e concordar que uma de suas finalidades seja de desvelar o 

mundo, entendido na perspectiva das variadas tramas e conflitos dos grupos sociais, 

envolvendo condicionantes culturais, políticos e econômicos, chega-se à conclusão de que o 

conhecimento deve servir para ajudar a superar a visão simplista e aparente das coisas, 
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aprofundando o entendimento dos fenômenos que constituem o modo concreto de viver 

(GRAMSCI, 2011). 

Posto isto, torna-se notório o papel da educação escolar em seu trato com o 

conhecimento. Considera-se sempre a máxima de que não há conhecimento ou educação que 

se estabeleça no campo da neutralidade, pois, como frutos da ação humana, estão, 

logicamente, presos aos condicionamentos culturais, sociais e políticos dos seus partícipes e 

orientados por interesses diversos. Em outras palavras, o conhecimento terá seu valor 

ampliado se tiver, como propósito, a emancipação como elemento central, considerando as 

contradições históricas objetivas de sua construção.  

A construção de um intelectual orgânico, crítico e emancipado, como se enseja que 

seja o professor, passa pelo enfrentamento frente ao que está colocado, na compreensão do 

seu trabalho docente enquanto protesto particular, mas não individual, frente às 

generalizações; isto é, um protesto contra a acomodação e contra a aceitação da ausência de 

dignidade no atendimento educacional que compromete o direito de educação de qualidade 

para todos. 

Acredita-se que o conhecimento deve ser instrumento de produção de uma consciência 

verdadeira, crítica e autônoma. Por isso, torna-se necessário pensar: a serviço de quem está o 

conhecimento nas instituições de Educação Infantil? Essa reflexão poderá propiciar que as 

docentes assumam a sua condição de intelectuais e, quem sabe, de orgânicos, se assim se 

propuserem.  
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5 O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEIXEIRA DE 

FREITAS/BA  

 

5.1 O perfil das docentes pesquisadas  

 

Analisando os resultados do questionário (Apêndice B) foi possível delinear o perfil 

das 120 docentes que responderam a esta enquete. No total, foram 27 instituições (10 Creches, 

14 Pré-escolas e 03 CMEI) que participaram desta etapa da pesquisa.  Para resguardar a 

identidade e o bem estar dos sujeitos envolvidos, optou-se distribuir as falas das docentes por 

códigos D1, D2, D3 e assim sucessivamente. Entende-se, nesse trabalho, como corpo docente, 

além das professoras, as coordenadoras pedagógicas e gestoras, por considerar que seu 

trabalho está imbricado direta ou indiretamente com a prática educativa nas escolas.  

 

Tabela 5 – Sujeitos pesquisados, por função – Ano 2016 
Função Profissionais 

em exercício 

Profissionais 

pesquisados 

Profissionais 

pesquisados 

em (%) 

Função dos 

pesquisados 

em (%) 

Diretores 32 9 28,1 7,5 

Coordenadores 34 8 23,5 6,7 

Professores 190 103 54,2 85,8 

TOTAL 256 120 46,9 100 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora a partir dos dados da pesquisa. 

 

A tentativa foi de alcançar os 256 que representavam a totalidade das professoras, 

coordenadoras e gestoras que compõem o quadro da Educação Infantil em efetivo exercício 
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no Município. Contudo, não foi possível em virtude de alguns fatores, como a falta de tempo 

devido à rotina dos trabalhos na Educação Infantil, principalmente para as docentes da pré-

escola, que não possuem auxiliar em sala11; a recusa em participar da pesquisa e; a ausência 

de alguns professores nos dias e horários da pesquisa. 

As informações também demostram que, nessa etapa do questionário, a maior 

participação na pesquisa foi das que ocupavam o posto de professora, com 85,8%, seguida das 

gestoras, com 7,5% e das coordenadoras, com 6,7% dos questionários respondidos. 

Entretanto, optou-se por apresentar os resultados, não por posto de ocupação dos sujeitos 

pesquisados, mas agrupados em apenas uma categoria: docente. Ressalta-se que todas são do 

sexo feminino. Esse resultado também se aproxima do apresentado pelo Portal CultivEduca 

(UFRGS, 2016) que registrou no universo dos 522.396 docentes da Educação Infantil no país, 

96,7% do sexo feminino. Realidade que se coaduna, ainda, com a pesquisa de Rosemberg e 

Amado (1992), que destacam, em seus estudos, a presença feminina na Educação Infantil 

como uma questão histórica e cultural que atribui à educação das crianças pequenas ao 

universo feminino, ou seja, a maternagem. Dessa forma, tanto na esfera doméstica como na 

esfera pública, a responsabilidade pela educação e cuidado das crianças é das mulheres, uma 

vez que tendencialmente são criadas para isso.  

 

Gráfico1- Faixa etária das docentes pesquisadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre a faixa etária das professoras que exercem a função na Educação Infantil, a 

pesquisa aponta para um perfil de: 84,2% dessas profissionais possuem entre 33 a 53 anos, 

 
11 Embora esteja regulamentado pela Lei o fato da importância da presença de um auxiliar nas classes de pré-

escola, no município de Teixeira de Freitas isso não acontece a partir de salas de aula com crianças de 4 a 5 anos. 
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situação análoga à do cenário nacional com 67,59% (UFRGS, 2016), considerando maioria 

dos postos ocupados por pessoas com idade entre 30 e 50 anos. No entanto, com diferença 

significativa, quando se verifica os com mais de 50 anos, onde a pesquisa em Teixeira 

identificou 5,8% contra 15,43% no país. Mesmo efeito acontece com os mais jovens até os 30 

anos, onde a pesquisa local registrou 4,2% contra 16.6% da média nacional. 

Quanto ao tempo de exercício no magistério (Gráfico 2), 81,6% possuem entre 11 a 23 

anos de experiência com a docência. Essa é uma informação importante, uma vez que 

acredita-se que os sujeitos com maior experiência têm mais possibilidade de formação 

continuada e, portanto, maior conhecimento. 

 

Gráfico 2- Tempo de atuação no Magistério 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto ao nível de instrução, todas as docentes (100%) possuem Graduação. Destas, 

119 (99,2%) cursaram Pedagogia. Apenas 01 professora possui graduação em história e está 

cursando Pedagogia. Quanto à Pós-Graduação, 89 docentes (74,2%) possuem especialização 

lato sensu e 1 professora (0,8%) stricto sensu. Nesse sentido, a amostra ficou assim 

representada: 100% docentes graduadas e 75% pós-graduadas, incluindo a professora com 

pós-graduação stricto sensu. Esses números são superiores ao da média nacional, onde se 

registrou, para o ano de 2016, um total de 65,5% dos professores nesse nível de ensino com 

graduação completa e destes, 43,7% com pós-graduação, sendo 42,2% lato sensu e 1,5% 

strictu sensu (UFRGS, 2016).  

Quanto à modalidade da formação, 67 docentes (55,8%) cursaram graduação 

presencial, 37 (30%) à distância e, 16 (13,4%) não informaram. No que se refere à Pós-

graduação, apenas 06 docentes (6,7%) cursaram presencial, 73 (81,1%) à distância e 11 
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(12,2%) não informam. O questionário também revela que 66 docentes (55%) cursaram 

graduação e especialização em instituições privadas. 

Com a LDB de 1996, a função docente na Educação Infantil, antes exercida por 

qualquer profissional, passou a ser de responsabilidade de um profissional com formação de 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação. No entanto, atender as massas através da escola pública não foi 

prioridade governamental na história deste país, tampouco houve a preocupação com a 

formação profissional.  

A condição de “liberdade” de cada ente criar seu sistema de ensino abriu brechas para 

a atuação privada, a tal ponto que a Constituição Federal de 1988 assegurou essa condição.  

Se por um lado a Universidade pública não tem dado conta de garantir a formação do 

profissional da educação, por outro, as iniciativas particulares têm suprido essa lacuna, com 

financiamento estatal. Em consequência, programas de aligeiramento de formação de 

professores foram estratégias utilizadas para oferecer mão de obra “qualificada” para atender 

uma demanda para a qual o Estado não havia se preparado (FERREIRA, 2016). 

Uma informação que chamou atenção, dado o objeto deste estudo, quer seja o 

conhecimento das docentes sobre o financiamento da educação, foi a descoberta de que, 

apesar de 120 (100%) das docentes possuírem graduação e 90 (75%) pós-graduação, 108 

(90%) responderam que nunca participaram de curso ou formação sobre financiamento da 

educação, e, que apesar disso, 98 docentes (81,6%) consideram que seus conhecimentos sobre 

o financiamento da educação estão entre razoável e bom e 22 docentes (18,33%) consideram  

que seus conhecimentos são incipientes. Observe essas informações no gráfico 3: 

 

Gráfico 3- Avaliação das docentes sobre seus conhecimentos sobre o FUNDEB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Contraditoriamente a esta assertiva, quando indagadas no mesmo questionário sobre 

questões específicas sobre a política de implementação do FUNDEB em seu Município, esse 

conhecimento não se tornou evidente, uma vez que ao tabular os dados dos quesitos 09, 10, 

11, 13 e 15 do diagnóstico, que se referem a questões mais específicas sobre o conhecimento 

do financiamento, em particular o FUNDEB, identificou-se que enquanto 45(37,5%) das 

docentes afirmarem saber de onde vêm os recursos que financiam a EI no Município, 75 

(75%) disseram que não sabiam ou sabiam parcialmente. 

 Sobre o repasse dos recursos do FUNDEB para o munícipio, 111 (92,5%) das 

docentes disseram não ter conhecimento sobre esse repasse ou conhecer parcialmente. Sobre o 

controle social do fundo 41 (34,1%) disseram saber que existe um controle social e que 

conhecem parcialmente quem são seus representantes, ao passo que 63 (52,5%) disseram que 

sabem que existe um controle social, mas que não sabem que são seus representantes e 16 

(13,3%) disseram não saber que exista algum tipo de controle social. Sobre a origem dos 

recursos que pagam as despesas como: salário, merenda, material didático, água, luz e outras 

despesas da escola, 34 (28,3%) docentes disseram saber de onde vêm os recursos, 73 (60,8%) 

disseram saber parcialmente e 13 (10,8%) não saber.  

Cabe ressaltar que, em enquanto era aplicado o questionário, era comum ouvir a 

seguinte afirmativa por parte de algumas docentes: “- Eu vou colocar aqui nessa questão que 

conheço parcialmente, porque se eu for colocar aqui tudo o que eu não sei, não vai ficar 

legal”, ou perguntarem para as colegas: “o que você colocou nessa questão aqui? Eu também 

vou dizer que conheço parcialmente pra não ficar muito feio dizer que eu não sei de nada”.   

Nesses momentos, foram realizadas as mediações necessárias sobre a importância da 

sinceridade das respostas. Esclarecia-se que o objetivo da pesquisa não era testar, avaliar seus 

conhecimentos sobre o financiamento, mas compreender que conhecimentos possuíam sobre a 

temática de financiamento e suas percepções sobre os possíveis efeitos no cotidiano da/na 

instituição. 

Devido à necessidade de reflexão sobre o conhecimento docente, entende-se que o 

referencial teórico produzido por Gramsci poderia ajudar a desvelar sobre a percepção das 

docentes da Educação Infantil em relação à função do conhecimento sobre o financiamento da 

educação, em especial o FUNDEB, no cotidiano da/na instituição. De acordo com Gramsci 

(2004), é preciso superar a visão ingênua da realidade desprovida de crítica, baseado no senso 

comum, para alcançar o nível da crítica com um espírito inventor – pela construção de uma 

concepção de mundo novo, inovador, transformador e revolucionário. Essa postura no 
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desenvolvimento da pesquisa estimulava reflexões e ações coletivas no grupo sempre que 

surgiam situações conflitosas e contraditórias cada vez mais perceptíveis pelas próprias 

docentes. E em cada encontro, emergiam contradições e mediações. 

A exemplo, tem-se a fala de uma coordenadora que, ao responder a uma atividade de 

sondagem no primeiro encontro do curso, disse: 

 

[...] Naquele questionário que você aplicou eu respondi que meus conhecimentos 

sobre o Financiamento eram entre bom e razoável. Com essa atividade que você 

aplicou agora, não acertei nenhuma questão. Vi que não sei é de nada. Não sei onde 
eu estava com a cabeça quando considerei que sabia de alguma coisa sobre 

financiamento da educação (DOCENTE 12 – 1º encontro). 

 

Esse relato foi similar ao de outras docentes que assumiram o mesmo posicionamento.  

O que se pode constatar é que as docentes acreditaram possuir um conhecimento sobre o 

financiamento da educação e, no primeiro dia do curso, descobriram que ainda precisariam se 

apropriar desse conhecimento.  

 

5.2 Como as docentes do curso avaliam seus conhecimentos sobre o financiamento da 

educação  

 

A compreensão do conhecimento é permeada por contradições. Na busca do conhecer, 

o sujeito pode adquirir informações empiricamente, aprendendo a fazer, sem, necessariamente 

compreender o fenômeno e, no entanto, considerar que o conhece em profundidade. Essa 

pesquisa enfatizou o conhecimento porque acredita-se que o conhecer é o objeto de trabalho 

do docente, sem o qual se torna impossível o princípio educativo em uma perspectiva 

emancipatória do sujeito. 

O fato de 90 docentes (81,6%) terem apontado que consideram seus conhecimentos 

sobre o financiamento da educação entre razoável e bom mesmo sem nunca terem estudado 

sobre esta temática, como foi pontuado por 108 (90%) das docentes, intrigou descobrir como 

esses sujeitos se apropriaram desses conhecimentos. Percebe-se, nessa contradição, que essa 

informação necessitava ser confrontada entre as docentes, uma vez que, ao responderem as 

questões específicas sobre o financiamento da educação, evidenciou-se insuficiência desse 

conhecimento. Assim, essas seriam contradições que precisavam de mediação e reconstrução 

das ideias. 

Ao ser perguntado o motivo pelo qual as docentes aceitaram ao convite para 

participarem do curso, as repostas foram diversas: quatro (19,05%) pela pesquisadora; dez 
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(47,61%) precisam apreender sobre o financiamento da educação como perspectiva de luta, 

porque não suportavam as péssimas condições de trabalho, a desresponsabilização do gestor 

público com a educação e o silenciamento do a Associação dos Professores e Conselhos 

constituídos; três (14,28%) interesses pela temática; quatro (19,05%) porque as colegas 

participaram do primeiro encontro, falaram bem do curso, que despertou curiosidade. 

Entretanto, todas concordaram em uma questão: seus conhecimentos sobre o financiamento 

da educação eram incipientes. Afirmativa bem diferente à respondida no questionário, quando 

afirmaram estar entre bom e razoável. 

Quanto à incipiência desse conhecimento, todas as docentes apontaram lacunas na 

formação inicial e continuada, desde as pós-graduações ou formações promovidas pela 

própria SMEC: 

Estou aqui porque como diretora, muitas vezes, sinto-me impotente. Na escola em 

que trabalho falta quase tudo. Eu nunca tive formação nessa área, nem na graduação 

nem na Pós-graduação. Eu preciso aprender sobre financiamento da educação para 

ver se consigo mudar alguma coisa, porque “tá” difícil (Docente 9 – 1º encontro). 

 

Eu também estou aqui porque essa temática me interessa muito, não sei quase nada 
sobre Financiamento da Educação. Teve uma disciplina na graduação, mas tratou o 

assunto de forma bem superficial. Agora, mais do que nunca, preciso aprender sobre 

essas questões, porque lá na CMEI também estamos vivendo situações inaceitáveis 

desde as necessidades mais básicas das crianças como também no que se refere às 

nossas condições de trabalho (DOCENTE 1 – 1º encontro). 

 

Percebe-se, nesses relatos, a inquietação das docentes por considerarem que seus 

conhecimentos sobre o financiamento da educação são insipientes e, ao mesmo tempo, com a 

esperança de que, conhecendo sobre o assunto, poderão, de alguma forma, ser agentes de 

mudança no contexto no qual estão inseridas. Cabe ressaltar que, conforme já exposto, três 

(14,25%) das docentes que aceitaram fazer o curso de formação sobre financiamento 

apontaram que os motivos pelos quais aceitaram o convite foram interesse pela temática; dez 

(47,61%) por falta de conhecimento. Entretanto, quando as docentes tiveram oportunidade de 

continuar suas formações em cursos de pós-graduação, por exemplo, esse interesse por 

conhecer mais sobre a temática não se tornou evidente. 

 

Confesso que sou uma ignorante nesse assunto. Não me lembro de ter estudado esta 

temática na minha graduação. Quando fui fazer minha pós-graduação escolhi algo 

voltado para minha prática em sala de aula, pois é o que a gente precisa mais. As 

formações continuadas que o Município oferece nunca teve algo voltado para 

financiamento da educação. São formações voltadas para os eixos temáticos da EI 

(Docente 4 - 1º encontro). 

 

Elas indicaram, também, que pela insuficiência de tempo e recursos, é preciso 

priorizar as formações e que a prioridade são formações (pós-graduação) ligadas às práticas 
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pedagógicas por considerarem que são conteúdos que o professor precisa ter domínio. As 

principais especializações que aparecerem no grupo das docentes foram: Psicopedagogia - 

seis (28,57%); Educação Infantil - cinco (23,80%); Gestão Escolar - cinco (23,80%). 

Acredita-se que essa quantidade considerável de Pós-graduação em Gestão Escolar deve se ao 

motivo de que sete (33,33%) das docentes são gestoras. 

 

Estudar nunca é demais, mas precisamos priorizar o que devemos estudar. Como as 

questões pedagógicas são sempre uma necessidade para o professor, às vezes, 

quando aparece algo que é fora disso já estamos tão cansados que não nos 

interessamos muito (Docente 6 - 2º encontro). 

 

O professor nunca está preparado 100%. Precisamos de nos reciclar sempre. 

Principalmente na EI, que tudo que a gente faz com a criança é uma construção 

diária. Não tem muito um roteiro pra seguir, como os livros didáticos, por exemplo, 

que ajudam muito os professores lá no fundamental. Então, temos mesmo que 

estudar novas metodologias, estratégias de ensino, o desenvolvimento da criança, o 
brincar, o gosto pela leitura, pelas histórias, né? Pra gente não ficar desatualizado, se 

não a gente não dá conta do recado (Docente 1 – 1º encontro). 

 

Vê-se, nesses relatos, a preocupação das docentes em se capacitar para as práticas 

educativas que permeiam a rotina da Educação Infantil. O professor assume a 

responsabilidade pelo desenvolvimento da educação plena da criança. A hegemonia do 

discurso capitalista cria o consenso dessa responsabilização. Obviamente que o professor 

precisa de formação para desenvolver as potencialidades cognitivas das crianças, e que 

também este pode ser auxiliado por parquinhos, brinquedos, biblioteca, livros e outros 

materiais didático-pedagógicos necessários para a realização desse trabalho, o que nem 

sempre existe nas escolas do Município.  

O bom exercício profissional não se efetiva apenas mediante formação para as práticas 

educativas, mas, principalmente, pelo engajamento político, pela manutenção de condições 

dignas de trabalho, pela concepção de uma educação plena, emancipadora e cidadã que 

dignifica a criança e que, sobretudo, qualifica o professor para além da atuação pedagógica, 

necessária à dimensão política. 

A formação do docente deve ser, portanto, para além das especificidades do fazer 

pedagógico, pois este é imbricado dos fatores sociais, históricos, políticos e religiosos. Dessa 

forma, compreende-se que a formação do professor na perspectiva gramsciana será de formar 

intelectuais em sua dimensão teórica, social, ética, científica, cultural e política. 

Costumeiramente, ouvem-se discursos proferidos pelos professores da Educação 

Básica, e, principalmente da Educação Infantil, de que não estudam outras temáticas que não 

sejam as de ensino porque não têm interesse, ou porque não conseguem perceber a dimensão 
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política que há na prática pedagógica. Entretanto, essa visão deriva do senso comum 

desprovido de crítica e de conhecimento do pano de fundo que esconde tal problemática. 

Historicamente, conforme exposto no capítulo segundo dessa dissertação, há uma 

dívida com a formação de professores no Brasil e, sobretudo, com a formação dos professores 

da Educação Infantil. Até as décadas de 60 e 70, o uso de critério para seleção de professores 

para a EI era a “boa vontade”, ser mulher/mãe e ter “jeito” para lidar com as crianças 

(ROSEMBERG; AMADO, 1992). A preocupação com a formação científica e intelectual do 

professor da EI é recente e essa visão de mulher/mãe educadora nata é posta a serviço de 

interesses econômicos, políticos e governamentais que perduram até os dias atuais. 

Em termos de requisito para o ingresso na carreira, a legislação vigente não colabora 

para a construção desse profissional qualificado em sua dimensão social e histórica da 

profissão ao “permitir” uma formação aligeirada, barateando os custos em cursos mais 

rápidos, estimulando a formação dos professores em institutos superiores de educação, 

sobretudo em instituições privadas, e, ao mesmo tempo, ainda admite-se como mínima, a 

formação do nível médio na modalidade normal para o exercício do magistério na Educação 

Infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental. 

Desse modo, seria complicado considerar que o não conhecimento do professor na 

temática do financiamento, por exemplo, esbarra em falta de interesse ou ausência de 

compreensão da importância dessa temática. 

Outra questão que merece atenção em relação ao número de docentes mulheres na 

Educação Infantil deve-se ao fato de que é uma das profissões nas quais as trabalhadoras 

tiveram oportunidade de se inserir, principalmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental 

e na Educação Infantil, trabalhando com crianças de 0 a 5 anos de idade.  Bruschini (2007, p. 

566) pontua que as mulheres estão presentes: “[...] nos níveis pré-escolar (95%), fundamental 

(88%) e médio (74%), [...]”. Ou seja, na pré-escola, apenas 5% do corpo docente é constituído 

por homens.  

Nos espaços formativos, as mulheres são as maiores responsáveis pelos números de 

ingresso na Educação Superior, porém, estão concentradas em áreas de conhecimento 

distintas dos homens, não havendo uma distribuição igual entre os diversos campos. Enquanto 

elas buscam formação em cursos das Ciências Humanas, Ciências Sociais, Ciências da 

Educação e Ciências da Saúde, eles buscam os cursos das Ciências Exatas e Tecnológicas 

(INEP, 2013). E que, portanto, estudar sobre o financiamento da educação se assemelha a 

“coisa para homem”. 
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Esse engendramento tem explicações históricas, uma vez que, ao longo dos tempos, as 

mulheres foram consideradas inferiores intelectualmente para atuar nos campos da Física, 

engenharia, Matemática, dentre outros, e que romper com esse paradigma é um desafio no 

contexto em que se insere. Dessa forma, quando as profissionais da EI decidem estudar sobre 

políticas de financiamento, estão, de certa maneira, quebrando resistências e concepções 

tradicionais da segregação cultural ligadas às questões de gênero.  

Porém, a nova forma de organização gestora das escolas, sobretudo a partir do 

FUNDEF, proporcionou a municipalização do ensino e contribuiu para a descentralização 

administrativa e autonomia pedagógica da escola, exigindo maior capacitação dos 

professores, inclusive nas questões do financiamento, responsabilização e gestão escolar. 

Nesse contexto, a qualidade da educação passou a ser relacionada ao ganho de recursos e à 

gestão qualificada dos mesmos, o que, certamente, implica em busca por conhecimento. 

Como foi dito anteriormente, as docentes acreditam que conhecimento sobre o 

financiamento da educação não tem, necessariamente, aplicabilidade em sua prática 

pedagógica e que, portanto, é um conhecimento específico para cargos de gestão, como se 

pode notar nas seguintes falas:  

 

Eu acredito que nunca é demais estudarmos sobre as práticas pedagógicas, e mesmo 

estudando já é difícil dar conta do recado, imagine se a gente não se atualizar 

sempre? Acredito que essas questões sobre o financiamento é mais uma questão 

administrativa (Docente 5 - 1º encontro). 

 

Eu nunca pensei ocupar cargo de gestão. Não me identifico. Por isso nunca me 

interessei estudar sobre financiamento da educação. Acho que esse é um 
conhecimento muito importante para o gestor que tem que fazer prestação de contas, 

administrar os recursos da escola, saber do PDDE. Mas para o professor que está na 

sala de aula, acho que não é necessário, não (Docente 12 – 1º encontro). 

 

É possível identificar nas falas das docentes a segmentação/estratificação do trabalho 

na Educação Infantil: ao professor e ao coordenador cabem as questões pedagógicas, 

enquanto que ao gestor, o único responsável pelos recursos da escola. Das 21 docentes que se 

matricularam no curso 6 (28,5%) são diretoras e todas afirmaram que, como gestoras, também 

não sabem muita coisa sobre o financiamento da educação. Como as professoras e 

coordenadoras, as gestoras também atribuem lacunas à formação inicial/continuada e que, ao 

assumirem os cargos de gestão, não receberam formação nessa área: 

 

O problema é que o diretor também não sabe nada sobre financiamento. O professor 

não estuda, o coordenador não estuda porque acredita que as questões relacionadas 

ao dinheiro é coisa para o diretor resolver. Eu mesmo sou diretora e não sei. Nunca 

tive uma formação nessa área. Eles entregam a escola pra gente e a gente “se vira”. 
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Fico na escola “apagando incêndios”, correndo atrás de uma coisa e outra, sem 

dinheiro para nada, e eu me vejo “doida” sem saber o que fazer (Docente 11 - 1º 

encontro). 

 

Isso mesmo. Tudo que acontece na escola: não tem isso, não tem aquilo, a 

responsabilidade vem para cima do diretor. Ninguém quer se juntar à gente não! 

Estudar, aprender e resolver o problema que deveria ser de todos. Eu não sei de onde 

que o professor pensa que a gente sabe de tudo. Até outro dia a gente era professor 

também. A secretaria de educação deveria dar uma formação pra gente, mas não dá. 

E aí fica difícil. Vamos ver agora se com esse curso as coisas mudam. Aqui temos 
discutido que a responsabilidade deve ser de todos (Docente 16 – 1º encontro). 

 

A estrutura e a organização segmentada do trabalho na escola são reflexos do modo de 

produção do capital que não enseja do trabalhador a sua invenção, reflexão sobre sua ação, a 

materialização de seu desenvolvimento intelectual e de suas potencialidades para além de 

afazeres específicos para o qual foi designado no seu local de trabalho, no caso, a escola. 

Nesse contexto, cabe ao gestor conhecer sobre o financiamento, uma vez que há uma 

compreensão de que os recursos da escola são de sua responsabilidade, enquanto que ao 

professor cabe conhecer sobre assuntos necessários para operacionalizar com eficiência as 

suas aulas.  

A prática pedagógica, quando sistêmica, permite a reflexão e a elaboração da 

consciência política. Enquanto que a parcelarização do trabalho docente e a hierarquização da 

escola transforma o professor em um simples executor de métodos e técnicas de ensino, 

deslocando os professores de sua práxis no próprio trabalho. Essa fragmentação do 

conhecimento e do trabalho na escola dificulta o diálogo, divide os profissionais e enfraquece 

a possibilidade de mudança da realidade vivida, como pode ser observado nos relatos abaixo: 

 

Para mim esse curso é uma luz no fim do túnel, tem várias professoras aqui 

estudando sobre financiamento. Já é alguma coisa. Poderia ter mais, né? Já pensou 

se essa sala tivesse cheia de professoras, diretoras e coordenadoras estudando sobre 

financiamento? Teríamos mais força na escola, porque todos nós enfrentamos as 
mesmas dificuldades. Mas a maioria não quer se envolver porque já internalizaram 

que os problemas da escola é problema do diretor (Docente 11 – 1º encontro). 

 

Eu compreendo as angústias das diretoras em se sentir sozinhas. Mas eu acredito que 

tem ações que deve ser do diretor mesmo, e isso não significa que os demais 

profissionais jogam tudo nas costas dele. O professor está ocupado 100% de seu 

tempo com as crianças. Tem coisa que não cabe ao professor resolver, tomar a 

iniciativa. Essa iniciativa deve ser do diretor, ele deve ser articulador da equipe. Aí 

com planejamento e diálogo, as responsabilidades e necessidades são 

compartilhadas e divididas com todos. Mas é necessário que o diretor faça essa 

articulação. Com tantos problemas que temos na escola, não dá pra ser um diretor 

inerte como muitas vezes temos visto (Docente 8 – 4º encontro). 

 

Para essas docentes, a escola tem profissionais com potencial de promover mudanças, 

mas que necessita de um articulador de todo o processo e que, neste caso, seria o gestor esse 
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mediador. Dessa maneira, o diálogo é de fundamental importância para que a escola tenha 

clareza de seu papel e de seus objetivos.  

 

5.3 Análises das percepções das docentes sobre o conhecimento do financiamento da EI, 

em especial o FUNDEB 

 

Como já foi dito, o curso sobre o financiamento proporcionou às docentes uma 

reflexão mais crítica acerca dos conhecimentos que elas julgavam possuir sobre o 

financiamento, na aplicação do questionário. Com o objetivo de examinar o conhecimento 

que as docentes tinham em relação ao financiamento da educação, durante os encontros foram 

realizadas atividades individuais e coletivas (questionários de com perguntas de múltipla 

escola), bem como perguntas dirigidas por meio do diálogo sobre questões especificas do 

financiamento da educação. 

O estudo teórico sobre o Financiamento da Educação, realizado durante o curso, além 

de ter ampliado a compreensão das docentes envolvidas acerca dessa temática, possibilitou, 

também, melhor análise dos conhecimentos sobre o financiamento da educação que foram 

apontados pelas docentes no questionário anteriormente respondido. 

Um olhar analítico sobre os conhecimentos das docentes sobre o financiamento da 

educação torna-se de significativa importância, tendo em vista que os professores são 

intelectuais que desenvolvem um trabalho para outros futuros intelectuais, e que poderão 

efetivar ações práticas de transformação em âmbito social, político, educacional e cultural. 

Para Gramsci (1981), todos os homens são intelectuais, entretanto, somente alguns assumem a 

função de intelectual, sendo este aquele que cumpre uma função organizadora na sociedade, 

que está sempre interferindo na prática social. 

Acredita-se que a função do professor enquanto intelectual seja a construção de uma 

hegemonia através de sua ação pedagógica, que também é política, cujo trabalho com o 

conhecimento crítico e científico deve abranger, ainda, um trabalho ideológico, hegemônico e 

de cunho popular, preferencialmente.  

Inicialmente, investigou-se nos conteúdos constantes nas respostas descritas pelas 

docentes no questionário e no curso se havia indicadores dos conhecimentos das profissionais 

sobre o conhecimento da educação.  

O teor das discussões aqui apresentadas baseia-se na seleção de conteúdos que foi 

proposto para cada encontro, de acordo com a ementa do curso (Apêndice C), bem como na 
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interseção das questões do questionário (Apêndice B), do conteúdo das entrevistas (Apêndice 

A) e da análise documental. 

Sendo assim, promoveu-se um trabalho de decompor e reconstruir as respostas das 

docentes ao questionário e as falas das participantes no decorrer do curso. Vale salientar que 

depois da transcrição dos diálogos, tematizou-se os relatos em categorias de acordo com o que 

mais era debatido, questionado ou confirmado pelas docentes. Com isso, obteve-se 26 

categorias de análise de acordo com o conteúdo, que emergiram nas transcrições das falas 

durante o curso. Vale ressaltar que as participantes do curso autorizaram a gravação dos 

encontros. Apesar da riqueza do material obtido, fez-se necessário um olhar mais atento sobre 

a diversidade de categorias explicitas nos transcritos. Para tanto, realizou-se uma filtragem, no 

intuito de identificar aquelas que mais se aproximavam dos objetivos e do objeto desta 

pesquisa. 

Nesse processo de análise de conteúdo, emergiram quatro temas (categorias de 

análise) que foram subdivididos em subtemas, de acordo com os conteúdos abordados nos 7 

(sete) encontros que abrangeram, desde a política macro de financiamento da educação (e a EI 

nesse contexto), até a organização do Município de Teixeira de Freitas para a implementação 

do FUNDEB. No quadro 9 são elencados os temas e subtemas (categorias de análise) que 

melhor contemplaram os objetivos e objeto dessa pesquisa. 

 

Quadro 9 – Categorias de Análise a partir dos relatos das docentes no Curso Financiamento 

da Educação Infantil no período de maio/julho de 2017 em Teixeira de Freitas 
TEMA 1 Fontes de financiamento da educação básica 

Subtema 1.1  Receitas de impostos vinculados à educação 

Subtema 1.2 Origem dos recursos que financiam a Educação Infantil 

Subtema 1.3 Programas suplementares do Governo Federal 

TEMA 2  Os gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)  

Subtema 2.1 Despesas com os 40% 

Subtema 2.2 Despesas com os 60% 

TEMA 3 Do FUNDEF ao FUNDEB 

Subtema 4.1 Repasse e complementação da União 

Subtema 4.2 Valores de Ponderação  

TEMA 4 A Educação Infantil e a implementação FUNDEB no Município de Teixeira de 

Freitas 

Subtema 4.1 Atendimento educacional da Educação Infantil 

Subtema 4.2 A valorização dos Profissionais do Magistério quanto à remuneração  

Subtema 4.3 A valorização dos Profissionais do Magistério quanto à formação continuada  

Subtema 4.4 A valorização dos Profissionais do Magistério quanto às condições do trabalho docente  

Subtema 4.5 O FUNDEB e a gestão democrática 

Subtema 4.6 O FUNDEB e o Controle Social 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Partindo do pressuposto de que é fundamental deixar ecoar as vozes que nascem da 

“prática cotidiana, fruto de contradições e recusa, de esperança e resistência, de busca” 

(KRAMER, 1994, p.18), ao dar voz às docentes, geraram-se temas derivados dos conteúdos 

das mensagens expressas por elas, os quais serão analisados e associados entre si para 

fundamentarem as proposições dessa pesquisa. Pode-se dizer que a necessidade de obter mais 

conhecimento sobre o financiamento da educação foi manifestada pelas próprias docentes 

participantes desta pesquisa, que deram forma a este estudo. 

 

5.3.1 Tema 1: Fontes de Financiamento da Educação Básica 

 

O primeiro tema abordado no curso foi “Conceitos e noções gerais sobre tributos” para 

que, a partir dessa discussão, pudessem compreender as fontes de recursos que financiam a 

Educação, como se dá sua arrecadação e distribuição por meio dos impostos. Assim, esse 

tema subdividiu-se em duas partes: “Receitas de impostos vinculados à educação” e “Origem 

dos recursos que financiam a Educação Infantil”. 

 

5.3.1.1. Receitas de impostos vinculados à educação 

 

Em relação às receitas de impostos vinculados à educação, destaca-se a existência de 

normas constitucionais que determinam a obrigatoriedade e percentuais mínimos da receita de 

tributos que devem ser investidos em educação instituídas desde a Constituição Federal de 

1934 e que persistem até o momento atual. 

Garantir direitos sociais, principalmente o direito à educação como preconiza a 

Constituição de 1988 torna-se uma discussão delicada, quando está em jogo o bolo fiscal 

brasileiro. Cabe destacar que a principal receita que compõe o financiamento da educação 

pública no Brasil é proveniente de impostos próprios de cada esfera governamental e das 

transferências de impostos previstos pela Constituição de valores da dívida ativa de impostos, 

multas e juros de mora. Entretanto, a distribuição injusta dos impostos não favorece 

resultados mais efetivos para a aplicação social desses recursos. 

De acordo com Pinto (2000), a carga fiscal brasileira está bem abaixo dos países 

desenvolvidos e o valor de recursos públicos disponíveis por habitantes também é bem 

inferior ao praticado por muitos países da América Latina. Portanto, o Brasil é um dos países 

mais injustos na hora de cobrar impostos de seus cidadãos, porque são onerados sobre o que 

consomem e não sobre sua renda.  
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Conforme o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE 

(2012), o Brasil possui umas das maiores cargas tributárias do mundo, uma vez que, por volta 

de 33% de sua produção, é comprometida para o pagamento de tributos. Dessa forma, um 

tributo cobrado na compra de determinado produto ou serviço pesa proporcionalmente mais 

no bolso do cidadão pobre do que no do rico. Enquanto, a tributação sobre a renda ou sobre o 

patrimônio é mais justa, pois varia de acordo com a capacidade que cada um tem de 

contribuir. 

 Na avaliação das docentes, a carga tributária no Brasil é a maior praticada em todo 

mundo. A insuficiência de recursos para a educação caracteriza-se por problemas na 

distribuição dos impostos arrecadados devido à corrupção, falta de controle e fiscalização e 

manobras políticas, o que resulta na ausência de retorno em serviços sociais para a população, 

como pode ser observado em suas falas:  

 

O problema no Brasil é que o governo não prioriza a educação, porque dinheiro tem. 

Nós pagamos um absurdo de impostos, somos o país que mais paga imposto no 

mundo, só que esse dinheiro não volta pra gente (Docente 12 - 1º encontro). 

  

Acho que aqui não existe imposto justo, tudo é injusto, mesmo os que dizem que 

vão para a educação é um imposto injusto, porque é tão alto que o “trabalhador” 

precisa fazer sacrifícios para pagar ou então sonegar como muitos fazem (Docente 9 

– 1º encontro). 

 

Nota-se que apesar de as docentes reconhecerem a importância dos impostos como 

principal fonte que financia a educação, há um descontentamento com a forma de arrecadação 

e não efetividade de aplicação, e que a má distribuição justifica inclusive a sonegação fiscal. 

Mas não foi pontuada, por exemplo, a possibilidade de ocupação de espaços democráticos que 

estudem propostas para melhorar a distribuição dos recursos arrecadados por meio de 

impostos e contribuições mais justas:  

 

Eu, por exemplo, não vejo justiça nenhuma no imposto de renda. Veja meu caso, 

trabalho em três empregos. Tenho que pagar o financiamento do meu carro e de 

minha casa, pago plano de saúde. Um dos meus empregos é para devolver para o 

governo.  Não vale a pena. Se eu for fazer as contas é melhor ficar sem o trabalho do 
que trabalhar um turno a mais (Docente 8 - 2º encontro). 

 

É por isso que muita gente sonega. Coloca falsos dependentes, aumentam suas 

despesas reais porque a alíquota que incide sobre o salário do trabalhador é muito 

alta (Docente 12 – 2º encontro). 

 

Eu não acho o IPTU justo não, desde 2012 os vereadores assinaram uma lei aí e 

colocaram o valor venal das propriedades lá em cima e a população não está 

conseguindo pagar o IPTU, e eu nem sei se esse dinheiro arrecadado vai mesmo 

para a educação ou para os bolsos de alguém com essa roubalheira toda que está 

tendo no Município. Todo mundo está reclamando o absurdo desse imposto 
(Docente 10 - 1º encontro). 
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A mediação, nesse sentido, foi a reflexão de como as docentes, mesmo sendo uma 

categoria teoricamente politizada, procura resolver seu problema de forma individualizada, 

ilegal e utilizando os mesmos mecanismos adotados pela classe dominante, por meio da 

sonegação fiscal, além de não querer pagar o imposto devido. Nas discussões, surgiram 

alternativas a essa situação, como ocupar espaços formativos que discutam e elaborem 

mudanças políticas por meio da reivindicação por uma reforma tributária justa e igualitária 

para todos. O caso do IPTU pode ser ilustrado, pois, no debate, percebeu-se a contradição 

entre sua importância à contribuição do desenvolvimento das ações sociais no Município e a 

falta de controle sobre o destino do tributo, que acarreta na solução individual de sonegação.  

 

Eu não sabia da importância de muitos desses impostos aí para a educação, muitos 

deles a gente paga com raiva mesmo. Mas agora a gente sabe que eles são 

destinados a melhorar nossas condições lá na escola. Temos que pagar mesmo, e 

depois cobrar, acompanhar onde está sendo aplicado esse dinheiro. Quando eu dou 

meu “jeitinho” para não pagar, eu me assemelho ao político que desvia o dinheiro da 

educação e que a gente critica tanto (Docente 12 - 1º encontro). 

 

Para Gramsci, a consciência política do intelectual orgânico é um pressuposto para a 

transformação social, que implica mudanças radicais não só no plano político e econômico, 

mas, principalmente, nas formas de explicar e compreender a realidade em que se vive, se este 

se propõe a construir uma nova hegemonia. Para isso, se faz necessário “elaborar criticamente 

a atividade intelectual que cada um possui em determinado grau de desenvolvimento” 

(GRAMSCI, 2006, p.53). 

Para realizar essa contra hegemonia, de acordo com o autor, é necessário o papel do 

intelectual de autoconsciência crítica: 

 

Autoconsciência crítica significa, histórica e politicamente, criação de uma elite de 

intelectuais: uma massa não se distingue e não se torna independente ‘por si’, sem 
organizar-se (em sentido lato); e não existem organizações sem intelectuais, isto é, 

sem organizadores e dirigentes, sem que o aspecto teórico da ligação teoria-prática 

se distinga concretamente em um estrato de pessoas ‘especializadas na elaboração 

conceitual e filosófica (GRAMSCI, 1979, p. 21). 

 

A partir da mediação, pode-se verificar que as docentes parecem compreender a 

necessidade de assumir uma posição de envolvimento com as questões sociais, com 

posicionamento mais crítico e não em ações baseadas em interesses individuais.  
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5.3.1.2. Origem dos recursos que financiam a Educação Infantil 

 

Dentre as formas de investimento na educação advindos dos impostos e tributos, tem-

se a criação de fundos nacionais para financiar projetos e programas educacionais; e a criação 

de fundos de natureza contábil advindos dos impostos nacionais, federais e municipais para 

financiar os sistemas de ensino, de acordo com a razão da matrícula. Santos (2015b) pontua 

que o financiamento da educação brasileira caracteriza-se por um perfil de arrecadação 

centralizada e de responsabilidades descentralizadas na aplicação dos recursos. 

Como pontuado no capítulo II, o FUNDEF e, posteriormente, o FUNDEB foram 

tentativas de minimizar as distorções entre Estados e regiões, entre Estados e Municípios, 

relativas à arrecadação; problemas em relação à eficiência, eficácia e equidade; dificuldade na 

gestão dos recursos, mau uso, desperdício, desvio ou má aplicação dos recursos da educação, 

corrupção, ineficiência. Cabe ressaltar que muitos destes problemas foram apontados pelas 

docentes, ao mencionarem de onde vêm os problemas da insuficiência de recursos na 

educação, mesmo com a existência da política de fundos. 

Apesar do FUNDEF não ter contemplado a EI, esta etapa de ensino estava inclusa em 

uma política de financiamento, uma vez que existia uma vinculação constitucional para a 

educação desde a Constituição de 1934 e também porque a Constituição de 1988 instituiu em 

seu artigo 205 que 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. 

No questionário aplicado (Apêndice B) ao serem questionadas se sabiam de onde 

vinham os recursos que financiam a Educação Infantil em seu Município: 37,5 % das 

docentes afirmaram saber; 52,5% saber parcialmente e 10 % não saber. Essa mesma pergunta, 

elaborada de maneira diferente, foi feita na atividade diagnóstica realizada no primeiro 

encontro do curso, no qual estavam presentes 20 docentes. Destas, doze (57,14%) 

acreditavam que o FUNDEB era o único recurso que financiava a EI; nove (42,85%) sabiam 

que existia a vinculação constitucional para a Educação, mas não sabiam os valores de cada 

ente federado. Seis docentes (28,57%) sabiam que existiam outras fontes de financiamento 

para a Educação, mas não sabiam responder se contemplava ou não a EI. 

 

Antes do FUNDEB, a Pré-escola ficava a cargo do Município, e a creche era 

mantida pela assistência social. Depois do FUNDEB, ela passou a ter um Fundo de 

recursos (Docente 8 – 1º encontro). 
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Mas aí ficava complicado né? E se o Município não tivesse dinheiro ou não quisesse 

manter a pré-escola, por exemplo, como ficava a EI na época do FUNDEF? 

(Docente 3 - 1º encontro). 

 

Como foi comentado no capítulo II, o FUNDEF, ao focalizar recursos somente para o 

EF, provocou diminuição na oferta da EI em muitos Município brasileiros. Mas, 

contraditoriamente, em Teixeira de Freitas, o FUNDEF não impediu a sua oferta, uma vez que 

dois anos após sua implementação em 1996, estava começando a oferta da EI no Município 

com recursos próprios.  

Em 2003, a Secretaria de Educação passou a assumir todo o atendimento e 

administração da EI. A partir desse ano, as creches do Município deixaram de receber os 

recursos do Fundo Nacional da Assistência Social (FNAS). Apesar de a Educação Básica do 

Município de Teixeira de Freitas dispor de um conjunto de fontes de financiamento, a 

Educação Infantil até o ano de 2007, segundo o relatório “Percursos e Percalços” (TEIXEIRA 

DE FREITAS, 2004), bem como o depoimento do técnico de finanças da SMEC, era mantida 

com recursos do Tesouro Municipal. 

 

Antes do FUNDEB, tanto a EI como a EJA eram mantidas com recursos próprios do 

Município. Os recursos eram poucos diante das necessidades, por isso a oferta era 

bem limitada porque o FUNDEF contemplava apenas o Ensino Fundamental. Os 
profissionais que trabalhavam na EI recebiam menos que os professores que 

trabalhavam no Ensino Fundamental porque não tinha repasse do Fundo. Tudo era 

custeado pelos 25% do Tesouro Municipal (Técnico do setor financeiro da SMEC, 

set., 2016). 

 

Essa dificuldade de manutenção da EI no Município reflete a reprodução das políticas 

públicas de financiamento para crianças pequenas no país, a qual a maior parte das fontes de 

recursos não considerava a EI e, quando a incluía, apresentava valores ou percentuais muito 

aquém de suas reais necessidades. Destacam-se, por exemplo, o Salário Educação e o 

FUNDEF, que até o ano de 2006, financiavam somente o Ensino Fundamental e, também, o 

PDDE, que até 2009 não incluía a Educação Infantil. Esta sempre recebeu recursos 

insuficientes e ficava à espera do restante dos recursos destinados ao EF, cujo atendimento era 

prioritário (SANTOS, 2015b). 

Ainda sobre a vinculação constitucional, enquanto a administração pública ressalta 

como o Município tem se organizado para atender a demanda educacional fazendo uso desse 

recurso, as docentes demonstraram desconhecimento desse preceito legal, bem como da 

existência de controle social. 
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Eu sei que se faltar recursos, tipo merenda, materiais didáticos, o Município 

complementa alguma coisa, mas não sei direito com isso funciona na prática 

(Docente 7 -1º encontro). 

 

Existe uma obrigação legal que os Estados e Municípios devem investir na educação 

independente do fundo. Eu acho que o percentual para o Município é 20% ou 25%, 

não sei direito, e dos Estados eu sei que também tem um valor lá, mas também não 

sei qual é (Docente 10 – 1º encontro). 

 

Mas será que os Municípios investem mesmo? Como eu faço para saber se Teixeira 
de Freitas investe ou não esses 25%? (Docente 12 - 2º encontro). 

 

Segundo relatório feito pela SMEC para tessitura do PME/2015, apesar da 

transparência que o Município tem procurado gestar o dinheiro público, a sociedade civil, 

enquanto responsável pelo controle social, não tem participado efetivamente do processo de 

elaboração do Plano Plurianual (PPA), do acompanhamento e da execução das políticas 

públicas, bem como da avaliação dos resultados. O relatório anuncia, também, que as ações 

que possibilitam o acesso e o conhecimento ao público não é eficiente e, que, talvez, esse seja 

um dos motivos da falta de acompanhamento.  (TEIXEIRA DE FREITAS, 2015). 

Ao se consultar o Portal de Transparência (Siope), vê-se que em alguns anos o 

Município deixou de cumprir o investimento mínimo de 25% dos recursos próprios para a 

educação como determina a lei. Em 2010 foi investido 29,4%, um percentual um pouco acima 

do mínimo estabelecido em lei. Entretanto, no ano de 2011 investiu 20,76%. Em 2012 apenas 

16,32%, ou seja, o Município não cumpriu o percentual ficando quase 10% abaixo do 

estipulado. Em 2013 aplicou 34,59 %; e em 2014 e 2015 investiu 25%. (SIOPE, 2017). Com 

base nessas informações, uma das docentes fez o seguinte questionamento: 

 

Podemos considerar que Teixeira de Freitas tem cumprido com o princípio da 

vinculação constitucional, pois quando ele não aplica os 25% em um ano, ele repõe 

aplicando a mais no outro (Docente 16 – 5º encontro). 

 

Parece coerente essa observação, entretanto, não há lógica de compensação em 

investimento educacional por parte da administração pública. A vinculação constitucional 

estabelece o percentual mínimo de 25%, não podendo compreendê-lo como teto. Dessa 

maneira, o ano em que o Município investiu acima dos 25% não está praticando lei de 

compensação ou reposição de recursos. De acordo com os dados de 2010, do Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), 52 Municípios não cumpriram a lei. Ou seja: 

investiram menos do que um quarto de seus orçamentos. Em 2015, apenas 27,65% dos 

Municípios haviam encaminhado os dados pelo Siope, ou seja, somente 1.540 de um universo 

https://www.fnde.gov.br/siope/municipiosTransmitidosPorUF.do?acao=pesquisar&pag=result&ano=2015&periodo=1
https://www.fnde.gov.br/siope/municipiosTransmitidosPorUF.do?acao=pesquisar&pag=result&ano=2015&periodo=1
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de 5.568 prefeituras conseguiram comprovar que investiram 25% do orçamento em educação. 

(SIOPE, 2010). 

 

5.3.1.3. Programas suplementares do governo 

 

De acordo com a lei, os Municípios devem atuar prioritariamente no Ensino 

Fundamental e na Educação Infantil. Além disso, a distribuição dos recursos públicos tem que 

dar prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à 

universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade. 

 Para tanto, a Constituição de 1988 exige que os Municípios apliquem, ao menos, 25% 

de sua receita resultante de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da 

Educação. Porém, a maior parte da renda municipal vem do FPM e do ICMS dos Estados. 

Mas há, também, as transferências voluntárias do governo federal, que passam pelo MEC 

(Ministério da Educação) e pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). 

Esta realidade também se aplica ao Município de Teixeira de Feitas que conta com muitos 

programas suplementares do governo federal: Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE); Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2) - (Proinfância/Quadras); Plano de 

Ação Articulada (PAR); Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte Escolar (PNATE); Projovem Urbano (PJU). Alguns deles, 

especificamente para a EI e, outros contemplam a Educação Básica como um todo. Para as 

docentes, 

 

O Ensino Fundamental recebe mais recursos, porque tem uns programas que são 

específicos para eles, lá tem o Mais Educação. Pra EI não vem nada não. Pelo menos 

se tiver eu não sei. Só temos o PDDE que, mesmo assim, começamos receber 

somente a partir do ano passado (Docente 6 – 1º encontro).  

 

Também tem os programas do livro didático, da merenda, do transporte escolar, de 

laboratório de informática. Na EI a gente não tem nem uma brinquedoteca ou um 

biblioteca, por exemplo. (Docente 8 - 1º encontro).  

 
O Ensino Fundamental é sempre prioridade. Enquanto que a gente fica na EI a “ver 

navios”. Tem diretoras do Ensino Fundamental que falam do tanto de dinheiro que 

elas recebem que ficam até sem saber onde investir, principalmente porque o 

dinheiro vem específico com o que deve ser gasto e nem sempre isso dá certo, 

porque às vezes a necessidade é outra. (Docente 11 – 1º encontro).  

 

Sobre a existência de outras fontes de receitas, percebeu-se que as docentes conheciam 

sobre outros programas suplementares do governo, mas não sabiam indicá-los, com exceção 

do PDDE que todas conheciam. Algumas docentes tinham conhecimento do FNLD, PNATE, 
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PNAE, dentre outros, pois já trabalharam no EF. As docentes que trabalharam somente na EI 

acreditaram que a educação era financiada somente com os recursos do FUNDEB. E que se 

por ventura os recursos do fundo não fossem suficientes para suprir as despesas, o Município 

faria a complementação com recursos próprios. 

Sobre esta questão, em entrevista com o técnico do setor financeiro da SMEC, esse 

afirmou que: 

 

Com os recursos próprios, o Município tem feito a complementação de outros 

programas do Governo Federal que não são suficientes para atender a demanda. Por 
exemplo, o Município complementa a merenda, o transporte, faz manutenção das 

escolas, equipamentos, complementação da folha de pagamento e por aí vai... 

(Técnico do Setor Financeiro, set., 2016). 

 

Os demais programas que o Técnico do Setor financeiro se refere estão representados 

na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Resumo das receitas de Programas Federal para o Município de Teixeira de Freitas 
ANO PNAE¹ PAC II² PAR TD³ PDDE4 PNATE5 QSE6 PJU7 TOTAL 

2007 950.136,00 0 0 203,00 46.126,51  875.470,28 0 1.871.935,79 

2008 886.921,91 700.000,00 0 449,50 51.262,70 951.902,12 0 2.590.536,23 

2009 952.186,40 0 0 4.045,20 95.923,03 1.107.169,87 0 2.159.324,50 

2010 1.434.994,00 0 38.500,00 3.327,60 90.499,50 1.335.600,87 0 2.902.921,97 

2011 1.378.680,00 629.996,11 0 4.154,40 114.168,60 1.689.217,00 0 3.816.216,11 

2012 1.547.964,00 269.489,31 0 4.041,00 70.452,79 1.976.307,67 214.740,00 4.082.994,77 

2013 1.618.928,00 2.445.315,39 0 9.360,00 60.845,59 2.187.310,18 256.500,00 6.578.259,16 

2014 1.802.088,00 4.033.657,24 765.000,00 0 71.009,72 2.540.749,55 199.004,00 9.411.508,51 

2015 1.916.200,00 2.823.353,42 270.000,00 13.680,00 68.361,93 2.840.531,98 245.085,00 8.177.212,33 

Fonte: BRASIL (2016). 

¹Programa Nacional de Alimentação Escolar; 2Programa de Aceleração do Crescimento 

(Proinfância/Quadras); 3Plano de Ação Articulada; 4Programa Dinheiro Direto na Escola; 5Programa 

Nacional de Apoio ao Transporte Escolar; 6Quota Salário Educação; 7Projovem Urbano 

 

 

Especificamente para a EI, há o Programa Brasil Carinhoso, que apresentou recursos 

apenas nos anos de 2013 e 2014, e também os recursos do Pro-infância. Apesar de o 

Município ter 2 Centros do Pró-Infância e 3 Centros em construção, já em fase de 

acabamento, há um desconhecimento das docentes sobre as especificidades desses projetos, 

tanto do Brasil Carinhoso, como do Proinfância: 

 

Eu conheci esse Brasil Carinhoso porque uma amiga minha que trabalha em outro 

Município me falou sobre ele. Ela me disse assim: ou a equipe da secretaria não está 

buscando, ou está buscando e desviando para outros setores que vocês nem estão 

sabendo. Eu mesma sou diretora e nunca ouvi falar desse Brasil Carinhoso aqui em 

Teixeira de Freitas. Ele existe aqui? (Docente 15 - 2º encontro). 
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Eu tenho interesse em saber mais sobre esse programa, uma vez que ele 

disponibiliza recursos para compra de brinquedos. Lá na CMEI não tem brinquedos 

para as crianças. Temos um pouquinho de cacarecos quebrados. Eu vou procurar 

saber por que aqui em Teixeira só recebemos no ano de 2014 como você está nos 

informando agora (Docente 1- 2º encontro). 

 

Esse Brasil Carinhoso é a mesma coisa do Proinfância? Eu ouço falar muito desse 

Proinfância aqui, mas não sei o que é (Docente 12 – 2º encontro). 

 

O Proinfância traz o que para a EI? Parece que ele só oferece construção para as 
creches, né? (Docente 15 – 2º encontro). 

 

Eu estive em Salvador para um encontro de formação sobre o Projeto do 

Próinfância. É um projeto bom e sério se for fiscalizado, se for bem feito, se não for 

virar a tragédia que é aqui em Teixeira, os dos Proinfância que foram construídos 

aqui, todos estão com problemas seríssimos na infraestrutura. O primeiro, em 2009, 

foi embargado pela justiça para resolver as pendências antes de abrir para a 

comunidade.  Já o outro que foi inaugurado em julho de 2015, não sei como foi 

aberto sem a vistoria. Sabemos dos problemas que eles estão enfrentando lá, todos 

os dias ouvimos as denúncias na rádio que a coisa lá não está bonita não. É uma 

escola que não tem condições nenhuma de funcionar e está funcionando (Docente 14 

– 2º encontro). 

 

 

De acordo com dados do Ministério da Educação disponíveis na página do FNDE, em 

2015, os gastos com o Proinfância chegaram a mais de 10 bilhões e que 4.178 Municípios 

foram beneficiados com contratações de 8.787 creches do Proinfância. Esse programa é uma 

realidade no Município em estudo, além da existência de duas unidades em funcionamento, 

uma desde 2009 e a outra em 2015, existem ainda outras cinco sendo construídas. Contudo, 

vê-se nessas falas um desconhecimento por parte de algumas docentes sobre esse programa 

que tem como finalidade financiar a construção de Centros de Educação Infantil. Essa é uma 

informação que considera-se relevante e que deveria ser de conhecimento das docentes, uma 

vez que foi identificado, no contexto desta pesquisa, que há um déficit por construção de 

instituições para EI, sendo a sua maioria funcionando em casas alugadas e sem as condições 

adequadas de funcionamento. 

Para o técnico do setor financeiro, uma das recentes contribuições dos programas 

suplementares do governo federal para a EI no Município foi a transferência de gestão dos 

recursos do PDDE (Programa de Dinheiro Direto na Escola) para a própria instituição de 

ensino. Em nível nacional, a partir de 2009, a EI passou a receber o PDDE com finalidade de 

prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da Educação Básica 

das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal. Porém, em Teixeira de Freitas, o PDDE 

era recebido pela Secretaria de Educação, que, por sua vez, fazia a distribuição para as 

escolas. Ou seja, as escolas não tinham autonomia administrativa desse recurso, o que 

contraria o objetivo do programa. 
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Em 2014, quando as instituições de EI se tornaram Unidades Executoras, ficou a cargo 

de cada escola gerir seus próprios recursos. Para as gestoras, esse dinheiro se tornou um alívio 

e, concomitantemente, um problema: 

 

Estou no cargo de diretora recentemente, não sei como era antes do PDDE. O que eu 

posso falar é da minha realidade nesse momento. Acho muito difícil organizar a 

escola toda, com tantas necessidades como temos, com um recurso tão pouco. O 

dinheiro do PDDE para a EI é pouquíssimo. E tudo que eu preciso para a escola e 

vou procurar na secretaria de educação, eles só têm uma pergunta a me fazer:- “cadê 

o dinheiro do PDDE”? Tudo pra eles é esse bendito dinheiro. Acho complicado 

(Docente 6 - 6º encontro). 

 

O dinheiro que vem do PDDE para a EI é tão pouco que às vezes eu acho que não 
vale a trabalheira que a gente tem para receber, gastar e prestar contas. A gente fica 

por conta só de correr atrás desse dinheiro e quando chega, a gente não sabe nem o 

que faz: na escola falta tudo e o dinheiro é uma “mixaria”. Sem contar que a 

secretaria se comporta como se tivéssemos recebido milhões. No fundamental, o 

PPDE ainda dá pra fazer alguma gracinha porque são muito alunos aí eles recebem 

mais. Sem contar que o dinheiro vem todo esfacelado com o que pode e o que não 

pode gastar. Tem coisa que a gente precisa, mas não pode comprar porque já vem 

tudo especificado. Tem que respeitar as regras do programa e não as necessidades da 

escola (Docente 11 - 6º encontro). 

 

Eu acredito que mesmo sendo pouco, o PDDE é muito importante pra gente, antes a 

EI nem tinha esse direito. Mas eu acho que ele não deveria ser pela quantidade de 
crianças não, deveria ser pela especificidade dessa modalidade. Apesar de termos 

um número menor de crianças, precisamos de materiais que são de alto custo em 

quantidade maior também dadas as peculiaridades do trabalho com as crianças que é 

muito dinâmico e que precisa de mais dinheiro do que geralmente dispõem pra gente 

(Docente 17 – 6º encontro). 

 

Como se vê, esse recurso foi pensado em caráter suplementar, mas nos relatos das 

docentes ele se torna o recurso principal, acentuando, com isso, a desresponsabilização do 

gestor municipal com a manutenção das instituições. A mediação dessa situação foi a 

necessidade do conhecimento da lei que define as regras de funcionamento do programa para 

contrapor com a cobrança à Secretaria de Educação. Certamente, um gestor escolar indicado 

pela própria secretaria não faria esse tipo de enfrentamento, mas porque aceitam esse tipo de 

pressão mesmo sendo diretoras eleitas?  

Importante contribuição sobre as atribuições do a Associação dos Professores e do 

Conselho foi trazida pela professora e ex-presidente do Conselho Municipal de Educação que 

esteve presente em dois encontros no decorrer do curso. Ela esclareceu ao grupo quem são os 

responsáveis pela fiscalização dessas contas e como esse acompanhamento tem sido feito no 

Município. Relatou alguns casos em que o CME conseguiu reaver o dinheiro gasto de forma 

indevida, como, por exemplo, uma nota fiscal de quarenta mil reais gastos com aparelhagem 
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de som para a festa de São João nas escolas que foram pagos com recursos dos 60% 

destinados à Valorização e Remuneração dos Profissionais do Magistério. 

A ex-presidente do Conselho Municipal acrescentou: 

 

Em 2012, o CME acionou alguns profissionais do FNDE para visitar algumas 

escolas aqui em Teixeira por conta do PDDE. O objetivo foi promover formações 
para as diretoras sobre os recursos do PDDE para poder deixar claro para o 

secretário de educação que o dinheiro do PDDE na verdade é um suporte para as 

escolas. Mas a obrigatoriedade de manutenção da escola é da Secretaria de 

Educação. Na época o Município foi autuado pelas técnicas do FNDE porque o 

secretário estava jogando toda responsabilidade de manutenção da escola com os 

recursos do PDDE que é pouco dinheiro. Ou seja, ouve denúncia no CME e o 

Conselho agiu. Isso foi no Ensino Fundamental. Agora isso está acontecendo 

também na EI. Cabem a vocês acionar o CME, ou ficar à mercê nas escolas, sobre 

pressão do secretário. (Ex-presidente do CME - 6º encontro). 

 

De forma geral, as docentes compreendem que essas posturas de cobranças indevidas 

às quais são submetidas nas instituições se constroem pelo silenciamento e permissão que 

cada uma delas isoladamente aceita, já que pouco ou nada fazem para romper com esse tipo 

de coerção. Por isso, há um consenso de continuar fazendo tudo igual. A mediação foi no 

sentido de que houvesse a compreensão de que há outras possibilidades se se propusessem a 

fazer diferente. Não seria mais possível sustentar o discurso predominante entre as docentes 

de que o CME não tem uma atuação eficaz na instituição se nem sequer o CME é acionado 

por quem de direito. 

 

5.3.2 - Tema 2: As despesas com o Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) 

 

Noções gerais sobre o financiamento da Educação foi o tema proposto para o segundo 

encontro do curso dentre as várias discussões já iniciadas a partir do primeiro encontro. 

Decidiu-se trazer este tópico das despesas do MDE devido à intensidade do debate no curso 

de formação sobre o que pode ou não ser considerado como gasto com MDE, principalmente 

diante do consenso de que a dificuldade de proporcionar uma educação de qualidade reside na 

falta de investimento adequado dos recursos. Por isso, se faz necessário determinar que tipos 

de despesas pode ser computado como gasto em ensino. Esse debate também foi polêmico na 

propositura dos artigos 70 e 71 da LDB/96, sessões as quais tratam o tema. 

As docentes tinham conhecimento de que 60% dos recursos do FUNDEB devem ser 

investidos na Valorização dos Profissionais do Magistério, mas apenas 04 docentes (19,04%) 

tinham alguma noção com o que poderia ser gasto os 40%. Alguns pontos do art. 70 e 71 da 

LDB causaram muito estranhamento para as docentes, como a concessão de bolsas de estudos 
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a alunos de escolas privadas ser considerado como gastos em ensino, assim como programas 

suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica 

não ser considerada como despesa com o ensino. 

 

Eu não vejo muito sentido que alguns serviços aí que são necessários na escola não 

sejam contabilizados com o MDE: por exemplo: psicólogo, oftalmologista, quadras 

poliesportivas, por exemplo. Eu errei a pergunta aqui do exercício porque eu lancei 

tudo como despesa do MDE (Docente 7 – 1º encontro). 

 

Por mais que alguns desses serviços possam parecer essenciais ou complementares ao 

processo educativo, a medida de não incluí-los como gasto com o MDE foi uma importante 

inciativa da lei para tentar impedir que os administradores públicos desenvolvam estratégias 

que burlem a vinculação constitucional com os quais podem ser gastos os recursos. 

Outro aspecto bastante discutido foi a transparência com vistas ao controle social dos 

dados referentes aos gastos com o ensino nas três esferas do governo. Nesse sentido, as 

docentes demonstraram seus conflitos epistemológicos ao se sentirem responsáveis por esse 

acompanhamento, que, segundo suas crenças, há um desgoverno com o erário público, mas 

que a responsabilidade dessa fiscalização e controle deva ser dos Conselhos instituídos, 

Associação dos Professores e Ministério Público. 

 

Com tantas especificações que não são despesas com o MDE a gente tem que tomar 

muito cuidado com essas nomeações dos Secretários de Educação. Quando eles são 

nomeados, a gente não tá nem aí, nem parece que vai ser algo que vai mexer com a 

gente. Se o cara quiser, ele pode burlar esse sistema aí e jogar um tanto de despesa 

que não é de MDE como se fosse, como a gente vai saber? (Docente 14 – 2º 

encontro). 

 

É igual esses eventos que são organizados pelas escolas como São João, Desfile de 7 

de Setembro que a gente vai pedir ao secretário. Ele pega dinheiro lá da conta desses 

40%, porque nos 60% não pode mexer, né? (Docente 16 –5º encontro). 

 
Eu acho que são essas despesas em cima dos 40% que fica mais fácil de fazer os 

desvios, não é não? Porque como os 60% já está muito fechadinho para pagamento 

dos profissionais e é mais difícil mexer. Agora, nesses 40% que tem uma abertura 

maior para todas as outras despesas, aí eu acho que a coisa corre solta (Docente 12 -

5º encontro).  

 

Sobre essa questão do controle social, foi perceptível, também, a concepção que há, na 

estrutura social, um segmento específico por esse acompanhamento, e que, portanto, não cabe 

aos docentes o acompanhamento dos gastos com o ensino. Há uma transferência de 

responsabilidade, ou estratificação das funções: o que compete aos professores, aos 

coordenadores, aos gestores, à Associação de Professores e aos Conselhos. Percebe-se, ainda, 
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que há certa confusão de papeis entre eles, não havendo uma clareza, para as docentes, sobre 

quais são as atribuições de cada um. 

 

Mas para isso serve o sindicato12?  Pra fiscalizar. “Cadê” o sindicato numas horas 

dessas? Todo mundo fica sabendo de dinheiro que sumiu ou que foi investido de 
forma indevida, mas ninguém faz nada. Ninguém acompanha essas contas e aí fica 

por isso mesmo (Docente 16 – 2º encontro). 

 

É por isso que nunca sobra dinheiro para rateio. Muitos Municípios vizinhos, mais 

“pobres” do que Teixeira pagam o rateio. Aqui nunca recebemos. Eles falam que 

não sobra dinheiro. Por que nos outros Municípios sobram? (Docente 11 – 2º 

encontro). 

 

Percebe-se a contradição nas falas das docentes, pois, se por um lado elas acreditam 

que há mal uso dinheiro público, por outro, não cabem a elas essa fiscalização e esperam que 

haja melhor investimento e distribuição (rateio) do dinheiro para a categoria. 

Mediações foram feitas, ainda no sexto encontro, sobre a necessidade de os 

professores se sentirem responsáveis pelo gasto dos recursos. E que as leis precisam ser 

acionadas, ou seja, os Conselhos, sindicatos e Ministério Público precisam de denúncias para 

agir. Não se pode, portanto, “cruzar os braços” e acreditar que alguém ou alguma instituição 

fiscalizadora fará, por si só, o que se acredita que precisa ser feito. Foi apontado, ainda, sobre 

como o gasto desnecessário do dinheiro público é tratado no interior das escolas: 

 

Nós professores gostamos de cobrar por aumento, por rateio, etc. Mas não nos 

preocupamos com os desperdícios que acontecem nas escolas [...] problemas com 

vazamento de água, torneiras quebradas, lâmpadas e ventiladores ligados em salas 

sem atividade. Fazemos vistas grossas com o desperdício. Como presidente do 

CME, vi situações de escolas pagarem uma conta de mais de 2 mil reais mensal com 

água.  Não paramos para pensar que esse dinheiro deve sair de algum lugar, ou dos 
40% ou dos 25% que poderia está sendo bem utilizado em algo útil e necessário para 

a educação. A gente tem que pensar em nossa responsabilidade também. Muitas 

vezes a gente pensa que a coisa é pública aí a gente deixa “correr solto” mesmo. Mas 

queremos rateio, aumento de salários e não queremos nem ouvir explicações do 

gestor se tem ou se não tem dinheiro [...]. Isso não é problema meu! Aí eu pergunto: 

- E é problema de quem? Da criança, do pai, da comunidade? (Ex-presidente do 

CME – 6º encontro). 

 

Em muitos momentos do curso, percebe-se como o relato deve ser dado de análise 

para o pesquisador, pois o não dito, o silêncio também tem muito a dizer. Após esse relato 

(provocação) da ex-presidente do CME, por exemplo, houve mudez no grupo. A sensação era 

de como se as docentes tivessem sido descobertas em suas fragilidades, anteriormente 

demonstradas em certezas e aparente razão. Nesse movimento, as contradições tornaram-se 

 
12 Nas falas das participantes da pesquisa é comum o uso do termo “sindicato” se direcionando para a 

Associação de Professores Licenciados do Brasil – BA (APLB). A fim de manter a integridade das falas, 

manteve-se essa nomenclatura, já que a APLB trata-se de uma organização sindical. 



111 

 

emergentes, confrontando as docentes a analisar, de fato, as ideias contraditórias, avaliá-las e 

superá-las por meio da mediação. É por isso que a contradição e a mediação tornam-se, dessa 

maneira, importantes nesse processo de entendimento da realidade. 

 

5.3.3 Tema 3: Do FUNDEF ao FUNDEB 

 

A percepção inicial da maioria das docentes sobre financiamento da educação 

restringia-se à existência da política de fundos. Portanto, nos debates sobre o FUNDEF e 

FUNDEB, percebeu-se conhecimento sobre os aspectos mais gerais desses dois fundos, 

principalmente no que se refere a não cobertura da Educação Infantil pelo FUNDEF e as 

consequências disso, principalmente na questão salarial dos professores desta etapa da 

educação que não recebiam o repasse do fundo. 

Nessas discussões volta à tona a importância da tributação, uma vez que os recursos 

que compõem os fundos são provenientes dos impostos e contribuições com sua lógica da 

arrecadação e redistribuição a Estados e Municípios pelo número de matrículas das redes 

estadual e municipal de ensino.  

Para as docentes, a política de fundos com a perspectiva de equalização das 

desigualdades educacionais primeiramente para o Ensino Fundamental e depois para toda a 

Educação Básica demonstra, de certa maneira, a tentativa do governo em prover o 

financiamento para a educação (ainda que limitado) de forma mais igualitária. Porém, a 

efetividade dessa política se esbarra na não aplicabilidade devida dos recursos disponíveis, 

pois os recursos chegam, mas, para elas, localmente, há uma ingerência e falta de fiscalização: 

 

A municipalização é um exemplo disso. Municípios pequenos passaram a ter 

governo próprio, vêm verbas do governo federal, mas o Município não tem estrutura 

administrativa para gestar e a comunidade local também não tem conhecimento para 

acompanhar nada e o resultado disso são prefeitos, vereadores e seus familiares ricos 

e a população continua a “migué” como se não existisse política de fundo (Docente 
16 - 3º encontro). 

 

Eu acho que existe insuficiência de recursos mesmo, porque nosso país não prioriza 

a educação pública de qualidade, assim como não prioriza a saúde e nem a 

segurança. Mas também o outro problema é a irresponsabilidade, o desvio do 

dinheiro público, porque como a gente viu naquela reportagem no Fantástico de um 

Município que a educação e a saúde funcionam de acordo com as necessidades, 

porque tem Conselhos fortes, atuantes e bem articulados com todo tipo de suporte 

profissional, com técnicos, contadores, advogados, gente capacitada para fiscalizar. 

Lá o Conselho emperra tudo se não tiver tudo nos conformes e a população está bem 

assistida nos seus direitos (Docente 12 – 3º encontro). 
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O discurso sobre a falta de fiscalização e controle social esteve presente em muitos 

momentos e a mediação, nesse sentido, foi sobre o que os docentes precisam ou podem fazer. 

Afinal, quem é essa “comunidade que não acompanha” se eu não me sinto parte dela? Há uma 

fala hegemônica de que a corrupção é a causa de todos os males na educação e que a mudança 

estaria no acompanhamento, e só tem condições de acompanhar quem tem conhecimento. 

Entretanto, contraditoriamente, as docentes acreditam que estudar sobre o financiamento é 

coisa para o gestor, uma vez que este é o responsável pelos recursos da escola, e que os 

Conselhos ou Sindicatos, que conhecem e deveriam fiscalizar, também não o fazem. 

No questionário diagnóstico (Apêndice B), foi perguntado se as docentes perceberam 

se houve aumento ou diminuição dos recursos para a EI após a implementação do FUNDEB 

e, (70,8%) das docentes consideram que houve aumento de recursos. Entretanto, no curso 

havia uma similitude nos relatos da falta de investimento nas instituições de EI: 

 

Eu gostaria de entender uma coisa, a EI não recebia repasse do FUNDEF, com o 

FUNDEB recebe, então, porque as escolas continuam funcionando em casas 

alugadas sem as mínimas condições de funcionar. E várias crianças continuam fora 

da escola porque o Município não investe na EI? O que eles estão fazendo com o 

dinheiro do FUNDEB? (Docente 17 – 3º encontro). 

 
É porque mesmo com o FUNDEB, o Ensino Fundamental continua sendo 
prioridade. Olha para as escolas do Fundamental! Veja se tem alguma delas 

funcionando nas condições que temos na EI? Não tem. Agora, a gente na EI fica 

com dó das crianças, dos pais que não têm onde colocar seus filhos. Aí a gente, por 

amor, amamos demais, aceitamos trabalhar nas condições que estamos trabalhando, 

porque acreditamos que é melhor a gente ficar com as crianças nesses cubículos 

horrorosos do que elas ficarem na rua. Professor do Fundamental não aceita isso 

não. Antes eu criticava, hoje vejo que eles estão certíssimos (Docente 11 – 3º 

encontro). 

 

É possível identificar, entre as docentes, a consciência de que suas condições de 

trabalho não se assemelham aos professores de outras etapas educativas. E que esse 

tratamento inferior é histórico. Entretanto, percebe-se, em contrapartida, maior segurança de 

seu papel como agente transformador do cotidiano das instituições de educação infantil, para 

além do profissional que ama e que cuida das necessidades das crianças. 

  

5.3.3.1. Repasse e complementação da União 

 

Para dialogar sobre o repasse do FUNDEB no Município, retomou-se com as docentes 

o resultado do questionário diagnóstico no qual (10,8%) responderam conhecer esse repasse; 

(63,4%) disseram conhecer parcialmente e (25,8%) disseram não ter conhecimento. No curso, 

as 19 docentes que permaneceram, uma vez que a partir do 3º encontro houve duas docentes 
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que desistiram, apenas duas docentes, das dezenove, disseram ter acessado o site do Siope e 

visto, em algum momento, essas informações. Outra docente disse ter tido conhecimento de 

um valor de repasse porque uma colega havia informado. As demais disseram que 

acreditavam que o Município dispunha de muito dinheiro porque ouviam falar de outras 

pessoas que Teixeira de Freitas recebia um volume considerável de recursos, mas que não 

tinham ideia de valores: 

 

Eu mesmo nunca tive acesso a essas informações não, mas quem trabalha lá na 

Secretaria da Educação comenta que são muitos “zilhões” de dinheiro, tanto zeros 

que não dá nem para ler, que chega cansar os olhos. É por isso que eu fico revoltada 

quando a gente tem que meter a mão no bolso pra comprar material de papelaria, 
brinquedo, e tempero para preparar a merenda, e outras coisas mais que a gente paga 

na instituição (Docente 4 – 3º encontro). 

 

Eu já acessei o site, mas acho que deveriam tirar o nome de “domínio público”, 

porque a gente não domina nada daquilo ali não. Muito complicado. Vi muitos 

valores lá, mas não entendi nada. Só mesmo um técnico, um estudioso no assunto 

pra entender direitinho aquilo lá (Docente 11 - 3º encontro). 

 

Concorda-se com as docentes de que a compreensão das informações no site do Siope 

não são apresentadas de uma forma didática para as pessoas que não são estudiosas sobre o 

assunto, para que tenham condições de compreender. Como pesquisadora, foram muitos 

acessos, idas e vindas, observações minuciosas, várias visitas ao setor financeiro da Secretaria 

de Educação em busca de mais esclarecimentos para que começasse a compreender alguns 

dados. Logo, esta busca por informações pelo docente que não está imerso nessa realidade, 

realmente não é algo simples.  

A cada encontro era percebido que as docentes tinham muitas suposições de como 

funcionava a educação do Município baseado no senso comum, entretanto, não tinham 

conhecimento das questões macro em torno das políticas de financiamento e que refletem 

diretamente em seu trabalho. 

No quinto encontro do curso trabalhou-se com as informações da situação financeira 

contidas no site do Siope, em relação à educação do Município. Para tanto, foi montado um 

“passo a passo” (cf. Apêndice E) para que as docentes, em outros momentos, pudessem abrir 

e explorar o site e que também pudessem ser multiplicadoras dessas informações. Se 

anteriormente elas sabiam, de ouvir falar, naquele momento estavam tendo a oportunidade de 

conhecerem os valores de receitas e despesas com a educação em seu Município. Foram 

percebidos, nesse ínterim, sentimentos de excitação, de poder e, ao mesmo tempo, de 

estarrecimento:  
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Eu nunca sabia que eu poderia ter acesso a esse tipo de informação. Estou “passada” 

com tanto dinheiro que estou vendo aqui que Teixeira de Freitas recebe. É dinheiro 

demais (Docente 10 - 5º encontro). 

 

Eu queria entender sobre essas receitas e despesas empenhadas que tem aqui nessa 

planilha se ela tem a ver com aquele dinheiro que sobra. Que geralmente tem aquela 

conversa de que sobrou um dinheiro e que o Município tal, tal está fazendo o rateio 

e aqui em Teixeira nunca teve esse tal de rateio, e esse dinheiro que sobra sempre 

some um tempo depois, é aqui que a gente ver isso? (Docente 12 - 5º encontro). 

 

A ideia de muito dinheiro visto nos relatórios do Siope sempre se contrastava com a 

difícil realidade de falta de recursos vivenciada pelas docentes em suas respectivas escolas. 

Nesse sentido, foram feitas as mediações de receitas e despesas que apareciam discriminadas 

nos relatórios, uma vez que nem todas as despesas estavam especificadas por segmento. 

 

O que é isso? Um tanto de despesas lançadas aqui com zero, zero, sem gasto 

nenhum com coisas que a gente sabe que tem gasto sim nas escolas como material 

de uso/consumo aí joga lá um valor altíssimo só com o combustível (Docente 17 – 

5º encontro). 

 

Eu estou vendo aqui que alguns valores estão lançados separados por segmento. Mas 

eu já trabalhei na secretaria e eu fiquei sabendo que lança tudo junto (Docente 13 - 

5º encontro). 

 

Quando foi discutida sobre a parte teórica dos recursos do FUNDEF e FUNDEB, as 

docentes não tinham conhecimento da complementação da União. Para elas, todo o recurso 

advindo dos fundos era o repasse do fundo de gerência que cada Estado depositava. 

Desconheciam que havia uma complementação do governo federal quando o valor mínimo 

por aluno não era atingido. 

 

Vocês viram que aqui tem separado o valor do repasse do FUNDEB e o valor da 

complementação? É o que Valquíria explicou, Teixeira recebe complementação e o 

valor não é pouco significativo não, heim? Bastante dinheiro (Docente 1 - 5º 

encontro). 
 

Veja se eu entendi: depois que contabiliza a quantidade recursos do FUNDEB pela 

quantidade de alunos matriculados, se Teixeira não alcança o mínimo estabelecido, 

aí a União complementa esse valor que precisa? É isso? (Docente 12 - 5º encontro). 

 

Uma das gestoras que convive de perto com as necessidades de sua escola fez o 

seguinte questionamento: 

 

Provavelmente, esse total de dinheiro que consta aqui nessa planilha é para ser gasto 

com todas as necessidades do munícipio. E o Município é grande e tem muita coisa 

para ser mantida com esse dinheiro, como, por exemplo, despesas com a saúde, o 
transporte, segurança, educação, é muita coisa pra dar conta, gente. Quando junta 

tudo isso, o dinheiro fica pouco mesmo. Deve ser por isso que falta dinheiro para a 
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educação. Teixeira é muito grande para ser administrada com esse dinheiro aqui. 

(Docente 16 – 5º encontro). 

 

Quando foi esclarecido que aqueles valores se tratavam das receitas para serem gastos 

somente com a educação, ela exclamou:  

 

O quê? Esse valor aqui é a receita só para a Educação? Então eu quero encontrar os 
valores das despesas, porque com esse valor alto de receita, a despesa do Município 

com a educação deve ser bem grande também, não é mesmo? Porque quando eu ia 

conversar com o secretário, que me parece ser uma pessoa muito séria, ele dizia que 

não tinha dinheiro (Docente 16 – 5º encontro). 

 

A compreensão por parte das docentes de que o Município dispunha de muito dinheiro 

para ser investido na educação, e que, portanto, havia dinheiro sobrando, necessitou de 

constantes mediações, uma vez que o valor desse repasse é advindo do número de matrículas 

e que o valor de ponderação por aluno em todas as etapas de ensino e, principalmente, para a 

Educação Infantil, está muito abaixo do custo real dessa etapa educativa.  

Além do mais, como já discutido no capítulo II deste trabalho, a diferenciação das 

especificidades de cada segmento não é clara e não atende aos parâmetros científicos que 

reconheçam o custo real de cada um. Pelo contrário, esse valor fixado foi fruto de pressões 

entre os entes federados, particularmente, dos governadores como bem pontua Pinto (2007a) e 

Bassi (2011). 

Apesar de o FUNDEB ter contemplando a EI, corrigindo a injustiça praticada pelo 

FUNDEF ao excluir essa etapa de ensino, não resolveu o problema da falta de recursos, haja 

vista que não se trata de recursos novos para a educação, mas apenas de uma redistribuição 

dos fundos. Se analisar os números isoladamente, pode-se considerar que são recursos 

vultosos, porém, ao se contrapor com as despesas, com as reais necessidades e com a dívida 

histórica de falta de investimento educacional, percebe-se que a Complementação da União 

ainda é muito baixa e que gera sobrecarga de responsabilidade para os Estados e Municípios, 

que enfrentam problemas com a insuficiência de recursos para ofertar EI com qualidade na 

maioria das regiões brasileiras. 

Essa problemática nacional também refletiu na realidade educacional no Município em 

questão. Em entrevista ao Secretário de Educação, ele considera que sem os recursos do 

FUNDEB, certamente a EI estaria em condições muito piores; porém, afirmou que o montante 

ainda é insuficiente para atender as reais necessidades do Município:  

 

Sem sombra de dúvida, o FUNDEB foi uma política de financiamento fundamental 

para a EI. Sem ele, certamente estaríamos em uma situação muito pior. Porém, é 
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uma política ineficiente porque não garantiu recursos novos por matrículas, por isso, 

os recursos são insuficientes [...] A complementação da União para o Município de 

Teixeira de Freitas, por exemplo, paga somente a folha de pagamento dos 

funcionários. As demais necessidades de investimento têm acontecido com os 

recursos próprios (Secretário da Educação, set., 2016). 

 

Muitos questionamentos foram suscitados pela falta de transparência no site “de 

transparência”. Muitos números não faziam sentido, como valores exorbitantes em alguns 

itens considerados de menor relevância, bem como inexistência de valores para itens de suma 

importância para organização e manutenção da educação: 

 
As escolas daqui de Teixeira só precisam de combustível para funcionar. Mais de 2 

milhões só com combustível (Docente 11 - 5º encontro). 

 

E esse valor aqui de 92 milhões gasto com passagens e despesas de locomoção? É 
muito dinheiro gasto nisso, né, gente? (Docente 13 - 5º encontro). 

 

E isso é bem claro aqui nesse tópico lançado como despesas de material de 

consumo. Aqui a gente tem uma lista de mais de 10 itens de materiais de consumo 

necessários à educação e nesses itens zerou tudo, e o valor total de material de 

consumo foi lançado em apenas dois itens: o combustível e o lubrificantes 

automotivos. Toda despesa do Município só gastou com combustível e óleo 

(Docente 12 - 5º encontro). 

 

Como essas contas foram aprovadas? Um Município que seu gasto de material de 

consumo total chama-se combustível. É a máfia dos combustíveis. Cadê o tribunal 
de contas? O conselho Municipal? O Ministério Público? Ninguém viu isso daqui 

não, gente? (Docente 14 - 5º encontro). 
 

Em entrevista com o técnico do setor financeiro da Secretaria de Educação, foi 

perguntado sobre alguns valores que aparecem lançados nesses relatórios, a fim de saber 

como é feita esta prestação de contas e porque, em alguns momentos, as contas aparecem 

desmembradas por segmento e em outros momentos aparecem juntos, ao que respondeu: 

 

O Município contrata uma empresa de consultoria para alimentar as informações no 

Siope/FNDE. Entregamos para essa empresa os relatórios das despesas como lhe 

falei, (por serviço ou produto), como eles fazem essa separação, não faço a mínima 

ideia (Técnico do Setor Administrativo, out., 2016). 

 

O técnico do setor financeiro pontuou que, apesar de existir uma visão de que o 

cidadão não acompanha e não se interessa em saber como o dinheiro público está sendo 

investido. Vale ressaltar, diante do exposto que, ao que parece, o próprio técnico não sabe 

informar porque isso acontece, o que permite inferir que, mesmo sendo técnico, não 

acompanha o que está sendo colocado no site em questão. Ele acredita que não é fácil esse 

acompanhamento porque essa busca por informações nos próprios sites de transparência não é 

algo simples para quem não entende como funciona.  
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Entende-se que há controvérsias nesses sites chamados de transparência que tornam 

ocultas as informações da gestão pública, dificultando o acompanhamento e a compreensão 

dos atos da administração pública. Nesse sentido, a cobrança da sociedade por visibilidade 

poderá fazer a diferença. Compreende-se que o conhecimento pleno daqueles atos, por si só, 

não atende às expectativas do cidadão, porém, acredita-se que a participação consciente da 

sociedade desempenha, de forma mais satisfatória, o exercício da democracia quando tem o 

livre arbítrio de opinar e fiscalizar os gastos públicos. 

 

5.3.4 Tema 4: A Educação Infantil e a implementação do FUNDEB no Município de 

Teixeira de Freitas 

 

5.3.4.1. Atendimento educacional 

 

A implementação da Educação Infantil pública em Teixeira de Freitas ocorreu em 

1998, um ano antes da criação do sistema municipal de ensino, cumprindo o preceito legal da 

LDB 9.394/96, que exigiu que as prefeituras e outras instâncias governamentais transferissem 

para o âmbito dos órgãos da educação, o encargo pela Educação Infantil, ampliando a 

discussão sobre a responsabilidade dos Municípios sobre essa etapa de ensino. Antes dessa 

data, segundo o relatório disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

(SMEC), intitulada “Educação Infantil: percursos e percalços” (TEIXEIRA DE FREITAS, 

2004), o Município continha apenas algumas crianças de seis anos que eram atendidas em 

classes de alfabetização, que funcionava em escolas municipais do Ensino Fundamental.  

Em 1998, a SMEC começou a atender a Educação Infantil em três instituições para a 

população de zero a seis anos de idade: uma creche em horário integral e duas pré-escolas 

para crianças de quatro a seis anos, como funcionamento em horário parcial. Uma dessas 

instituições localizava-se na própria sede da SMEC e as outras, em um prédio alugado de uma 

escola particular. Dessa forma, enquanto o Município se organizou para atender o Ensino 

Fundamental na década de 1970, apenas trinta anos depois, com a vigência da Lei 9.394/96, é 

que o Município passou a oferecer timidamente a Educação Infantil. 

Uma das docentes que participou do curso de formação relatou que vivenciou a 

abertura da primeira instituição de EI no Município. De acordo com seu relato, essa primeira 

instituição foi pensada para atender os filhos dos professores da rede municipal, mas que, no 

ano seguinte, devido à procura da população, as matrículas se estenderam para a comunidade: 
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A organização das matrículas na EI começou em 1998, mas a escola só começou a 

funcionar mesmo em 1999, e com poucos alunos por turma, porque os professores 

ficaram desconfiados com a proposta que estava apenas começando e não quiseram 

matricular seus filhos lá. Aí no ano seguinte quando eles viram que funcionou bem, 

todo mundo queria uma vaga. Aí como a comunidade também estava procurando 

muito por vagas, o secretário resolveu abrir para todo mundo e acabou a prioridade 

para filhos de professores (Docente 14 – 3º encontro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Como dito anteriormente, a partir de 2003, a Secretaria de Educação passou a assumir 

todo o atendimento e administração da EI (creches e pré-escolas) mantida com recursos 

próprios. Com a implementação do FUNDEB, em 2007, as matrículas da EI integraram a 

contagem a título de recebimento de recursos desse Fundo, o que significou uma mudança 

histórica, uma vez que a EI passava a ter uma verba proporcional à razão de sua matrícula. 

Em 2008, a SMEC criou o Núcleo de Apoio Pedagógico da Educação Infantil 

(NAPEI), com objetivo de fortalecer a natureza educacional dessa etapa de ensino, 

desenvolvendo ações com foco na formação e qualificação do atendimento, bem como 

adequação das instituições municipais às diretrizes nacionais. Essa medida provocou 

importantes mudanças para o segmento da Educação Infantil, sobretudo, no que se refere à 

valorização e atenção a esse segmento, ao fortalecimento de uma política de formação de 

professores para atuarem nesse nível e à implementação de ações e decisões com finalidade 

de melhoria da qualidade do atendimento educacional no Município. 

Algumas dessas mudanças são perceptíveis para as docentes da EI. No questionário foi 

feito uma pergunta se elas percebem que houve aumento de investimento na Educação Infantil 

após o FUNDEB, sendo deixada a questão em aberto para que pudessem descrever onde se 

percebeu maior investimento: 70,8% das docentes disseram que houve aumento de 

investimento; 7,5% disseram que não houve aumento e 21,7% das docentes disseram que não 

conseguiram perceber se houve aumento ou redução de investimento. 

Na descrição de onde perceberam aumento de investimento, as docentes fizeram as 

seguintes ponderações: (62,3%) aquisição de material didático; (20,8%) reformas nas 

instituições de ensino; (12,9%) formação de professores; (8,1%) aquisição de brinquedos; 

(8,3%) melhoria da merenda escolar; (4,8%) construção de creches e pré-escolas; (5,2%) 

aumento de oferta de vagas. 

Observa-se que o apontamento das docentes para construção de novas instituições de 

ensino, bem como aumento da oferta de vagas, é relativamente baixo. Esse fato anuncia o 

desafio do Município em ampliar sua oferta educacional para esta etapa de ensino. 

Segundo o relatório do Plano Municipal de Educação/PME do Município, de 2015, a 

insuficiência de atendimento ainda é uma problemática, principalmente para as crianças na 
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faixa etária de 0 a 3 anos de idade. Para efetivação da matrícula são estabelecidos alguns 

critérios para o preenchimento das vagas, onde a criança de famílias que estão em situação de 

vulnerabilidade social tem prioridade para o ingresso na Educação Infantil. E o direito da 

criança que não se encontra em vulnerabilidade, devido à demanda, há necessidade de se 

estabelecer critérios de seleção, com isso, a educação infantil pública passa a ser direito de 

alguns e exclusão de uma maioria. 

Em relação aos recursos didáticos, item no qual as docentes percebem que houve 

maior investimento após o FUNDEB, a coordenadora do NAPEI afirma que, 

 

Temos tido aumento de aquisição equipamentos e recursos didáticos, como 

brinquedos, livros, material de papelaria, dentre outros, ao longo desses anos, 

porém, ainda não é o suficiente para atender as necessidades das instituições. 

Sempre temos a dependência de um ou outro material, mas nada que comprometa o 

funcionamento do trabalho nas instituições (Técnica pedagógica do NAPEI, out., 

2016). 

 

Na pesquisa de Silva e Vieira (2016a), as autoras afirmam ser comum a prática de 

atividades de cunho financeiro na instituição pesquisada, como a realização de festas, bingos, 

brechós, rifas em parceria com a comunidade, como formas de angariar fundos para comprar 

alguns materiais que a instituição precisa. 

Certamente que essa atitude da equipe escolar é também uma forma de atuação dos 

professores na tentativa de minimizar os problemas de falta de recursos para realização de seu 

trabalho. Entretanto, acredita-se que não seja esta a estratégia mais eficiente, crítica, 

consciente e transformadora.  

O capitalismo promove a alienação sobre os sujeitos no processo de trabalho produtivo 

e a escola como agente de reprodução consolida em seus profissionais uma falsa consciência 

de naturalização das relações de desigualdade e exploração vivida pela classe trabalhadora. É 

por isso que não é fácil para os docentes, mesmo sendo intelectuais orgânicos, se 

desvencilharem das situações de desvio da finalidade educativa quando agem como “tapa 

buraco” do sistema de mercado que apregoa redução de custos e responsabilização do docente 

pelo ensino de excelência.  

Acredita-se que as docentes da EI, como intelectuais orgânicas vinculadas às crianças 

e às famílias, poderiam promover a contra hegemonia, mobilizando recursos humanos 

políticos, sociais e ideológicos, e não financeiros (pois este compete ao Estado), construindo 

possibilidades de uma transformação substantiva na qualidade da educação do Município. 

Mas não é tarefa fácil e imediata. Requer rompimento de concepções e valores, e que, nem 

sempre esse intelectual está disposto a fazê-lo. 
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Nas discussões apresentadas no curso, as docentes reforçaram que, de forma geral, 

houve melhoria no atendimento da EI, porém, consideram que são tímidos os avanços, 

principalmente na oferta, qualidade de atendimento e nas condições de trabalho: 

 

Eu trabalho na EI desde 1999, quando começou tudo aqui. Antes do FUNDEB era 

muito mais difícil, a gente ficava dependendo da boa vontade mesmo. Ninguém 

acreditava na EI não, eram pouquíssimas escolas e sem recursos. A gente sobrevivia 

da forma que dava. E só continuou porque quem estava à frente abraçou e acreditou 

no projeto (Docente 14 - 2º encontro). 

 

Eu lembro que ninguém queria trabalhar na EI na época do FUNDEF porque os 
professores da EI não recebiam o repasse. Aí com o Plano de Carreira em 2008, já 

no tempo do FUNDEB, equalizou o salário de todo mundo (Docente 13 - 1º 

encontro). 

 
Eu queria entender uma coisa: antes a EI era ruim porque não estava contemplada no 

FUNDEF. Era só o Município para dar conta. Aí veio o FUNDEB e aumentou os 

recursos. De lá pra cá só o salário do professor que mudou? Eu nunca compreendi 

porque as escolas do Ensino Fundamental têm outro tratamento, os alunos têm 

refeitório, biblioteca, quadra, laboratório de informática, as professoras têm sua sala, 
seu banheiro, ou seja, a escola tem cara de escola. Já as escolas de EI são amadoras, 

nos tratam de qualquer jeito, qualquer lugar serve para gente e eles continuam com o 

mesmo discurso que não têm dinheiro. O que é isso?  Precisamos avançar gente! 

(Docente 11- 2º encontro). 

 

Sobre os problemas de infraestrutura nas instituições de EI apontadas pelas docentes, o 

Secretário de Educação reconhece que o Município apresenta uma situação muito aquém do 

desejado. Para ele, 

 

Além do problema de oferta de vagas, principalmente na Creche, enfrentamos sérios 

problemas na infraestrutura das instituições de EI. Das 27 instituições de Educação 
Infantil que temos, apenas duas CMEI que são Pró Infância, e outras duas EMEI 

construídas por recursos próprios possuem estrutura que atende às especificações 

para a Educação Infantil. As demais instituições são prédios, em sua maioria 

residências, adaptados para funcionar como creches e pré-escolas, com instalações 

em desacordo com os critérios do MEC, não atende aos critérios de acessibilidade, 

dentre outras necessidades (Secretário de Educação, set. 2016). 

 

Vale enfatizar que, em termos de legislação, muito esforço tem sido feito no sentido de 

reconhecer a importância do desenvolvimento integral da criança. Muitas orientações têm 

sido dadas no intuito de contribuir para a busca e execução de melhorias no espaço físico das 

instituições de Educação Infantil. Porém, na prática, é notável a distância existente entre o 

discurso governamental para melhorar as condições de atendimento para as crianças pequenas 

e a realidade em que se encontra o atendimento para este público. 
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Tabela 7 - Evolução da matrícula da Educação Infantil de Teixeira de Freitas, por 

dependência administrativa e localização 2006 a 2015 

 
Fonte: INEP, 2016. 

 

 

De acordo com dados do Censo Demográfico do IBGE, em 2010, o Município de 

Teixeira de Freitas possuía 13.783 crianças de 0 a 5 anos de idade (IBGE, 2010), ou seja, em 

idade de escolaridade para a Educação Infantil. Nesse mesmo ano, apenas 3.297 (13,7%) 

estavam matriculadas na EI. Em 2015, de acordo com estimativa13 da projeção da população 

(IBGE, 2013) houve uma redução de 8,48% do quantitativo de crianças de 0 a 5 anos em 

Teixeira de Freitas, ficando com aproximadamente 12.614 crianças. Nesse mesmo ano, como 

visto na tabela 5, existia 4.464 crianças matriculadas na creche e pré-escola, portanto, 

aproximadamente 8.150 (64,6%) crianças de 0 a 5 anos excluídas do direito à Educação. 

Analisando detalhadamente esse quadro, observa-se que do total de 4.464 crianças 

atendidas na EI do Município, 1.070 crianças estão na Creche, ou seja, 23,96%. A pré-escola, 

por sua vez, encontra-se com 3.394 (76,03%) de atendimento. Esses números evidenciam que 

há uma grande disparidade entre o quantitativo de atendimento de creche e pré-escola no 

munícipio em questão. Considerando o baixo atendimento na EI como um todo, a pré-escola 

foi o segmento que mais avançou. 

Sobre essa insuficiência de vagas, as docentes acreditam que não há cobrança efetiva 

da comunidade e nem pressão por parte do Ministério Público para que o Município construa 

mais escolas. Em seus relatos, quando o MP age, quem sofre as consequências são os 

profissionais da educação: 

 

O problema é que as famílias não têm instrução, não têm conhecimento, tudo deles é 

procurar a “radia” como eles dizem. Então eles ligam para rádio, fazem as denúncias 

 
13 Optamos pela estimativa proposta pela IBGE (2013), porque não foi possível obter informação mais precisa, 

uma vez que os dados da pesquisa populacional para essa faixa etária ainda se refere ao IBGE/2010. Também 

utilizamos como fonte de informações o número de cartões de vacinação de crianças de 0 a 5 anos do relatório 

(2016) da Secretaria de Saúde que nos permitiu encontrar esse valor aproximado. 

Creche Pré-escola Total % Creche Pré-escola Total %

2006 427 2357 2.784     74,6     61          887           948        25,4     3.732       

2007 346 2072 2.418     78,5     94          567           661        21,5     3.079       

2008 306 1979 2.285     66,8     110        1.025        1.135     33,2     3.420       

2009 283 1851 2.134     65,6     149        971           1.120     34,4     3.254       

2010 317 1824 2.141     64,9     191        965           1.156     35,1     3.297       

2011 286 1909 2.195     66,7     201        895           1.096     33,3     3.291       

2012 321 1995 2.316     66,4     187        984           1.171     33,6     3.487       

2013 407 2344 2.751     67,0     336        1.020        1.356     33,0     4.107       

2014 515 2568 3.083     70,4     413        884           1.297     29,6     4.380       

2015 623 2507 3.130     70,1     447        887           1.334     29,9     4.464       

TOTALANO
REDE MUNICIPAL REDE PRIVADA
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que não encontrou vaga para seu filho, ou das condições de vergonha que as escolas 

estão e fica por isso mesmo. A rádio não resolve, só faz barulho e os pais cruzam os 

braços, achando que já fez de tudo que podia. Eles não sabem procurar as instâncias 

maiores que poderiam resolver a situação, não vão ao Ministério Público, por 

exemplo. (Docente 8 - 5º encontro). 

 

Os mais sabidinhos até procuram a justiça, para nossa desgraça. Porque quando uma 

família procura o MP, o promotor não quer saber se tem vaga não. Só emite um 

documento obrigando matricular a criança. A Secretaria de Educação manda a 

família procurar as escolas, e os pais chegam lá, na maior arrogância, enfiando o 
papel na cara da gente dizendo que somos obrigados a matricular o filho dele e a 

gente tem que aceitar e conversar com as professoras que já estão com as salas 

cheias para receber, mais um e mais, e mais um. Eu sou contra a essa postura do 

MP. Acho um absurdo o desrespeito que eles têm com a gente (Docente 16 - 5º 

encontro). 

 

Olha, colega, eu já recebi vários papeis desses aí da justiça ordenando matricular 

crianças na escola que eu trabalho. Nunca matriculei nenhuma. Eu oriento os pais, 

digo que eles estão certos em procurar o MP e que, com essa ordem do promotor, 

eles devem procurar a secretaria de educação, não as escolas. Pois nas escolas não 

têm vaga. A secretaria é que tem que abrir mais escolas. Eu não vou criar uma vaga 
onde não existe e eles voltam com o papelzinho deles para a secretaria. Isso é uma 

questão de posicionamento do diretor. Pressionar a gente sabe que a secretaria 

pressiona, mas eu não cedo. Quem tem que sentir pressionados são eles que não 

estão construindo escolas de EI. Estamos vendo aqui no Siope o tanto de dinheiro 

que tem. Eles que se virem para construir mais escolas. Eu não aceito superlotação 

de sala (Docente 10 - 5º encontro).  

 

Se todas as diretoras fizessem assim talvez a coisa fosse diferente, mas tem diretoras 

que são tão submissas que se a secretaria mandarem elas sentarem, elas não 

questionam e ainda vão além: deitam. E quem “paga o pato” é o professor recebendo 

crianças o ano todo na sala de aula por determinação da justiça (Docente 14 – 5º 
encontro). 

 

Observa-se os diferentes posicionamentos das docentes em relação à insuficiência de 

vagas e à judicialização na EI no Município. De fato, esta é uma problemática que afeta 

diretamente as famílias, as crianças e as condições do trabalho docente. A cada início de ano 

letivo, a comunidade acampa por uma semana em frente às escolas na expectativa de 

conseguir uma vaga para os seus filhos. A provocação feita nesse sentido foi: - onde estão os 

professores, o a Associação de professores, que não se mobilizam, que não se juntam aos pais 

provocando a justiça e o gestor público por vagas reais? Na perspectiva gramsciana, aquilo 

que cada indivíduo pode modificar parece ser pouco com relação às suas próprias forças. Por 

isso, é necessária a associação com os pares que partilham do mesmo desejo, multiplicando-

se, e daí surge a força potencial para as possíveis e históricas transformações. 

Outro fator que chamou atenção nos relatos das docentes se refere à postura de 

submissão por parte das diretoras em relação às ordens da secretaria da educação. Mesmo 

sendo eleitas, não se percebe autonomia no que se refere à gestão da escola. 

O artigo 15 da LDB/96 define que os sistemas de ensino assegurarão às unidades 

públicas de educação Básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 
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administrativa e de gestão financeira. O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2000) que 

delibera sobre as diretrizes para a gestão democrática e o financiamento da educação, ratifica 

essa proposta descentralizadora de administração ao “promover a participação da comunidade 

na gestão das escolas” (BRASIL, 2000). Entretanto, na prática, essa autonomia ainda precisa 

ser efetivada.  

Na tabela 8 pode-se acompanhar a evolução do repasse anual do FUNDEB ao 

Município de 2007 a 2015. 

 

  

Tabela 8 – Repasse anual do FUNDEB no Município de Teixeira de Freitas em R$ 1,00 
ANO Recursos do 

FUNDEB 

Compl. da União 

ao FUNDEB 

Receita de aplic. 

dos recursos 

TOTAL 

2007 16.704.733,76 2.477.360,26  19.182.094,02 

2008 20.454.987,93 4.251.234,55  24.706.222,48 

2009 20.234.352,00 6.128.785,17  26.363.137,17 

2010 24.093.037,62 7.392.664,24  31.485.701,86 

2011 30.135.047,55 10.423.182,60  40.558.230,15 

2012 32.107.932,60 16.074.247,92  48.182.180,52 

2013 36.213.788,89 13.836.625,84 331.118,82 50.381.533,55 

2014 40.653.844,03 15.320.321,89  55.974.165,92 

2015 47.138.043,29 18.093.117,57  65.231.160,86 

Fonte: FNDE/SIOPE (2016) 

 

Conforme apresentado na tabela 8, comparando as receitas do FUNDEB de 2007 e 

2015, percebe-se que houve um crescimento de R$ 46 milhões, o que equivale a um aumento 

de receitas na ordem de 240,06%. Obviamente, também, que as despesas nesse referido 

período também aumentaram consideravelmente em 205,8%, conforme tabela 9. 
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Tabela 9 - Síntese de resumo de despesas* - educação/Município de Teixeira de Freitas  

(2007 – 2015) em R$ 1,00 

ANO 
Ensino 

Fundamental 

Educação 

Infantil 

Educação de 

Jovens e 

Adultos 

Educação 

Especial 

Vinculadas 

a contrib. 

Social do 

Sal. Educ. 

TOTAL 

2007 28.258.301,15 619.698,13 137.475,00  875.470,28 29.890.944,56 

2008 33.538.900,59 1.057.702,70 183.800,00  951.902,12 35.732.305,41 

2009 35.705.018,79 20.400,00 28.000,00  1.107.004,94 36.860.419,73 

2010 42.159.346,87 419.397,64 10.800,00  926.413,83 43.515.958,34 

2011 39.152.568,69 4.076.997,13 3.315.834,71  1.395.607,19 47.941.007,72 

2012 38.404.376,48 8.000.376,70 4.440.788,86  1.400.933,84 52.246.475,88 

2013 65.005.039,03 5.313.626,85 6.000.000,00  1.856.005,11 78.174.670,99 

2014 72.546.981,92 7.496.966,33 3.555.241,99 800.000,00 3.113.798,29 87.512.988,53 

2015 68.598.161,94 8.620.000,00 8.816.831,74 501.700,25 4.855.121,18 91.391.815,11 

    Fonte: FNDE/SIOPE (2016). 

 

Ao analisar a tabela 9 de resumo das despesas com a Educação, se se considerar 

somente os recursos do FUNDEB, percebe-se que em 2007, por exemplo, as despesas com 

educação ultrapassaram mais de 10 milhões do recurso do Fundo e em 2015 ultrapassou a 26 

milhões. Cabe ressaltar que se está considerando, nessa análise, apenas os recursos do 

FUNDEB sem considerar as demais fontes de recursos para a educação no Município. O 

FUNDEB é um recurso a mais que se junta a outras fontes de recursos disponíveis para 

custear toda a EB, como comentado no capítulo II.  

Dessa forma, se considerar o quanto o Município gastava em relação aos recursos do 

Fundo, percebe-se que em 2007, o montante do FUNDEB equivalia a 64,2% do que se 

investia em educação. Já em 2015, esse percentual cresceu para 71,4%. Ou seja, o recurso do 

fundo de 2015 em relação às despesas com educação do mesmo ano apresentou um aumento 

de 7,2%.  

Para compreender os gastos empreendidos na educação, torna-se necessário situá-lo no 

contexto da evolução das matrículas em toda EB nesses respectivos períodos, conforme tabela 

10. 
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Tabela 10 - Quadro sintético com resumo das matrículas nas IE públicas do Município de 

Teixeira de Freitas (2007 – 2015) 

ANO 

Ensino Regular EJA Educação Especial 

TOTAL Ed. Infantil 

(Creche+pré-

escola) 

Ens. Fund. (séries 

iniciais+finais) 

Ensino 

Fund. 

Ed. Infantil 

(Creche+pré-

escola) 

Ensino 

Fund. 

EJA  

(Ensino Fund.) 

2007 2418 17518 2730 2 65 11 22.744 

2008 2285 17426 2621 14 150 15 22.511 

2009 2134 17270 2143 15 145 9 21.716 

2010 2141 17599 2125 11 204 17 22.097 

2011 2195 17544 2318 12 209 20 22.298 

2012 2316 17107 2173 10 257 23 21.886 

2013 2751 17151 2308 12 255 22 22.499 

2014 3083 17353 2450 15 281 26 23.208 

2015 3130 17216 2211 27 342 28 22.954 

Fonte: Cf. INEP, 2016.  

 

Apesar do aumento progressivo de recursos tanto do FUNDEB como também de 

outras fontes disponíveis para o Município, bem como do aumento considerável de despesas, 

o número de matrículas na Educação Básica da rede municipal, apresentou tímida oscilação 

nos períodos de 2007 a 2015. Como se viu na tabela 10, em 2015, o quantitativo de matrícula 

na Educação Básica foi de 210 alunos a mais em relação a 2007, ou seja, um crescimento de 

apenas 0,9%. Isso permite inferir que se o número de matrículas foi pouco significativo, que 

houve aumento das receitas e também das despesas, logo, esse maior investimento poderia ser 

justificado pela elevação da qualidade da educação, que compreende tanto em melhoria de 

infraestrutura das escolas como também na valorização da remuneração, formação e 

qualidade do trabalho docente. A pesquisa de Silva e Vieira (2016b) aponta que o FUNDEB 

trouxe melhoria na Valorização dos Profissionais do Magistério por meio da implementação 

do PCCR. Entretanto, o relatório da SMEC (2015) ressalta que as escolas não dispõem de 

biblioteca, laboratório de informática, quadras cobertas e nem de materiais didáticos 

pedagógicos suficientes para atender a demanda. 

Percebe-se, ainda, que o grande destaque foi a oferta de matrícula na Educação 

Especial, que cresceu de 78 matriculados, em 2007, para 397, em 2015, representando um 

aumento de 573,3% em relação aos matriculados nos respectivos anos. Este não é um fato 
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isolado. Segundo dados do Censo Escolar, houve um crescimento expressivo em relação às 

matrículas de alunos com deficiência na Educação Básica regular em várias regiões do país 

nos últimos anos. Estatísticas indicam que no ano de 2015, 745.363 estudantes especiais 

estavam matriculados em classes comuns (INEP, 2015).  

A CF de 88 prescreve, como um dos seus objetivos fundamentais, “promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (art.3º, inciso IV). Determina, também, no artigo 205, a educação como um 

direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho.  

Apesar desses preceitos constitucionais, foi o decreto n° 6571/08 que possibilitou o 

atendimento a essa modalidade de ensino. Esse decreto substituiu o termo “educação 

especial” por “Atendimento Educacional Especializado” (AEE), visando a distribuição de 

recursos do FUNDEB, como, também, a Resolução CNE/CEB n.º 4, que estabeleceu o 

atendimento em “salas de recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento 

Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos” (BRASIL, 2008). 

O PME/2015 de Teixeira de Freitas traz, como primeira estratégia para cumprimento 

da Meta 01, a definição, em regime de colaboração entre a União e o Estado, de metas de 

expansão da rede pública de Educação Infantil segundo padrão nacional de qualidade, 

considerando as peculiaridades da comunidade local (TEIXEIRA DE FREITAS, 2015). 

Entretanto, até o momento, não se tem conhecimento de quais metas de expansão já foram 

definidas, exceto a ampliação do número de escolas do Ensino Fundamental que também 

passaram a atender a EI em espaços partilhados, bem como o reordenamento de escolas que 

até 2015 atendiam o Ensino Fundamental e que em 2016 se tornaram instituições de EI. Cabe 

ressaltar que essas escolas não foram adaptadas para as especificidades das crianças, nem 

tampouco os profissionais foram informados e/ou capacitados para receber crianças de 4 e 5 

anos. 

 

5.3.4.2. O FUNDEB e a Valorização dos Profissionais do Magistério quanto à remuneração  

 

Um dos pontos relevantes do FUNDEB foi a proposta de valorização dos profissionais 

da educação, embasado no tripé condições de trabalho, formação adequada e salário 

condigno. Em relação ao salário, embora tenham surgido propostas de 80% de subvinculação 

dos recursos do Fundo para o pagamento dos profissionais do magistério da Educação Básica, 
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a lei sancionada conservou o mesmo percentual do FUNDEF, permanecendo 60% dos 

recursos para pagamento dos profissionais. Ou seja, se a Lei do FUNDEB pretendia legitimar 

os elementos “Planos de Carreira, Remuneração” e “salário condigno”, como aspectos 

centrais de valorização, já nasceu com sua pretensão morta, uma vez que permaneceu com os 

mesmos 60% dos recursos para pagamento dos profissionais, já comprovados insuficientes 

desde o FUNDEF (FRANÇA, 2007). 

Sobre a valorização e investimento para os profissionais da EI, tantos as docentes 

como funcionários da secretaria de educação e a presidente da Associação dos Professores 

Licenciados do Brasil - BA acreditam que a maior contribuição do FUNDEB para o 

Município foi a valorização dos profissionais do magistério quanto à questão da remuneração. 

Afirmaram que o FUNDEB contribuiu sobremaneira para implantação e materialização do 

Plano de Carreira da categoria no Município/PCCR que, de certa forma, garante a estabilidade 

na carreira: 

 

Antes do FUNDEB os professores da EI recebiam menos que os professores dos 

demais segmentos. O PCCR também trouxe equiparação salarial para a categoria 

que depende de sua formação, titulação, progressão na carreira e não mais pelo 
segmento da educação que trabalha como era feito anteriormente (Técnico do setor 

financeiro, out, 2016).  

Eu me lembro que antes do FUNDEB, poucos queriam trabalhar na EI, não me 

lembro direito qual era a diferença salarial do professor da EI e EF, mas como a 

gente não recebia o repasse do FUNDEF, tinha uma “diferencinha” boa. Sem contar 

que eles (os professores do EF) achavam que o salário que a gente recebia estava 

condizente com o “nada” que a gente fazia [...] professor da EI não faz nada para 
eles. Com o PCCR, recebemos de acordo com nossa titulação e tempo de serviço, aí 

foi equalizado nosso salário com o do professor do EF.  Para eles, agora estamos no 

lucro, porque acham que a gente continua sem “fazer nada” e recebemos “bem” por 

isso (Docente 6 – 5º encontro). 

 

É importante ressaltar que, em muitas falas durante o curso, as docentes demonstraram 

inquietudes em relação à concepção de EI e à visão desqualificada dos demais profissionais 

de outras etapas educativas.  

Segundo relato das docentes, enquanto que a proposta adotada pelo Município baseia-

se no campo das experiências e no direito de aprendizagem na perspectiva do conviver, 

brincar, participar, expressar e conhecer-se de acordo com a normativa legal e mandatória das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil/DCNEI de 2010, os professores que 

recebem as crianças de 6 anos no Fundamental I esperam crianças alfabetizadas, e, por isso, 

consideram que as docentes da EI não “fazem nada” porque as crianças chegam no EF sem 

“saber de nada”: 
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[...] Eu nem gosto muito de conversar com os colegas do EF porque me sinto 

frustrada. Eu não consigo convencê-los da proposta maravilhosa que temos. Eles 

não compreendem qual é a função da EI. Para eles, é somente a preparação para o 

EF, a escolarização mesmo. E se acham no direito de dizer que a gente na EI não faz 

nada porque recebem as crianças lá no fundamental sem saber “tirar do quadro” 

(Docente 1 – 1º encontro). 

[...] É por isso que às vezes eu penso que por mais que eu tenha formação das 

práticas pedagógicas, mais acho que preciso aprender, pois, a cada vez que ouço as 

professoras que recebem “minhas crianças” no 1º ano me dizer que elas chegaram lá 

sem “saber de nada”, eu fico doida, achando que preciso aprender mais de como 

ensinar essas crianças (Docente 6 – 1º encontro). 

 

Observa-se nesse último relato a força de uma ideia hegemônica: apesar de a 

professora ter conhecimento da função da EI e de qual concepção de direito de aprendizagem 

defende, por vezes, acredita que o problema da não compreensão dos demais professores se 

relaciona à sua prática ineficiente e que, portanto, necessita estudar mais para aprender a 

“ensinar” as crianças.  

Em relação à satisfação salarial, as docentes acreditam que em 2008, ano da aprovação 

do PCCR14, houve uma melhoria salarial, mas que com a passar dos anos, tem-se perdido o 

poder de compra e, que atualmente, não se percebe essa vantagem, afinal, o Município tem 

garantido apenas a Lei do Piso na base do “grito”, da articulação e mobilização da categoria: 

 

Antes nós recebíamos salários muito baixos. Com PCCR, em 2008, melhorou, mas 
hoje nossos salários foram achatados. Hoje não considero que temos um salário 

digno, mesmo com os adicionais das duas pós-graduações que tenho. Preciso 

trabalhar 40h mesmo sem saúde, levo muito trabalho para casa e não tenho 

qualidade de vida, mas não tenho outra opção. Se eu trabalhar só um turno, que é o 

meu sonho de consumo, não daria para eu sobreviver dignamente (Docente 4 – 5º 

encontro). 

Logo que o PCCR foi implantado, todo mundo das cidades vizinhas queria ser 

professor aqui em Teixeira. Nós recebíamos até bem se comparássemos o salário 
mínimo com nosso salário na época. O problema é que depois dele nosso salário 

ficou estagnado. Os anos foram passando o salário mínimo foi aumentando e o 

repasse do Piso é muito baixo, e pra ter, ainda temos que reivindicar, fazer 

paralisações e aceitar receber de forma parcelada e sem retroativo como tem 

acontecido ultimamente. Nosso salário não aumentou na proporção do salário 

mínimo e com isso perdemos nosso poder de compra. Hoje tá muito ruim. (Docente 

5 – 5º encontro). 

 

O relato dessa docente se assemelha com os achados da pesquisa de Silva e Vieira 

(2016b) que constataram que em 2008, quando o PCCR foi implementado, a diferença salarial 

 
14 Lei municipal nº 461 de 18/08/2008 - Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do 

Município de TEIXEIRA DE FREITAS e dá outras providências (revogou a Lei n. 239 de 1999) (TEIXEIRA 

DE FREITAS, 2008b).  
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entre o professor com formação em nível médio e nível superior era de 70%. Em 2015, a 

diferença caiu para 29,19%, ou seja, se por um lado o PCCR trouxe valorização do professor 

de nível médio, por outro, com o decorrer dos anos, houve achatamento salarial do professor 

de nível superior. Sobre essa situação, a presidente do a Associação de Professores esclareceu 

que, 

 
[...] elevar o salário base dos profissionais que só tinham Ensino Médio foi nossa 

primeira batalha. Quando aprovamos o PCCR, os vencimentos dos professores que 

tinham nível médio ficaram muito baixos e isso dividia a categoria. Depois que 

conseguimos resolver esse impasse, em 2011, aí continuamos na luta para elevar o 

salário base de todos os profissionais, dadas as medidas proporcionais de formação, 

titulação, tempo de serviço etc. Mas, se por um lado a Lei do Piso nos ajudou, ela 

também atrapalhou, pois os gestores, ao pagarem o Piso, alegam que já estão 

cumprindo a Lei. Aí, trava tudo, né? (Presidente da Associação de Professores, out., 

2016). 

 
Eu nem posso comparar meu poder de compra em 2008 com agora. Hoje nossos 

salários estão muito baixos. Sem falar que perdemos nossa capacidade de lutar por 

salários melhores, porque quando a gente vai reclamar, já vem logo o discurso do 

prefeito e do sindicato: “– vocês já recebem o Piso”. A não ser quando eles não 

querem pagar o reajuste do Piso que o sindicato se articula e a categoria se mobiliza 

para receber. Mesmo assim com acordos de parcelamento para receber até no final 

do ano, como foi agora em 2017. Um absurdo! (Docente 10 – 5º encontro).  

 

O Município implementou o seu PCCR atendendo às diretrizes nacionais, o que 

determina a EC n° 53/2006, o FUNDEB e o PSPN15. Ao comparar o PSPN Lei n° 

11.738/2008, que estabeleceu para o ano de 2009, o vencimento inicial para o professor de 40 

horas, início de carreira e nível médio Normal o valor de R$ 950,00, com o PCCR Lei nº 

461/2008 de Teixeira de Freitas, sua tabela salarial apresenta o mesmo valor de R$ 950,00. 

Quando se analisa, para esse mesmo ano, o professor com a formação em nível superior, 40h, 

observa-se que o valor é superior ao PSPN, pois no PCCR o valor foi de R$ 1.615,00. Assim, 

o Município cumpriu a Lei do Piso para os professores de nível médio. A diferença salarial 

entre o professor com Ensino Médio e o com Ensino Superior foi de 70% (SILVA; VIEIRA, 

2016b).  A tabela 11 indica a evolução salarial do magistério no Município entre os anos de 

2009 a 2015.  

 

 

 

 
15 O Piso Salarial Profissional Nacional/PSPN foi instituído em 2008 pela Lei 11.739 que instituiu o piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentando disposição 

constitucional (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias).  O Piso significou uma conquista, principalmente para estados e municípios mais pobres. Apesar 

de o valor estipulado ser baixo e de muitos estados já pagarem o Piso ou até além do valor garantido por este, 

uma grande parcela ainda não alcançava patamares mínimos (SANTOS, 2015a). 
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Tabela 11 - Evolução salarial do magistério público de Teixeira de Freitas/BA e o Piso - 

PSPN – 2009 – 2015 

   Fonte: (SILVA; VIEIRA, 2016b) 

*Salário em relação a 40 horas. 

 

De acordo com a tabela 11, somente em 2010 o Município não cumpriu a Lei do 

PSPN. Identifica-se que o professor com formação em nível superior foi perdendo 

gradativamente, em seu vencimento inicial, valores salariais em relação ao professor com 

formação em nível médio Normal. Isto evidencia, na prática, a contradição do que está 

estabelecido na Lei do Piso e no descrito no Art. 28°, incisos I e II da Lei Complementar nº 

461/2008 sobre valorizar e estimular a qualificação profissional, com exigência para formação 

em nível superior como formação mínima (SILVA; VIEIRA, 2016b). 

 Em outubro de 2012, a categoria do magistério fez uma greve alegando que o 

Município estava deixando de pagar o reajuste salarial aos professores de nível superior e, 

dessa maneira, a categoria estava perdendo seu poder de compra. No entanto, a greve foi 

interrompida devido ao enfraquecimento do movimento. Havia um número considerável de 

professores trabalhando, tanto professores de nível médio quanto alguns de formação em nível 

superior que não concordavam com a greve porque não queriam repor aulas no período de 

férias. Depois de 26 dias com aulas interrompidas, o grupo que mantinha o movimento com 

atividades de manifestação diária se sentiu enfraquecido e a greve foi cessada (SILVA; 

VIEIRA, 2016b). 

Observa-se nessa situação que o professor, como intelectual orgânico, tem a 

possibilidade de transformar o conhecimento em instrumento de transformação social para o 

bem da coletividade, entretanto, não necessariamente agirá nessa perspectiva. Nesse caso da 

greve deflagrada em 2012, por exemplo, o interesse coletivo foi subjugado ao interesse 

individual de um grupo que não estava disposto a repor os dias letivos em período de férias. 

Em 2013, o Município pagou ao professor de nível médio com 40h um valor de R$ 

1.567,00, ou seja, o mesmo valor indicado pelo PSPN. E ao professor de nível superior pagou 

MUNICÍPIO PSPN 

Ano *Salário/ 

formação1 

Ensino 

Médio 

R$ 

Reajuste 

% 

Ano 

anterior 

*Salário/ 

formação2 

Ensino 

Superior 

R$ 

Reajuste 

% 

Ano 

anterior 

≠ 

Salário 

entre 2 e 1 

% 

*Salário/ 

formação 

Ensino 

Médio 

R$ 

Reajuste 

% 

2009 950,00 - 1.615,00 - 70 950,00 - 
2010 1.019,92 7,36 1.733,86 7,36 70 1.024,67 7,86 

2011 1.187,00 16,38 1.733,86 0 46,07 1.187,08 15,85 

2012 1.451,00 22,24 1.872,58 8 29,05 1.451,00 22,22 

2013 1.567,00 8 2.022,38 8 29,06 1.567,00 7,97 

2014 1.747,20 11,50 2.254,94 11,50 29,06 1.697,39 8,32 

2015 1.974,13 12,99 2.550,33 13,10 29,19 1.917,78 13,01 
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R$ 2.022,38 para carga-horária de 40h. Com a realização de paralizações, a categoria 

conseguiu reajuste anual igual para os professores com formação em nível superior, como 

tentativa de recompor a defasagem salarial. O reajuste de 8%, de acordo com a tabela 9, foi 

um pouco acima do anunciado para o Piso que foi de 7,97%. Mesmo assim, os professores 

com formação em nível superior não recuperaram as perdas dos anos anteriores.  

Em 2014, foi obtido um reajuste de 11,5%, maior ao que foi calculado pela Secretaria 

do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda que foi de 8,32%, para esse mesmo ano. 

Dessa forma, nesse respectivo ano, enquanto o Piso Nacional foi de R$1.697,39 para o 

professor de nível médio com 40h, o Município pagou R$ 1.747,20 e para o professor de nível 

superior o valor pago foi de R$ 2.254,94.  

Para 2015, o reajuste dado pelo Município foi de 13,01%, ou seja, o mesmo reajuste 

da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. Ao professor de nível médio foi 

pago pelo Município R$ 1.974,13, um pouco a mais o estabelecido para o Piso que foi de R$ 

1.917,78, e ao professor de nível superior R$ 2.550,33. 

Em meados do mês de abril de 2016, mais uma vez, a categoria do magistério realizou 

uma greve de 07 (sete) dias reivindicando o reajuste de 11,36%, concedido pelo Ministro da 

Educação para o aumento do Piso Nacional em janeiro de 2016. No entanto, alegando 

insuficiência de recursos, o Município propôs o pagamento desse percentual de forma 

parcelada: 2,36% em abril; 2,36% em agosto e 7% em novembro.  

De igual modo, em abril de 2017, a categoria volta a fazer 5 dias de paralisação com 

movimentações diárias nas praças, ruas e ocupação na Câmara de Vereadores para 

conseguirem o reajuste do Piso Salarial de 7,62% proposto pela Secretaria do Tesouro 

Nacional, do Ministério da Fazenda, no corrente ano. Alegando insuficiência de recursos, o 

gestor público municipal fez uma proposta de pagar o reajuste em quatro parcelas: 1,62% em 

maio, 2% em junho, 2% em agosto e 2% em novembro. A categoria mediada pela Associação 

de Professores aceitou a proposta. 

Embora muitos docentes tenham reclamado do aceite ao acordo proposto pela 

administração pública, não se pode deixar de ressaltar que na Assembleia na qual foi decido 

se a categoria entraria em greve ou se aceitaria o parcelamento do reajuste, os professores 

optaram pela segunda alternativa temendo novamente o esvaziamento do movimento, pois, 

perceberam que o número de militantes presentes nos cinco dias consecutivos de paralisação 

era pequeno, considerando o tamanho da rede. 

Enquanto os docentes acreditam que a Associação de Professores atua somente em 

relação às lutas por melhorias salariais, a Associação, em contrapartida, não percebe 
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engajamento necessário a um movimento expressivo, considerando o tamanho da categoria 

que ele representa. 

Outra questão analisada nessa pesquisa foi a contradição entre a exigência de 

formação em nível superior para ingresso na carreira e, paralelamente, a desvalorização desse 

profissional com o achatamento de seu salário. De acordo com o Art. 28°, incisos I e II do 

PCCR, necessita-se de formação superior completa em graduação em Pedagogia ou Normal 

Superior para docência na Educação Infantil, 1° ao 5º ano (inciso I). Para o Ensino 

Fundamental II, nível superior em licenciatura plena correspondente às áreas do 

conhecimento específico do currículo (inciso II). Para ingresso no cargo de Coordenador 

Pedagógico, além dos requisitos estabelecidos e outros diplomas legais, exige-se habilitação 

especifica em curso superior de graduação em Pedagogia (Art.29). Identifica-se que o 

ingresso na carreira docente do Município ocorre via Ensino Superior ou Normal Superior, 

extinguindo a possibilidade de ingresso com formação em nível médio na modalidade normal. 

Entretanto, foi este profissional, em vias de extinção, que foi mais valorizado no quesito 

remuneração.  

Segundo relatório fornecido pela SMEC, em 2016 o quadro docente que exercia a 

função na Educação Infantil do Município era composto por 235 docentes, destes: 94,6% já 

haviam concluído o curso superior em Pedagogia; 1,8% cursavam outra licenciatura e 

estavam cursando Pedagogia; 3,2% estavam cursando Pedagogia e 0,4% possuíam apenas 

Magistério. Logo, a valorização garantida pelo PCCR alcançou um número de docentes em 

extinção na rede: 

 

Antes do FUNDEB, existia muitas contratações de professores com formação 

apenas em nível médio. O PCCR exigiu ingresso na carreira mediante aprovação em 
concurso público e também exigência mínima de formação em Pedagogia ou 

Normal Superior. A partir de 2008 conseguimos estabilizar quadro de profissionais 

efetivos na EI e centrar esforços para os processos de formação dos professores que 

não tinham o curso de pedagogia, bem como formação continuada (Técnica 

Pedagógica do NAPEI, out., 2016).  

A Lei do Piso foi um marco importante para dar legalidade ao sindicato pela luta de 

melhoria da remuneração da categoria. Até 2009, o Município vinha pagando o Piso 

sempre que a União fazia os reajustes. Em 2010, o Município parou de pagar o Piso 
alegando insuficiência de recursos e essa situação só foi regularizada em 2012, 

quando a categoria fez uma greve de 26 dias para obter reajuste salarial (Presidente 

do Sindicato, out., 2016). 

 

Vale ressaltar que essa situação abordada pela presidente da Associação dos 

Professores (APLB) não é uma realidade particular de Teixeira de Freitas. O piso de fato 
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aumentou o salário dos professores nos Municípios em que recebiam abaixo do salário 

mínimo. A partir de 2008, nos Municípios e nos Estados mais pobres do país, o piso 

representou aumento de 50%, a 70%. Em especial em Municípios da região Norte e Nordeste. 

Entretanto, em alguns casos, o Piso deixou de ser piso e passou a ser teto. Outra consequência 

do Piso foi que, ao invés da valorização dos profissionais do magistério como pretendia a Lei, 

acabou provocando a desvalorização ao estabelecer um Piso tão baixo a nível nacional para 

um país com realidades econômicas tão distintas que desestimulou a progressão salarial 

daqueles Estados que já pagavam acima do Piso.  De acordo com pesquisa do Observatório da 

Remuneração Docente "[...] a diferença entre nível médio e nível superior foi reduzida e antes 

do piso você não via isso. Isso desestimula a progressão e também desestimula a escolha da 

carreira" (CAPPUCHINHO, 2015).  

As declarações da técnica pedagógica do NAPEI e da presidente do sindicato 

compatibilizam com a pesquisa de Silva e Vieira (2016b), sobre suas análises dos dados 

coletados do Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério do Município de 

Teixeira de Freitas/BA, da Lei Complementar nº 008/2008 de 18/08/2008 e das planilhas 

salariais do período de 2009 a 2015. As autoras identificaram que a valorização do magistério 

no Município, por meio dos estímulos de remuneração salarial, está em acordo com o que 

determina a Lei. Entretanto, esse cumprimento se dá no campo da luta da categoria 

organizada que após a implementação do PCCR obteve significativas conquistas de 

valorização docente.  

Chama a atenção o relato do Secretário de Educação. Esse, apesar de reconhecer que o 

PCCR foi uma conquista para a categoria, afirma que o Município não dispõe de recursos 

para manter a folha de pagamento: 

 

[...] apesar da insuficiência de recursos, a gestão municipal tem se esforçado para 

pagar o Piso Salarial Nacional, e, por enquanto, garantir os direitos do PCCR. 

Entendemos a importância do Plano de Carreira para Valorização dos Profissionais 
do Magistério, mas ele precisa ser reformulado. Na época em que aprovaram o 

Plano não pensaram nos custos que ele traria a logo prazo. Hoje, estamos vivendo as 

consequências [...]. Da forma que está é simplesmente insustentável. Tem 

sobrecarregado totalmente a folha de pagamento (Secretário de Educação, out., 

2016). 

 

 

Para compreender esse relato do Secretário sobre a insuficiência de recursos para 

garantia da folha de pagamento, é importante analisar as informações disponíveis no relatório 

do SIOPE/FNDE. Usando o ano de 2015 como referência, dados sobre as receitas e despesas 

com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), apontam que a transferência de 
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recursos do FUNDEB, foi de R$ 47.138.043,29, enquanto que a folha de pagamento nesse 

respectivo ano foi de R$ 67.165.005,63, ficando evidenciada, dessa maneira, a necessidade da 

Complementação da União (R$ 18.093.117,57) e também a utilização de parte dos recursos 

do Tesouro Municipal16.  Os números demonstram que as despesas com a folha de pagamento 

dos profissionais da educação é superior aos valores recebidos via transferências do 

FUNDEB. 

Uma discussão presente no curso foi o descontentamento das docentes em relação à 

inexistência de vantagens pecuniárias que estão deixando de receber pelos adicionais por 

tempo de serviço, por titulação e, principalmente, pela inexistência do rateio do FUNDEB17:  

  

Eu estou aqui para estudar sobre o financiamento porque quero saber porque mesmo 

o Município recebendo tanto dinheiro como dizem que recebe, eles afirmam que 

nunca têm dinheiro para pagar o reajuste do Piso e também nunca pagam o rateio 
para a gente (Docente 7 – 1º encontro). 

 
Eu nunca consegui compreender porque tem Municípios desse “tamaiinho”, muito 

mais pobre do que Teixeira e os professores recebem o rateio e aqui a gente não 

recebe (Docente 12 – 6º encontro). 

 

A mediação dessa discussão trouxe muitos esclarecimentos sobre a Lei do FUNDEB, 

que não traz, como preceito legal, o rateio dos recursos do Fundo. A ex-presidente do CME e 

também da Câmara do FUNDEB esclareceu que, 

 

A lei diz que o rateio fica a cargo do gestor. Abono, rateio, décimo quarto, décimo 

quinto, décimo que for, não é obrigatório. [...] não se enganem, não tem tanto 

dinheiro assim para a educação, para sobrar e pagar o rateio. Se tem dinheiro 
sobrando, algo errado tem. Geralmente esses Municípios que pagam rateios no final 

do ano, pode prestar atenção que o salário base da categoria é muito baixo (Ex-

presidente do CME – 6º encontro) 

 

 

A discussão sobre a Valorização dos profissionais do Magistério em relação à 

remuneração deve ser pensada na perspectiva de direitos reais no salário base, pois este é o 

que conta para nível de aposentadoria e não proposições de abonos e adicionais temporários, 

conhecidos como “penduricalhos”. Muitos Municípios adotam a prática de rateios esporádicos 

com os recursos do Fundo e mantém os salários da categoria muito aquém do que seria uma 

remuneração condigna. 

 
16 Os recursos do Tesouro do Município de Teixeira de Freitas em 2015 foram de R$ 37.679.025,81. 
17 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB de 1996 e a Lei 11.494, de 20 de junho 

de 2007 que regulamenta o FUNDEB, o Fundo foi criado, com garantias de que no mínimo 60% dos recursos 

devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério (Diretor, Coordenador-pedagógico e 

professor). Contudo, o rateio das sobras do FUNDEB, somente é obrigatório no caso da prefeitura não aplicar 

60% dos recursos do fundo no pagamento de salários dos profissionais do magistério (BRASIL, 2007). 
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 Salários achatados não produzem despesa permanente a curto, longo e médio prazo 

para a prefeitura. Nós conseguimos, através do PCCR, estabilizar uma remuneração 

mais digna para a categoria. É por isso que entra prefeito e sai prefeito aqui em 

Teixeira e eles gastam tempo e dinheiro tentando mexer na estrutura do nosso Plano 

de Carreira porque já provaram nas contas deles que esse PCCR é inviável para as 

contas do Município. Então, com o salário que temos, de fato não dá para pagar 

rateio não. Nossa folha de pagamento já extrapola as receitas do FUNDEB. Isso é 

fato. Nós já conferimos essas contas, as planilhas e constatamos o inchaço da folha. 

O dinheiro que financia a educação é pouco. As despesas são muito maiores. 
Portanto, se tem algum Município fazendo “gracinhas” no final do ano dizendo que 

está sobrando dinheiro, alguma coisa errada tem. (Ex-presidente do CME – 6º 

encontro). 

 

É verdade. Eu sou de Itamaraju, tenho parentes que trabalham em Jucuruçu e nesses 

Municípios os professores recebem uma “bolada” de dinheiro até bacana no final do 

ano com o rateio do FUNDEB. Mas a remuneração mensal deles é baixíssima, muito 

pior do que a nossa que já não é lá essas coisas.  (Docente 1 – 6 º encontro). 

 

Gente, eu falava horrores porque Teixeira não pagava o bendito do rateio, agora eu 

não vou pedir rateio mais não. Prefiro ter um salário melhor incorporado ao salário, 
vantagens reais. É por isso que a gente tem que brigar (Docente 12 - 6 º encontro). 

 

 

Observa-se nos diversos relatos das docentes durante o curso, principalmente depois 

da análise das planilhas de lançamento de receitas e despesas com a educação no site do 

FNDE, que elas não acreditam que há insuficiência de recursos no Município para promover 

ampliação do atendimento educacional, sobretudo para a EI, ofertar uma educação de 

qualidade para os educandos e promover a valorização profissional do magistério no que se 

refere à remuneração condigna, formação continuada e condições de trabalho docente. A 

julgar pelos milhões que viram nos momentos anteriores, acreditam que o Município de 

Teixeira de Freitas recebe um valor vultuoso de recursos  

Por isso, mediações foram necessárias no sentido de resgatar o contexto histórico e 

político do financiamento da educação em nível nacional em termos de capacidade financeira 

para custear a educação dentro de um projeto neoliberal que apregoa redução de custos, 

menos participação do Estado e maior responsabilidade da sociedade no provimento das 

necessidades educacionais.  

Um Município pequeno, como Teixeira de Freitas, situado no nordeste que não possui 

indústria, mantem-se basicamente do comércio, ainda limitado, e que a maior fonte 

empregatícia é a prefeitura, e, por sua vez, não possui expressiva arrecadação de impostos. 

Assim, seu maior aporte financeiro para investimento na educação advém das políticas de 

fundos, o antigo FUNDEF e agora o FUNDEB. Estes, por sua vez, não se configuraram como 

políticas que garantiram novos recursos, apenas redistribuíram impostos existentes, sem 
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acrescentarem recursos novos para o sistema educacional, a não ser a complementação federal 

para alguns Estados e Municípios que não atingiam o mínimo, por ser essa muito baixa.  

Portanto, fez-se necessário situar Teixeira de Freitas neste contexto das políticas 

macro de financiamento que não dispõe de suficiência de recursos para a educação. Apesar da 

contribuição significativa do FUNDEB, como pontuado no capítulo II, os recursos ainda são 

insuficientes para garantir a expansão da EI com padrões mínimos de qualidade, piso salarial 

condigno para os professores e, consequentemente, a redução das desigualdades regionais 

como se pretendeu a referida Lei. 

Há uma contradição no modelo de política econômica adotada na sociedade 

capitalista, que, apesar de apregoar a redução das desigualdades, acentua-as. Em nome do 

capital, nega se o direito mínimo de seus cidadãos. A educação, por exemplo, sempre esteve à 

espera de mais aportes financeiros para sua manutenção. Ao invés de aumento de 

investimento o que se anuncia, por parte do poder público, é a redução de gastos, a 

responsabilização da sociedade por sua provisão, revisão dos planos de carreira para 

achatamento de salários de seus profissionais, dentre outros mecanismos que caibam dentro 

de uma política de fundos insuficiente e insatisfatória como observado nos relatos das 

docentes.  

A garantia de uma educação democrática, pública, gratuita e de qualidade para os 

educandos e efetivação de valorização de seus profissionais tem sido um grande desafio para 

sociedade brasileira. E para que se alcance esse objetivo será necessária uma política de 

Estado onde a educação seja prioridade; que União, Estados e Municípios trabalhem em 

regime de colaboração; que haja elevação dos recursos financeiros para o seu suprimento. 

Para isso, a União precisa ampliar sua parcela de contribuição para o FUNDEB, aumentar os 

fatores de ponderação para todas as etapas da Educação Básica adotando o Caqi como 

parâmetro para definir o valor aluno, e combater a corrupção e a isenção fiscal, conforme 

colocado por uma docente:  

 

Sabemos que o governo não investe na educação. Isso começou há muito tempo 
desde “lá de cima”, como vimos nos encontros anteriores: o calote da União na 

educação, à isenção fiscal, os privilégios para empresas privadas desde o FUNDEF 

até chegar ao FUNDEB. Mas isso não significa dizer nunca sobre dinheiro que não 

se possa fazer algum rateio para os professores não. A gente tem que fiscalizar, 

porque se tem dinheiro para os desvios que a gente sabe que tem, então, de alguma 

forma, tem dinheiro (Docente 13 - 6 º encontro). 

 

Portanto, além de garantir disponibilidade contábil de recursos para o sistema 

educacional, se faz necessário assegurar a sua destinação real às necessidades da educação. 
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Como pontua Germano (1994, p. 205), “a alocação de uma soma adequada de recursos é uma 

condição necessária para o desenvolvimento do sistema educacional, porém, não é uma 

condição suficiente”. Ainda para o autor, os desvios do erário público, a burocracia, o 

clientelismo e a excessiva centralização administrativa “impedem que o dinheiro público 

chegue às escolas”. 

 

5.3.4.3. O FUNDEB e a formação continuada 

 

Como mencionado anteriormente, a formação adequada é também um dos requisitos 

da valorização dos profissionais do Magistério. Desde o Plano Nacional da Educação, 

aprovado pela Lei n.10.172 de janeiro de 2001, a valorização dos profissionais da Educação 

também se constitui uma das prioridades, destacando-se a atenção que se deve ser dada à 

formação inicial e continuada, especialmente dos professores. 

No Município de Teixeira, percebeu-se o cumprimento desta prerrogativa legal, pois, 

de acordo com os dados fornecidos pelo setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal, 

em 2008, ano em que foi implementado o PCCR, havia 498 professores com formação em 

nível médio, em 2015 esse número reduziu para 43, e em 2107 apresenta-se com 31 

professores com nível médio.  

Percebe-se que o quadro de professores que possuem apenas formação em nível médio 

está em fase de extinção. A técnica pedagógica do NAPEI e a Presidente da Associação de 

Professores acreditam que essa formação foi resultado da livre iniciativa dos professores que 

investiram em seus estudos, mas ressaltaram, também, que a SMEC investiu em projetos de 

formação inicial para os professores efetivos em parceria com a UNEB (Rede UNEB) e com 

Faculdades particulares por meio do PROMUT – Programa Municipal Universidade para 

Todos (professores efetivos e contratados), que também prevê bolsas para cursos de 

especialização (apenas para efetivos). 

Em depoimento, a coordenadora do NAPEI apontou que a partir de 2008, quando o 

quadro da EI começou a ser definido por ingresso mediante concurso público, reduziu-se 

significativamente o número de contratados e, com isso, foi possível delinear políticas de 

formação inicial e continuada. Para a coordenadora do NAPEI,  

 

Com a implementação do PCCR em 2008 a diferença salarial entre o professor com 

formação em nível médio e do nível superior era muito grande. Então, os 

professores se empenham para cursar o ensino superior e também ganhar os 

adicionais com as pós-graduações. Acredito que a maioria correu atrás de sua 
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formação por conta própria. Mas o Município efetivou alguns programas também 

(Técnica pedagógica do NAPEI, out., 2016). 

 

Ainda sobre esse assunto, explicitam as docentes que: 

 

Eu não enxergo políticas de formação inicial ou continuada promovidas pelo 

Município não. Eu acredito que aqui nós corremos atrás e pagamos o preço por 

nossa formação. Veja o seu exemplo e de outras colegas que saíram para o 

Mestrado, não conseguiram licença e nem ajuda de custo para nada (Docente 10 – 4º 
encontro). 

 
Meu curso de pedagogia foi pela Rede Uneb 2000, um programa de parceria da 

Prefeitura com a Universidade do Estado da Bahia. Temos algumas colegas na rede 

que participaram desse programa. Mas outros cursos, como especialização e 

mestrado, por exemplo, a gente sabe que a gente é que tem que arcar mesmo, com 

toda dificuldade para darmos conta sem nenhuma contrapartida da prefeitura 

(Docente 4 - 4º encontro). 

 

Sobre essa qualificação profissional, o PCCR garante o afastamento parcial ou total do 

docente, sem prejuízo do salário, computado o tempo de afastamento para todos os fins de 

direito, e será concedida, para frequência a cursos de pós-graduação em nível de 

especialização, mestrado ou doutorado, que tenham correlação com sua formação profissional 

e com as atribuições definidas para o cargo que ocupa. É necessário, para isso, o pedido 

formal encaminhado ao Secretário de Educação e de acordo com o interesse da 

administração.  

 
[...] Aqui em Teixeira esse afastamento previsto pelo PCCR para os estudos está 

apenas para “inglês ver”, um grupo muito seleto consegue. Você que está fazendo 

seu mestrado sem licença sabe muito bem disso [...] eu já ouvi colegas nossos que 

estão no cargo de chefia na secretaria de educação e de finanças dizer que o 

Município não tem que investir em profissionais que querem fazer mestrado não, 

porque na Educação Básica não precisa de mestres. Graduados com especialização 

já estão ‘passando de bom’. Que mestres e doutores é para o Ensino Superior 

(Docente 12 – 4º encontro). 

 

A dificuldade de conseguir afastamento integral para formação é uma realidade 

vivenciada pela pesquisadora enquanto professora da rede, tanto que conseguiu uma licença 

parcial de dois dias por semana apenas para cursar as disciplinas, acumulando, com isso, as 

funções de planejamento e execução do trabalho na escola, levando mais trabalho para ser 

feito em casa. Viaja mais de 400 km para estudar e não recebe nenhum tipo de ajuda de custo. 

Dessa forma, o profissional da rede assume totalmente a responsabilidade por sua formação, 

conforme dito pelas docentes. 

Quanto à formação continuada, as docentes reconhecem a qualidade dessas formações 

promovidas pela SMEC ao longo dos anos. Acreditam que as temáticas formativas foram de 

suma importância para sua capacitação profissional. Identificaram embasamento da teoria e 

prática, muitas vezes não vivenciadas no curso de graduação devido às limitações de estágio, 
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falta de experiência e vivência com o cotidiano escolar, principalmente na EI. Porém, 

acreditam que a proposta formativa da SMEC objetiva a melhoria do ensino, mas não 

contempla valorização profissional quando não certificam seus profissionais por essa 

formação recebida: 

 

Eu estou na EI desde 1999, quando ela começou. Não consigo enumerar quantas 
formações eu tive nesses 18 anos. Muitas. Mas não recebi certificação de nenhuma 

como professora. E são formações longas e muito boas também, que duram até um 

ano dentro de uma mesma temática, mas não tenho um papel que possa dar entrada 

lá nos Recursos Humanos como qualificação para eu receber alguma coisa (Docente 

14 - 4º encontro). 

 

Somos “experts” em práticas e metodologias da EI. Já estudei de tudo: 

desenvolvimento infantil, os DCNEI, brincar, leitura, artes, música, movimento, 

inclusão, promoção de igualdade étnico racial, e tantas outras temáticas. Tudo pelo 

conhecimento e pela prática, e ai de nós se não correspondermos por essas 

formações lá na escola. Mas dinheiro que é bom no nosso bolso como incentivo por 
essas formações, a gente não tem não (Docente 6 - 4º encontro). 

 

Ao analisar o relatório da SMEC (2015) em relação à formação continuada, identifica-

se que o Núcleo Apoio Pedagógico da Educação Infantil (NAPEI) tem desenvolvido 

formação continuada que envolve todos os profissionais das Creches e Pré-escolas, efetivos e 

contratados. No período de 2007 a 2013, o Núcleo contou com a consultoria do Instituto 

Avisa Lá18 para esse processo formativo. Em 2014 a SMEC passou por um processo de 

contenção de gastos e o contrato com Instituto foi cancelado. Entretanto, o rompimento do 

contrato não alterou o ciclo de formação com os profissionais da EI porque que as técnicas 

pedagógicas do NAPEI deram continuidade aos encontros de formação com temáticas que 

foram surgindo a partir dos diagnósticos realizados pelas coordenadoras e diretoras das 

instituições de ensino. 

Ainda conforme as informações contidas no relatório da SMEC (2015), nos últimos 

três anos foram discutidas as temáticas: o Brincar; a música na EI; Cultura Escrita, O percurso 

Criativo no Desenho; Ambientes que Educam; Promoção para Igualdade Étnico Racial; e em 

Gestão para saúde: o cuidado como elo educação e saúde – lavagem das mãos e alimentação; 

acolhimento das crianças e seus familiares. Tais discussões deram novos sentidos ao trabalho 

 
18 O AVISA LÁ é uma organização não-governamental (ONG), sem fins lucrativos, com finalidade pública. 

Atuando principalmente em formações para prática pedagógica da Educação Infantil. A partir de 2002, passou 

atuar também no Ensino Fundamental (séries iniciais) nas áreas de leitura, escrita e matemática. Atualmente 

possui programas de formação continuada que atendem por volta de 200 municípios de diferentes estados 

brasileiros. FONTE: Instituto Avisa Lá. Sobre nós. Disponível em: <http://avisala.org.br/index.php/quem-

somos> 
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desenvolvido nas instituições e possibilitaram que todos avançassem rumo a uma educação 

infantil que, de fato, atenda aos interesses e necessidades da criança (KRAMER, 2003). 

 

Apesar de o nosso grupo ter formação em Pedagogia e até especializações na EI, 

entendemos que essas formações por si só não bastam para práticas educativas 

eficazes, principalmente para as especificidades da EI. Fazemos visitas e supervisões 

nas instituições, dialogamos com as coordenadoras que estão diretamente com as 

professoras e diagnosticamos as necessidades que se apresentam nas instituições. 

Também com a realização de concursos sempre chegam novos profissionais para a 
EI, também temos tido muitos profissionais do Ensino Fundamental I migrando para 

a EI, por isso precisamos de formações constantes. E não é só isso. Percebemos, 

também, através do nosso diagnóstico, que mesmo as profissionais antigas da rede, 

que já passaram por uma formação em determinada temática, por vezes 

desenvolvem algumas práticas que não são condizentes com a teoria que embasa a 

proposta do Município. Quando isso acontece, voltamos com a mesma temática 

formativa, porém, numa outra perspectiva (Técnica pedagógica do NAPEI, 

set.,2016). 

Percebe-se, mediante as temáticas das formações oferecidas pelo NAPEI, a 

preocupação com conteúdos que enfatizam aspectos didático-pedagógicos (Praticas 

cotidianas) da EI. Nas análises documentais do relatório da SMEC (2015), verifica-se que 

todas as professoras da EI possuem nível superior, apenas 01 não cursou pedagogia, mas está 

em curso, e que, a maioria possui especialização em EI. Também, através do PCCR, 

conseguiram significativa valorização no que se refere à remuneração. Porém, no quesito 

condições de trabalho, ainda enfrentam dificuldades por trabalhar em instituições sem 

estrutura física, com insuficiência de recursos didático-pedagógico e recursos humanos para 

realização de uma prática docente coerente com as formações recebidas pela própria SMEC. 

 

5.3.4.4. O FUNDEB e condições do trabalho docente 

 

Este item busca compreender de que maneira as docentes avaliam as condições 

materiais nas quais realizam o seu trabalho, como essas afetam e contribuem ou não para a 

sua realização.  

Nessa perspectiva, a coordenadora do NAPEI ressaltou, na entrevista realizada, que a 

dificuldade de infraestrutura nas instituições de EI é um problema nas condições do trabalho 

docente. Em sua maioria, os professores trabalham em instituições com ausência de sala de 

professores e de espaços inapropriados para desenvolvimento de algumas atividades com as 

crianças.  

No entanto, considera que, de certa maneira, os tempos e organização dos espaços e 

ambientes são garantidos para as crianças por meio da articulação do trabalho em equipe nas 
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instituições que improvisam espaços e planejam interações e experiências que garantam o 

brincar, o aprender, a produção de conhecimento, criar e atribuir sentido e significado àquilo 

que percebe, vive e experimenta no cotidiano de suas relações. 

A pesquisa de Silva e Vieira (2016a) intitulada “O espaço físico nas instituições de 

educação infantil: desafios para uma educação de qualidade” retrata essa situação relatada 

pela Coordenadora do NAPEI. Na instituição pesquisada, as autoras identificaram que os 

problemas causados pela infraestrutura inapropriada da escola eram minimizados pelas ações 

dos docentes que, juntamente com a comunidade, assumiram a responsabilidade de melhoria, 

improvisando ambiente de leitura e de brincadeiras para as crianças, uma vez que havia 

omissão do poder público municipal com a garantia de espaços apropriados para o 

desenvolvimento físico, motor, social, cultural e cognitivo das crianças. 

Nesse sentido, acredita-se que o trabalho comprometido do professor, sua competência 

pedagógica, as relações que este estabelece dentro e fora de sala de aula são fundamentais 

para o processo de democratização, formação da cidadania e, consequentemente, a promoção 

da qualidade na educação. Entretanto, é necessário cobrar dos gestores públicos que sejam 

responsáveis pela garantia de condições dignas de trabalho para os profissionais e de 

aprendizagem para as crianças. 

As docentes acreditam que se criou um consenso no meio educacional de que elas são 

as responsáveis pela melhoria da educação e que virou campo de disputa angariar mais 

dinheiro e melhorar as condições de infraestrutura das escolas: 

 

 Existem escolas com cortinas nas janelas, bebedouro para as professoras, máquina 

de xerox, tudo com dinheiro das festas juninas, festas da primavera, etc. E se você 

não fizer essas festas e ficar lá na sua escola tomando sol na cara porque não tem um 
quebra sol na janela, a culpa é sua porque não fez festas como a escola fulana de tal 

fez. É uma disputa. Equipe competente, muitas vezes não é aquela que se envolveu 

com as questões do ensino da criança não, mas aquela que se envolveu em 

movimento e ganhou dinheiro para arrumar a escola (Docente 8 - 1º encontro). 

É assim mesmo, trocam sua função de professor por promotores de eventos. Aí 

postam no facebook as festas maravilhosas, todo mundo participando e feliz. Postam 

fotos das escolas equipadas com dinheiro desses movimentos e quem não fizer será 

cobrado a fazer também. Virou uma competição. E isso é muito cômodo para a 

Secretaria da Educação. (Docente 17 - 2º encontro) 

Na minha escola não fazemos festa de São João. Teve um dia que fui na Secretaria 

de Educação levar um ofício solicitando materiais que estavam faltando e me 

cobraram pela festa de São João. Disseram que eu, juntamente com minha equipe, 

tínhamos que encontrar um “jeitinho” para conseguir dinheiro para comprar as 

coisas básicas que faltam na escola. (Docente 3 - 2º encontro) 
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Percebe-se, nesses relatos, que a categoria ‘identidade do profissional’ da educação 

infantil, precisa ser solidificada no Município. Antes “as tias” precisavam gostar de crianças 

para desempenharem suas funções. Mas nesse contexto ora apresentado no relato das 

docentes, além de precisarem de formação em nível superior, pós-graduações, formações nos 

diversos eixos dos tempos e experiências que contemplam o direito de aprendizagem das 

crianças, precisam, também, ser capazes de promover suas próprias condições de trabalho. 

A mediação, nesse sentido, foi questionar: Porque fazemos? Que outras ações pode-se 

ter no sentido de garantias reais e efetivas de condições de trabalho? Onde está o engajamento 

em prol da melhoria da coletividade e não da escola isoladamente que encontra uma forma de 

“mascarar” a falta de recursos e a desresponsabilização da gestão pública? O dinheiro que tem 

conseguido tem dado conta de suprir as necessidades de aprendizagem das crianças e as 

necessidades de ensinagem do professor? Que outro profissional do setor público, tão 

qualificado quanto o professor que estudou, que prestou concurso, que estão sobre as mesmas 

condições de desqualificação nas/das suas condições de trabalho, faz esse tipo de “prestação 

de serviço” para manutenção de suas condições materiais de trabalho? A quem interessa esse 

tipo de ação? Quais as possibilidades de ruptura? 

Compreende-se que não seja um posicionamento fácil para o docente que vivencia 

cotidianamente as ausências nas escolas, que, por vezes, impossibilita o seu trabalho, assumir 

uma postura de que ele não é o mantenedor da educação e de suas condições de trabalho. 

Compreender esse engendramento do capitalismo, que em nome do lucro tem 

responsabilizado os docentes pelo sucesso ou fracasso na/da escolar e refletir em reais 

possibilidades de mudança é uma das possibilidades da contra hegemonia. Essa é a dimensão 

política da prática pedagógica. 

As docentes apresentam o espaço da escola com condições precárias e inadequado ao 

trabalho que realizam. Essa precariedade material do local de trabalho torna mais difícil a 

atribuição de significado e importância ao trabalho docente, dificultando o reconhecimento da 

profissão como uma profissão valorizada:  

 

Os professores da EI não possuem um lugar digno para trabalhar. Funcionamos em 

uma casa alugada, com salinhas minúsculas que as crianças e professoras não podem 

nem se mexer na sala, com sol dentro das salas. As crianças e professoras estão 
passando mal de tanto calor. Na minha escola, estamos com problema na tubulação 

com mal cheiro de esgoto insuportável e já fizemos muitas solicitações para sair 

daquele local e até agora não fomos ouvidos. Teve um final de semana desses aí que 

estava chovendo, alagou a escola toda. Eu tive que locar um carro com dinheiro do 

meu bolso e passei o fim de semana transportando todo material da escola para outro 

local, como se a escola fosse minha. Eu tenho que carregar aquilo lá nas costas 

porque sou a diretora (Docente 11 – 1º encontro). 
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Outro dia fui levar a folha de frequência na Secretaria de Educação e a chefa me 

falou assim: “- Tem algum problema lá na sua equipe, você tem que orar mais, 

porque suas professoras estão adoecendo demais. Todo mês você chega aqui com 

um tanto de atestado”. Aí eu já com raiva, respondi: “- E tem mesmo, lá tem muitos 

problemas mesmo, vai lá conhecer o “pardieiro” que a gente funciona, vai olhar a 

escola que você vai entender porque os professores estão doentes. E outra coisa, o 

problema lá não é falta de oração não, viu? É falta de dignidade e de respeito tanto 

com a gente que trabalha lá, como com as crianças”. (Docente 11 - 2 º encontro). 

No curso, quando viu os valores das receitas no site do Siope que são disponíveis no 

Município para o custeio da educação, algumas docentes exclamaram: 

 

Sempre me disseram que não tinha dinheiro para as coisas mínimas que precisamos 

lá na CMEI, estou vendo aqui o quanto que o Município recebe, em que e como tem 

gasto esse dinheiro. Gastos inclusive de maneira irresponsável ou são valores 

maquiados, o combustível, por exemplo. De agora em diante eu não pego mais um 

balde de água na cabeça para dar banho nas crianças no pátio como a gente tem feito 

lá na CMEI. Porque alegam não ter dinheiro para arrumarem os banheiros das 
crianças. Estou com problema de coluna de tanto pegar agua de balde (Docente 1 - 

5º encontro). 

Quem quiser fazer suas festas nas escolas pode fazer. Mas eu não vou doar mais 

nada e nem ficar como pedinte no comércio atrás patrocínio, recebendo piada na 

cara para conseguir coisas para a escola [...] carregando tachos pesados de comida 

para vender, sendo que pagamos impostos e que venham os recursos para a 

educação, pouco ou muito, tem dinheiro sim. Nossa colaboração para a melhoria da 

educação deve ser de outra natureza e não essa (Docente 14 - 5 º encontro). 

Enquanto a gente estiver assumindo os custos para manter minimamente as escolas, 

mais vai sobrar dinheiro para eles desviarem. Sempre ouvimos denúncias de desvio 

dos recursos da educação. Milhões que evaporam. E nós estamos sendo coniventes 

com a corrupção quando fazemos esse tipo de coisa nas escolas (Docente 10 - 5 º 

encontro). 

O que se pode constatar é que as docentes ficaram surpresas com os valores que viam 

disponíveis para o investimento em educação no site do FNDE. Antes dessa análise, elas 

disseram que sabiam de “ouvir falar” que o Município recebia muito dinheiro. Mas que diante 

das necessidades em suas respectivas escolas, não sentiam constrangimento em fazer doações, 

promover festas, fazer pedidos no comércio.  Porém, diante dos números de lançamento de 

receitas e despesas na educação que estavam tendo acesso, a grande maioria dizia que se 

sentia lesada em seu direito de uma educação de qualidade. Para elas, a atitude mais coerente 

seria parar de realizar esses tipos de movimento para angariar dinheiro para a escola:  

 

Eu sempre achei errada a nossa postura. No geral a gente nunca assume uma atitude 

mais politizada, de cobrança, de acompanhamento. A gente se contenta em ser meras 

patrocinadoras e acreditamos piamente que estamos fazendo a nossa parte. (Docente 

7 – 5º encontro). 

 

Porém, sabe-se que essa mudança não acontece de uma hora para outra. Quando chega 

no “chão da escola”, a realidade é outra, pois as necessidades emergenciais gritam, mas como 
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intelectuais orgânicos aguçados pela urgência de fazer diferente, acredita-se que outras 

possibilidades e inventividades de cunho político surgirão até que se finde essa cultura de 

responsabilização pessoal com os custos da escola.  

Outra problemática vivenciada pelas docentes de EI no Município que afeta 

diretamente as condições de trabalho docente refere-se à carga horária destinada ao 

planejamento como prevê a Lei do Piso. Para a coordenadora do NAPEI o Município cumpre 

o estabelecido pelo PCCR do Município, que assegura 30% (6h/20h) e (12h/40h) da jornada 

destinada para atividades de planejamento, avaliação do trabalho didático, reuniões 

pedagógicas e atividades complementares. Cabe salientar que esse percentual é inferior ao 

recomendado na Lei 11.738 de 16/07/2008 (Lei do PSPN), que é de, pelo menos, 1/3 

(14h/40h) da jornada destinada para essas atividades (BRASIL, 2008a).  

A dificuldade de organizar o tempo de planejamento para o professor da EI que possui 

tempo integral no período de trabalho com as crianças fez com que o munícipio improvisasse 

formas para que esse planejamento aconteça quinzenalmente com a dispensa das crianças. 

Dessa forma, em uma quinzena tem-se o planejamento e, na outra, a formação. Como esse 

tempo destinado ao AC não corresponde a 1/3 que deve ser garantido ao professor como 

reserva de carga-horária conforme propõe a Lei do Piso, o Município propôs onerar ao 

professor de Educação Infantil e Fundamental I com um adicional de 30% no seu salário 

referente às atividades extraclasse. Porém, esse “acerto” tem provocado desagrado: aos 

professores que têm se sentido sobrecarregados, principalmente porque o professor em 

extensão de carga-horária não recebe esse adicional pelo turno em extensão; aos pais que têm 

reclamado junto à Câmara de Vereadores pelo direito de seus filhos terem aula no tempo que 

é devido e, ao gestor público, que em tempos de crise tenta, a qualquer custo, diminuir gastos 

e, por isso, propõe cortar o adicional. A pergunta que impera na classe é a seguinte: Como o 

Município poderá garantir ao professor da EI e do Fundamental I o mesmo direito que 

possuem os professores do Fundamental II na questão do tempo para o planejamento? Sobre 

isso, as docentes dizem que: 

 

Temos que trabalhar com a carga horária igual ao professor do Fundamental II. Eles 

nos pagam 30% em cima do salário base, uma mixaria, e trabalhamos ao equivalente 

a 130%. Esse dinheiro não vale nada não pelo tanto que trabalhamos, é melhor nós 

entregarmos logo esses quatrocentos, quinhentos e poucos reais que o imposto de 

renda já vai comer mesmo e termos qualidade de vida: 01 dia de planejamento, 01 
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dia de folga19 e trabalhar em sala apenas 03 dias na semana como são os professores 

do Fundamental (Docente 14 – 4º encontro).  

Eu não gosto do Fundamental II. Já trabalhei no Fundamental I, II e EJA, mas eu 

gosto de trabalhar com crianças: EI e fundamental I. Mas eu tenho colegas que 

trabalham no Fundamental II e não têm essa vida estressante que nós temos não. 

Não levam nada para casa. Três dias com os alunos e alunos que já são 
independentes, é outra coisa. Nós, professoras da EI estamos perto de dar “um 

troço”. Isso não é vida não. A gente não tem tempo nem pra ir ao banheiro e nem um 

minutinho para tomar um café. A rotina da EI é uma loucura (Docente 13 - 5º 

encontro). 

Essa mudança de carga horária para os professores do Fundamental I e EI já foi 

implantada em muitos Municípios. Inclusive Municípios menores e com menos 

estrutura do que Teixeira, e pelos relatos que ouvi está dando certo, né? As crianças 
se adaptaram bem, tem sido melhor para os professores, né? Então eu acho que a 

gente tem que reivindicar por isso também. Se não, em pouco tempo não vai ter 

nenhum professor na EI, todo mundo doente e afastado (Docente 14 – 5º encontro). 

Eles estão querendo tirar esses 30% que a gente recebe pela não reserva da carga-

horária para planejamento. Tem professor reclamando porque não quer perder esse 

dinheiro. Eu não importo, eu quero é qualidade de vida. Trabalhar só três dias na 
sala de aula como os professores do fundamental trabalham. (Docente 1 – 5º 

encontro) 

[...] Mas no Ensino Fundamental II é fácil reservar carga-horária para planejamento 

e dia de folga para o professor, por causa das disciplinas, cada professor tem a sua, 

acabou. Agora eu quero ver é como eles vão fazer isso na EI e fundamental I que é 

um professor por turma. Quem vai ficar na sala com as crianças depois o professor 

cumprir seus 2/3 de aula? Vão contratar mais professor? Contratar professor não sai 
mais caro do que pagar essa miséria de 30% em cima do salário base que pagam pra 

gente? Eu quero é só ver. (Docente 11 – 5º encontro) 

Eu acho que é possível sim, tem Municípios menores e mais “pobres” do que 

Teixeira de Freitas e já implantaram a Lei do Piso. Desde a creche, pré-escola, 

fundamental I, tudo tem professores separados por disciplina. As crianças 

acostumam rapidinho. Não sei direito o que e como eles fazem, mas dizem que está 

dando certo. (Docente 6 – 5º encontro) 

 

Sem dúvida, a discussão de como o Município poderá cumprir a Lei do Piso é um 

ponto de tensão entre a categoria e a administração pública. Se por um lado a categoria 

sempre utilizou do instrumento de greves e paralisações para conseguir o reajuste salarial da 

Lei do Piso, por outro, parece cômodo o não cumprimento da mesma Lei no que se refere à 

composição de jornada de trabalho para os professores da EI e do Ensino Fundamental I, que 

 
19 Pela Lei do Piso 1/3 do tempo do professor é destinado ao planejamento, e 2/3 da carga horária para o 

desempenho das atividades de interação com os educandos distribuída conforme a organização da escola 

(BRASIL, 2008b). No município em estudo há um acordo tácito entre os gestores, coordenadores e professores 

do Ensino Fundamental II para que essas horas-aulas referentes aos 2/3 de aula sejam condensados em 3 dias 

semanais. Dessa forma, o quarto dia é destinado ao acompanhamento pedagógico/planejamento e no quinto dia o 

professor é liberado, ou seja, não precisa cumprir carga-horária na escola. Até o presente momento, a secretaria 

de educação assegurou esse acordo, por considerá-lo importante para a qualidade de vida do professor, uma vez 

que este tem tido um dia de descanso. Obviamente que por não se tratar de um direito legal, esse dia de “folga” 

que as professoras da EI tanto almejam poderá ser extinto a depender do interesse da administração.  
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optaram, desde 2008 na implantação do Plano de Carreira, pelo ressarcimento em dinheiro 

pela não reserva de carga-horária para o planejamento. 

A mediação desses diferentes posicionamentos observados nos relatos das docentes foi 

feita no sentido de reconhecerem a importância da implantação da Lei do Piso no que se 

refere ao tempo destinado ao planejamento que significa melhoria em relação às condições de 

trabalho, uma vez que assegura reserva de tempo ao planejamento do trabalho docente. 

Entretanto, algumas questões precisam ser consideradas: quais os impactos dessa mudança de 

jornada de trabalho para os seguimentos da EI e Fundamental I? Como o Município se 

preparou ou não se preparou antecipadamente para essa mudança? O que muda na 

organização e dinâmica da escola? Quem assumirá a regência enquanto o professor referência 

está em atividade de planejamento? Quem é este profissional? Sua formação? Como se dará a 

contratação desses novos profissionais? Modificar a organização da EI de campos de 

experiências para a disciplinarização como no Ensino Fundamental é a possibilidade mais 

viável? A União tem dado contrapartida financeira, técnica e administrativa para que Estados 

e Municípios, sobretudo os mais pobres, concretizem a Lei do Piso, principalmente no que se 

refere ao ajuste da jornada de trabalho? 

Esses questionamentos precisam ser feitos para que não se caia em soluções simplistas 

para algo tão complexo como o direito de educação de qualidade para os educandos e 

condições dignas de trabalho para os educadores 

 

5.3.4.5. O FUNDEB e a gestão democrática 

 

A atuação do gestor escolar vem ganhando destaque nos últimos anos como fator que 

pode contribuir para a qualidade da escola. O destaque que esse profissional vem ganhando, 

principalmente na década de 1990 no país, está ligado a uma série de mudanças que 

aconteceram com a implementação de políticas educacionais, como a Lei de Diretrizes e 

Bases/LDB de 1996, as políticas de fundos: FUNDEF e FUNDEB, as avaliações nacionais, a 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais/PCN, o Programa Dinheiro Direto na 

Escola/PDDE, o Plano Nacional de Educação/PNE, o Plano de Desenvolvimento da 

Educação/PDE, dentre outros, com ideias ancoradas na gestão democrática.  

Legalmente, a ideia de gestão democrática e de participação articula-se com a questão 

da autonomia da escola, que está presente na LDB/1996. Entretanto, constituir essa 

democracia, sobretudo em espaços escolares que tradicionalmente foram marcados pela 

submissão e silenciamento, não é das tarefas mais fáceis. 
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Observa-se que a inclusão da EI no FUNDEB no Município de Teixeira de Freitas, em 

2007, provocou alterações nos modos de organizar e gerir as atividades e os processos, tanto 

do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista financeiro. Entretanto, não se 

percebeu a conquista da autonomia administrativa a partir da implementação do Fundo. Dados 

desta pesquisa ora realizada revelam que questões relacionadas à gestão democrática, como a 

criação de conselhos e caixas escolares encontram-se em fase de construção. A coordenadora 

do NAPEI afirmou que, 

 

[...] As instituições de EI não tinham documentação legal. Começamos, a partir de 

2013, a organizar os registros para que elas pudessem se tornar Unidades 

Executoras. Em 2014, tivemos as primeiras Unidades Executoras. Antes desta data, 

os recursos do PDDE eram geridos pela SMEC, mas agora as instituições já dispõem 

de Conselho Escolar, assim, elas mesmas gestam seus recursos. Quanto à escolha 

dos gestores, até o momento tem sido feita por meio de indicação, ora pela SMEC, 

ora pelo próprio grupo [...] Mas essa indicação não significa dizer que a gestão não 

seja democrática. Orientamos e fazemos formações com as gestoras para que elas 

pautem sua gestão em princípios democráticos (Coordenadora do NAPEI, set., 

2016).  

 

Vale salientar que nas escolas do EF, a eleição para gestores já é uma realidade desde 

2009. Na época de realização das entrevistas para fins desta pesquisa, o Município lançou 

edital para eleição de gestores na rede, e, desta vez, as instituições da EI também participaram 

desse processo de eleição democrática. Assim, em dezembro de 2016, todas as instituições de 

EI tiveram seus primeiros gestores eleitos para exercerem o mandato de 2 anos (2017-2018). 

Dessa forma, as docentes que participaram do curso relataram suas impressões a 

respeito da conquista de eleições diretas nas instituições de EI. Consideram que é uma 

mudança muito recente e que, talvez por isso, fosse difícil fazer uma avaliação mais 

consistente, mas, que até o presente momento não se sentem seguras para apontar aspectos 

positivos ou “uma conquista” desses cargos eletivos: 

 

Nós acreditávamos que eleição para gestores traria também mudança de gestão, uma 
gestão democrática. Mas agora estamos vendo que não é assim. Um diretor não fará 

uma gestão democrática só porque ele foi eleito. Depende muito da concepção, do 

perfil da pessoa. Temos ouvido relatos inacreditáveis de posturas autoritárias de 

diretoras que foram eleitas agora [...]. Lógico que a mudança de governo, as ordens 

que vem “lá de cima” muda muita coisa na escola. Não dá para saber direito se o 

autoritarismo é fruto da direção mesmo ou se vem de “lá de cima” (Docente 14 - 4º 

encontro). 

Eu acredito que a EI aqui em Teixeira não foi preparada para ter uma gestão 
democrática de fato. Nós nunca tivemos autonomia para nada. Nosso trabalho parte 

do princípio de que temos que desenvolver a autonomia das crianças, mas nós 

professoras, coordenadoras e até mesmo as diretoras, não temos autonomia [...]. 

Tudo é decidido pela Secretaria de Educação. Nós apenas cumprimos ordens, 
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sempre foi assim. O que apregoa a LDB sobre autonomia na/da escola não é uma 

realidade para a Educação Infantil. Aqui andamos na contramão dos princípios de 

democracia e autonomia (Docente 8 - 4º encontro). 

Eu trabalhei como coordenadora muitos anos e sempre senti o peso dessa opressão. 

Por mais compromisso e responsabilidade que a gente tenha, parece que não 

confiam no nosso profissionalismo. A gente não tem autonomia para nada.  Essa 
eficiência que acreditamos ter é, muitas vezes, resultado de muito controle. Eu sei 

que não pode existir ausência de controle, de organização, mas aqui é um controle 

fora do comum. Vem de cima pra baixo como um rolo compressor mesmo: da 

secretaria para os diretores e os diretores, por sua vez, apertam ‘as rédeas’ do seu 

grupo. Algumas diretoras até que amenizam a situação, outras fortificam os ditames 

da Secretaria. (Docente 14 - 4º encontro). 

Na minha escola, as professoras são consultadas em algumas questões pontuais, 
como de planejamento ou na composição do conselho escolar para receber o 

dinheiro do PDDE. Mas não existe uma participação efetiva nas demais decisões da 

escola não. Já vem tudo decidido, só nos comunicam (Docente 2 - 4º encontro). 

 

Percebe-se, assim, que há visões diferenciadas entre a coordenadora do NAPEI e das 

docentes. Enquanto a coordenadora da secretaria pontua que há orientação para que as 

diretoras pautem sua gestão em princípios democráticos, as docentes consideram que o 

próprio NAPEI é centralizador e controlador de todas as ações da escola, desde as questões 

administrativas às questões pedagógicas. Essa interferência direta da Secretaria de educação 

dificulta a possibilidade de atuação das docentes como intelectuais criadoras, uma vez que a 

organização do trabalho da escola não parte dos mentores locais. 

Enfatiza-se que gestão democrática não é ausência de controle, como bem aponta uma 

das docentes. Para Paro (1998), a escola deve ser democrática para responder aos anseios da 

população e também ao controle democrático do Estado, pois esta terá condições de 

desempenhar melhor suas funções se tiver a participação de seus usuários dentro de uma 

organicidade. Mas, para algumas docentes, as decisões cotidianas sobre o funcionamento da 

escola são tomadas pela coordenação/direção e informada aos professores. 

A LDB, por meio do que estabelece sobre o Projeto Político Pedagógico, dá 

autonomia à escola, tornando-a responsável por sua construção e desenvolvimento (ABREU, 

2002). O diretor, como responsável por geri-la, é quem leva esse processo de construção para 

dentro da escola. Apesar de a escola partir do que foi formalmente estabelecido, nela se 

encontram princípios e valores construídos e elaborados em seu interior.  

Para isso, há que se pensar: quem são os diretores das instituições da EI? Quais as 

responsabilidades que este profissional assume em seu cotidiano? Quais as práticas de gestão 

favorecem o desenvolvimento da escola democrática? Qual o nível de preparação dos 

diretores para as demandas que esta gestão exige?  
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5.3.4.6. O FUNDEB e o controle social 

 

O acompanhamento e o controle social foi um dos temas apresentado no questionário 

diagnóstico. Também a falta de credibilidade do controle social sobre a aplicação dos recursos 

na educação do Município era um ponto em comum entre as docentes. Como não conseguiam 

perceber ações efetivas que pudessem impedir as aplicações indevidas dos recursos e nem 

havia punição para os desvios do dinheiro público, consideravam-no ineficaz.  

O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a 

aplicação dos recursos do FUNDEB devem ser exercidos em todas as esferas dos governos, 

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por Conselhos 

instituídos especificamente para esse fim. E apesar das docentes saberem que existia um 

acompanhamento e controle social dos gastos públicos não tinham clareza sobre como 

funcionava e por quem era constituído. 

Nesse sentido, no questionário foi perguntado se elas tinham conhecimento sobre a 

existência de controle social sobre o FUNDEB: 52,5% das docentes disseram que sabiam que 

existia, mas que não sabia quem eram os responsáveis por esse controle; 34,2% responderam 

que sabia da existência desse controle e que conheciam parcialmente quem eram os 

responsáveis e 13,3% disseram que não sabiam que existia algum tipo de controle social. 

Ao analisar as planilhas de receitas e despesas do FUNDEB disponíveis no site do 

Siope, as docentes faziam perguntas sobre esse acompanhamento, demostrando 

desconhecimento de quem seriam os responsáveis por esse acompanhamento. Nos relatos, 

percebia-se que a função do Ministério Público, da Associação de professores e do Conselho 

Municipal se misturava em uma coisa só. Apenas duas docentes, das dezenove, sabiam da 

existência da Câmara do FUNDEB20.  

No Município, a Câmara do FUNDEB está interligada ao Conselho Municipal de 

Educação que foi instituído pela Lei nº 450/08. Para a ex-presidente do Conselho Municipal, 

essa junção fortalece e facilita o controle, possibilitando o trabalho da equipe, que, por si só, é 

fragmentado pela ausência de capacitação técnica e insuficiência de recursos para visitas e 

fiscalizações in lócus. Em seu relato, ela pondera que, 

 

[...] Não é um trabalho fácil até que se consiga formar uma equipe capacitada para 
fiscalizar. Somos eleitos sem saber de nada. Da noite para o dia nos tornamos 

responsáveis pelo controle e fiscalização de receitas e despesas vultosas. É uma 

 
20 No município de Teixeira de Freitas a Câmara do FUNDEB é integrada ao Conselho Municipal de 

Educação/CME e regulamentada pela Lei Nº 450/08 de 15/04/2008 (TEIXEIRA DE FREITAS, 2008a). 
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responsabilidade muito grande e não há boa vontade da administração pública em 

colaborar para que essa formação, capacitação e fiscalização aconteçam. Temos que 

correr atrás e estudar muito e, até a gente conseguir fazer o trabalho funcionar bem, 

muitas coisas acontecem. Muita gente só sabe criticar, mas não sabem do que a 

gente passa exercendo uma função dessas (Ex-Presidente da Associação de 

Professores – 6º encontro). 

 

Esse relato testifica a análise de Davies (2008) sobre a ineficácia do acompanhamento 

do controle social das políticas de Fundos. Para o autor, um grande problema com relação ao 

acompanhamento e controle social do FUNDEB remete-se à capacitação para análise técnica 

da documentação contábil relativa à receita do fundo e à aplicação dos recursos, visto que 

alguns dos segmentos que compõem o Conselho não receberam uma formação adequada para 

essa análise. 

Vale ressaltar que além dessa dificuldade de acompanhamento dos Conselhos por falta 

de capacitação técnica, há uma problemática anterior, que é a composição desses espaços de 

fiscalização e controle. Segundo relato das docentes, esse é um direito que muitos preferem 

não exercer, e se incluem nesse grupo que não participa, apesar de reconhecerem a 

importância da participação, do acompanhamento e do controle social: 

  

Confesso que sou ausente nessas questões de acompanhamento e controle social. Por 

exemplo, nem sabia que existia a Câmara do FUNDEB. Sempre que tem eleições do 

Conselho Municipal vou lá e voto porque liberam a gente do trabalho para ir votar. 

Eu sempre fui lá sem saber nem o que era aquilo e votava no que as colegas diziam 

que estava “mais forte”. Agora que estou estudando sobre isso me sinto 

envergonhada dessa minha atitude. Pena que as eleições foram recentemente. Se 

fosse agora, depois desse curso, já teria feito diferente (Docente 12 – 4º encontro). 

Eu já fui representante dos diretores no Conselho Municipal de Educação. É muito 

difícil encontrar profissionais que queiram participar de qualquer tipo de conselho. 

Tem gente esclarecida que poderia fiscalizar e fazer um bom trabalho, mas não quer. 

Fica empurrando um para o outro: vai fulano, vai sicrano, você é bom, você dá conta 

[...]. Não tem trabalho para fazer não. É só participar de algumas reuniões lá, assinar 

umas atas, nada demais. Aí uma pessoa “coitada” desavisada, que não sabe de nada, 

aceita só por pressão. Às vezes é uma pessoa que nem tem perfil ou interesse de 

estar ali, só foi porque a Secretaria fala que é para mandar alguém da escola e a 

gente para se livrar da tarefa, manda quem se disponibilizou. É só para constar. Nada 
com atitude de compromisso, de responsabilidade não. Entende como é? Por isso 

que aqui a coisa não funciona (Docente 13 – 4º encontro). 

 

Nos relatos, verifica-se que, além de não haver predisposição nas docentes de 

participarem ativamente de um grupo de acompanhamento, também não perceberam a 

possibilidade de uma ação individualizada de acompanhamento: 

 

Eu sempre critiquei a falta de compromisso da gestão pública com a educação, e 

principalmente da EI, mas também nunca participei de nada, nunca procurei saber de 
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como as coisas eram feitas ou não eram feitas. Agora com esse curso, eu vou me 

inteirar dessas questões [...]. Olha gente, aqui desse grupo terá que sair umas pessoas 

para compor os próximos espaços dessas decisões: vamos fazer parte da Câmara do 

FUNDEB, do CME, do Sindicato e dos outros Conselhos que tem aí para fiscalizar 

os investimentos para a educação. Está lançado o desafio (Docente 12 – 5º 

encontro). 

Cabe ressaltar que apesar das dezenove docentes que concluíram o curso serem 

sindicalizadas, quinze docentes (78,94%) não perceberam contribuição da Associação de 

professores à sua vida profissional, seja em termos de formação, seja em termos de 

articulação política em torno das necessidades da categoria, exceto para garantia de 

articulação de movimentos estanques para pagamento do Piso Nacional. De acordo com seus 

relatos, esta tem sido a única ação da Associação de professores nos últimos anos, 

 

Eu tinha desistido de fazer cobranças ao sindicato. Cada vez que eu fui lá fazer 

alguma reclamação, foi para passar raiva e perceber que eles não nos representam. 

Então meu comportamento foi de agir como se ele não existisse. Agora com esse 

curso, com as coisas que tenho aprendido aqui que a gente pode e deve lutar, eu vou 

perturbar aquele povo. Eu vou mostrar para eles que eu estou de olho neles.  Não 

vou aceitar aquelas desculpinhas que eles dão para gente que não tem jeito não. Uai, 

se a gente vai fazer uma reclamação ao sindicato de uma coisa está errada, e eles 

viram para gente e falam que não tem jeito, a gente tem que aguentar, que sindicato 

é esse? (Docente 11 – 5º encontro). 

O Sindicato aqui é medroso. Se tiver uma Campanha Nacional, como essas 

paralisações nacionais que estamos tendo constantemente nesse ano, eles vão nas 

escolas, entregam panfletos, falam que é importante participar e tudo mais. Mas se 

existe uma questão local para ser resolvida, aí eles querem a mediação com o 

prefeito [...] se a gente cobra por uma decisão mais de enfrentamento, eles acham 

que é melhor esperar, amenizam a situação e aceitam a proposta que por ventura nos 
fizer. Por isso que muitos não confiam mais nesse sindicato (Docente 13 – 5º 

encontro). 

Outra coisa, vejo muitos professores da EI filiados ao sindicato pelos benefícios 

pessoais que acreditam ter. Só são filiados, mas não participam de nada. Poucos são 

os professores da EI que estão presente nas assembleias, paralisações ou greves. 

Geralmente, os professores do Fundamental participam mais que a gente. Isso me 

deixa muito triste (Docente 17 – 5º encontro). 

 

O relato dessa docente revela a falta de reflexão de alguns profissionais sobre as 

dimensões do trabalho e da política, inseparáveis, considerando os professores como 

intelectuais orgânicos engajados em um movimento que deve ser coletivo e não individual. 

Concorda-se com o posicionamento de Gramsci (2004) que considera que a contradição entre 

a consciência e o agir, pode levar a um Estado de “passividade moral e política”, que impede 

as escolhas e, consequentemente, a ação. Por outro lado, identifica-se, também, 

posicionamentos que revelam um pensamento por mais envolvimento, mobilização rumo à 

construção de uma cultura da coletividade.  
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5.4  O que dizem as docentes sobre o curso e o conhecimento sobre o financiamento 

 

Pensar e organizar o curso sobre o financiamento da educação a partir das lacunas 

identificadas no contexto desta pesquisa não foi tarefa fácil.  Havia uma expectativa e uma 

preocupação em relação à receptividade do convite. Muitos fatores precisavam ser 

considerados: a temática, a carga-horária do curso, a disponibilidade de tempo das docentes, o 

deslocamento, dentre outras questões que poderiam dificultar sua execução.  

Avaliou-se, por isso, cuidadosamente, todos esses aspectos e ao receber as docentes 

que conseguiram se inscrever e se fazer presentes ao curso percebe-se que cada uma delas 

tinha os seus motivos e inquietações e, em virtude disso, superaram as dificuldades 

apresentadas e aceitaram a proposta com muito envolvimento.  

As principais razões apresentadas pelas docentes foram: compreender, conhecer o 

financiamento como possibilidade de melhoria de Valorização Profissional na questão da 

remuneração; como oportunidade de rompimento da precarização da EI (crianças e seus 

profissionais) – condições físicas/estruturais da escola;  como chance de melhoria na 

valorização na questão da formação continuada e reconhecimento dessa formação; como 

perspectiva de instrumentalização contra a corrupção; como possibilidade de fortalecimento 

contra a tirania dos superiores que imputam-lhes responsabilidades que não são suas, e, por 

fim, porque acreditam que precisam conhecer sobre o financiamento para lutar em causa 

própria, pelas crianças e pela comunidade porque não dá mais para esperar pela Associação de 

professores e pelos Conselhos constituídos alguma proposição nesse sentido.   

Em seus relatos, as docentes reconhecem que há ausência de engajamento político em 

suas ações e consideram que, por comodidade ou por falta de conhecimento, não assumiram a 

plenitude de sua prática pedagógica em uma perspectiva emancipatória: 

 

Eu me considerava uma excelente profissional. Fiz todos os cursos nas áreas das 

práticas pedagógicas da EI. Sempre procurei colocar em prática o que aprendi nos 

cursos, e somos cobradas por isso. Se a escola tem os recursos bem, se não tem a 

gente se vira e faz as coisas acontecerem. Então “tava” tudo certo [...]. A gente feliz 

com o resultado do nosso trabalho mesmo com todas as dificuldades, os pais 
satisfeitos com nosso esforço. Então porque eu ia achar que precisava conhecer tudo 

isso que só estou conhecendo agora? Eu não enxergava essa necessidade não 

(Docente 12 – 3º encontro). 

Eu acredito que esse curso veio na hora certa. Essas condições de precarização na EI 

no Município sempre tivemos. Mas antes era pedido para a gente dar “um jeitinho” 

com “jeitinho”. A gente fazia e, de certa forma, não percebíamos que estavam 

cobrando para gente fazer daquele jeito. Hoje não. Agora nos impõe. Temos aí a 

proposta do amor para a educação do Município. E se por amor a gente não fizer o 
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que eles querem, sem “amor” nenhum, vão vir às retaliações para cima da gente [...]. 

Mas agora deixa eles virem quente que eu tô é fervendo! (Docente 11 – 4º encontro). 

Eu quero retificar uma fala que fiz no primeiro encontro quando disse que ficava 

indignada com nossa categoria, que é todo mundo esclarecido, com formação em 

nível superior, concursado e que mesmo assim ficam inertes às situações deploráveis 

que se submetem nas escolas [...]. Percebo, agora, que não temos conhecimento só 
porque temos nível superior não. Quantas discussões que tivemos aqui que deixaram 

todas perplexas porque não conhecíamos de nada disso? Eu quero saber de agora 

para frente: o que iremos fazer com essa nova visão que estamos tendo aqui nesse 

grupo? (Docente 8 – 4º encontro). 

Eu também me considerava super competente. Nunca me interessei por conhecer 

sobre o financiamento, sobre o direito da educação de fato, com a qualidade que se 

deve ter. Nunca fiscalizei e nem acompanhei nada. Sempre fui muito crítica mesmo 
sem conhecimento nenhum. Agora vejo as responsabilidades que não assumi mesmo 

sendo uma pessoa muito envolvida com as necessidades da escola. Me desgastei 

com o que não era para desgastar e deixei de agir onde, de fato, era necessário agir 

(Docente 4– 4º encontro). 

Eu me considero uma pessoa muito estudiosa. Eu busco, me qualifico, mas sobre 

essas questões que foram tratadas aqui eu não tinha consciência. Nunca parei para 

conhecer ou para refletir sobre elas. Eu recebi vários e-mails sendo convidada para 

esse curso e não tive interesse em me inscrever. Comecei no primeiro encontro 
porque a colega falou tanto, insistiu tanto que vim. E valeu a pena! (Docente 6 – 6º 

encontro) 

 

Essas “falta de consciência” apontada pela docente desse último relato permeava as 

falas das demais sobre cada descoberta e discussão que os encontros proporcionavam. 

Entretanto, compreende-se que não havia ausência de consciência, o que existia era uma 

consciência falseada em relação ao que as docentes consideravam que era necessário para 

serem exímias profissionais da EI. Pode se dizer, nesse sentido, que é uma consciência que 

corresponde a uma filosofia do senso comum. 

A perspectiva que as docentes tinham do seu trabalho na escola era baseada, portanto, 

em uma concepção na qual, diante da desresponsabilização do gestor público para com a 

gestão dos recursos, não havia outra possiblidade se não a de minimizar os impactos dessas 

ausências nas instituições de ensino com centralidade no contribuir financeiramente. Não 

havia, portanto, outras ações de cunho político, como: reuniões de pais para dialogarem sobre 

a situação da escola; reuniões com o conselho escolar para deliberarem ações efetivas sobre as 

dificuldades enfrentadas; participação de espaços deliberativos como CME e demais 

Conselhos; acionar esses órgãos que têm o poder de fiscalizar e mostrar a situação das 

escolas; envolvimento da comunidade na busca por melhoria da educação; reunião e 

reivindicações coletivas junto à Secretaria de Educação, enfim, outras possibilidades para 

além das festas, brechós, bingos e até mesmo contribuições diretas que saem do próprio bolso 

das docentes em questões mais emergenciais. 
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Os relatos das docentes, percebendo como suas ações estavam centradas em ações 

individualizadas, demonstraram o nível de amadurecimento diante do confronto com o 

conhecimento crítico e científico que tiveram durante o curso. Acredita-se que o 

conhecimento pode estar a serviço ou não das relações de dominação. A escola é um lugar de 

produção e reprodução do conhecimento e carrega, em suas relações de poder, uma 

vinculação político-ideológica e as docentes estavam demostrando a todo tempo a 

compreensão desse processo: 

 

Estamos há anos luz para sermos de fato profissionais que precisamos ou que 

deveríamos ser. Eu vejo lá na escola que eu trabalho. Sou taxada como a chata, a 

intransigente porque exijo meus direitos e os direitos das crianças. O normal é a 

aceitação a qualquer tipo de tratamento aos pais, às crianças e aos profissionais da 

escola. Qualquer coisa, qualquer lugar serve para a Educação Infantil. Eu penso que 

esse curso deveria ser uma exigência curricular. Todos os profissionais da rede 

deveriam aprender sobre o que estamos aprendendo aqui (Docente 14 – 5º encontro). 

Eu acredito que o conhecimento reflexivo nos impulsiona para a mudança. Tem 

gente que não quer se envolver mesmo. Que decidem ficar de fora [...]. Eu convidei 

muitas diretoras para fazerem esse curso. Quando eu relatava do nível das nossas 

discussões, o que e como estávamos aprendendo, elas simplesmente não quiseram 

participar. Acreditam que vão ser perseguidas, que se conhecer só aumenta a 

indignação e revolta e que nada muda mesmo. Preferem ficar acomodadas do jeito 

que estão [...]. Quanto menos eu conheço, mais torna fácil para eu permanecer na 

minha zona de conforto. Sabe o que eu acho? Que o conhecimento não é para todo 

mundo não. Só para os corajosos. E nós somos muito corajosas por estarmos aqui 

(Docente 11 – 5º encontro). 

 

Tanto a escola como as docentes são compreendidas, como já dito anteriormente, 

como intelectuais nas funções diretiva, construtiva, educativa e intelectual, propriamente dita, 

na construção ideológica da hegemonia. Por isso, a relação entre os intelectuais e a 

comunidade deve “forjar um bloco intelectual-moral que torne politicamente possível um 

processo intelectual de massas e não apenas de pequenos grupos intelectuais” (GRAMSCI, 

1999, p.103). Esse lugar decisivo que a função intelectual ocupa nas elaborações de Gramsci 

determina o destaque que ele dá aos intelectuais como portadores de possibilidades de 

mudança na prática social, a partir da elaboração das consciências em torno do próprio 

processo histórico vivido.  

O curso mostrou-se um espaço de desconstrução/construção dessas consciências. O 

professor isolado não discute as políticas educacionais, sobretudo de financiamento que 

afetam a organização e as relações do trabalho docente e se vê somente como executor de 

projetos pedagógicos, produzidos em “instâncias superiores”. A escola compreendida como 

reprodutora das relações sociais e não produtora de “sujeitos pensantes”, de certa forma, 
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adormece as consciências. Entretanto, as docentes, como sujeitos históricos, provocam 

rupturas e, por isso, estavam ávidas pelo conhecimento sobre o financiamento da educação. 

Enseja-se que esse docente “intelectual” consiga construir uma hegemonia e que, juntamente 

com outros grupos sociais, consigam construir um novo projeto educacional para a EI do 

Município, no qual crianças e profissionais sejam considerados como cidadãos de direito 

pleno. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

O debate sobre financiamento da educação é de fundamental importância para a 

construção de um sistema educacional que vise a qualidade e a valorização dos profissionais 

do magistério, visto que, sem recursos financeiros, o objetivo de qualificar a educação, ou 

qualquer outro que se trace, torna-se inviável (PINTO, 2001). 

 Considerando-se a relevância social e política da temática do financiamento da 

Educação Básica no Brasil, sobretudo para os profissionais da educação, uma vez que os 

resultados das políticas públicas de financiamento afetarão diretamente o trabalho docente, 

parece importante saber que conhecimentos as docentes da Educação Infantil possuem sobre o 

financiamento da educação e que função atribuem a este conhecimento. 

Nesse sentido, toda a orientação metodológica foi construída tendo, como foco, o 

conhecimento das docentes que, como a própria pesquisadora, eram partícipes do mesmo 

campo profissional.  

Tomando o conhecimento como foco, a produção deste trabalho partiu do pressuposto 

gramsciano de que, através da consciência, as classes populares e seus intelectuais podem 

demarcar os elementos de ruptura e de superação entre as concepções dominantes e a operar 

uma nova síntese, na medida em que adquirem “uma progressiva consciência da própria 

personalidade histórica” (SEMERARO, 2000, p 21). 

Partindo dessa premissa que há uma relação dialética entre conhecer e agir, o 

conhecimento torna-se necessariamente político quando pressupõe o “desvelamento” crítico 

da realidade. Vale ressaltar, contudo, que esse desvelamento dá-se no campo da contradição. 

E que, portanto, a superação dessa contradição acontece mediante a materialização da 

mediação que possibilita a compreensão da produção das ideias hegemônicas de um 
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determinado seguimento social, cultural, político, econômico ou ideológico, no qual o 

conhecimento estará a serviço destes. 

Isso quer dizer, portanto, que o conhecimento, na medida em que assume um caráter 

científico, crítico, político e mediado no movimento do contraditório, produz a ação 

necessária para a transformação social. 

Este estudo pretendeu analisar os conhecimentos das docentes da Educação Infantil 

sobre a temática do financiamento da educação por se considerar que a política educacional 

para o financiamento influencia sobremaneira as ações no espaço escolar e, por conseguinte, o 

trabalho docente. Portanto, munir-se deste conhecimento poderá instrumentalizar as docentes 

para o engajamento político (se assim se propuserem), uma vez que é uma decisão particular 

rumo à construção e luta por uma educação de qualidade para todos. 

Certamente que esta pesquisa não tem a pretensão de considerar que, uma vez tendo as 

docentes conhecimento sobre os fundamentos, os aspectos básicos e fundamentais do 

financiamento da Educação Básica, conseguiriam por si só e imediatamente, promover as 

mudanças necessárias para a efetivação da qualidade no/do atendimento educacional onde 

estão inseridas. Seria muita ingenuidade pensar assim, pois estas transformações envolvem 

mudanças nas questões macro, decisões e concepções econômicas, sociais, ideológicas e 

políticas de um país que, historicamente, não priorizou a educação pública. Entretanto, 

acredita-se que a escola, mesmo sendo um aparelho ideológico do Estado, poderá ser espaço 

de contra hegemonia. 

Assim, trata-se de um desafio duplamente constituído. Primeiramente, por estar a 

pesquisadora amplamente envolvida no universo das problemáticas vivenciadas, pela ausência 

de recursos nas instituições de Educação Infantil no Município, e, por isso mesmo, necessita 

se desprender desse cotidiano, transformando a atividade prática em atividade humano-

genérica para elevá-las ao nível da práxis (HELLER, 1992, p. 32). 

Outro desafio foi realizar a tarefa de dialogar com os sujeitos do mesmo campo 

profissional, adentrando em seus conhecimentos, apreendendo suas reflexões para compor os 

dados deste trabalho, respeitando seus posicionamentos, seus conflitos, suas incertezas, suas 

resistências, suas contradições, enfim, os sentidos de seus conhecimentos, sem, contudo, 

deixar de confrontá-las no intuito de derrubar a velha ordem estabelecida pelo senso comum, 

para construir outra, de interesse da maioria: o conhecimento crítico e científico.  

Nessa perspectiva, a proposta da pesquisa-ação nesta pesquisa foi exatamente isso: 

estar nos educando no plano individual para enxergar possibilidades de ações na coletividade. 

Compreender que muitas limitações se apresentam no cotidiano escolar não é fruto do acaso, 
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mas resultado de um projeto liberal de educação que preconiza práticas individualistas de 

trabalho e transforma a função intelectual em uma opção individual, fruto de trajetórias 

pessoais de cada indivíduo. 

Desse modo, nas primeiras inserções à pesquisa, foi possível identificar que as 

docentes consideram que seus conhecimentos sobre o financiamento da educação são 

incipientes porque a formação inicial não contemplou a discussão desta temática e que, por 

sua vez, a escolha por formação continuada está ligada à qualificação do profissional que já se 

tornou professor. Por isso, necessita de conhecimento sobre as práticas pedagógicas, exceto 

aos que se interessam por cargos de gestão. Este sim precisa de conhecimentos relacionados 

aos recursos financeiros da escola. 

Pode-se observar, ainda, uma separação entre a concepção e execução do trabalho no 

cotidiano escolar em relação ao que cabe aos professores e a gestão da escola. Entende-se que 

o conhecimento é apropriado, distribuído e organizado em diferentes concepções para atender 

a objetivos específicos na sociedade. Neste caso, a compreensão das docentes de que aos 

professores cabe o conhecer para o exercício prático do fazer pedagógico, reflete a concepção 

estratificada da educação, preconizada pelo capitalismo e fortificado no contexto das políticas 

públicas neoliberais de uma visão pragmatista do trabalho docente.  

No imaginário das docentes, discussões sobre os recursos financeiros da escola, 

proposições com a comunidade escolar, rupturas com o padrão de gestão impostos no campo 

educacional, controle e organização das escolas são competências administrativas, restando-

lhes, estritamente, o espaço da sala de aula. Por isso, conhecer sobre técnicas e métodos 

pedagógicos será sempre uma prioridade formativa. 

Porém, como toda concepção é permeada por contradições, percebe-se que se, por um 

lado, as docentes acreditavam que mergulhar em conhecimentos sobre o fazer pedagógico é o 

suficiente ao exercício competente do professor, por ser o campo de sua atuação; por outro, 

havia um descontentamento por este “fazer” tão limitado ao espaço sala de referência que 

esvazia a autonomia das docentes, seja pelo controle, seja pela falta de oferta de condições de 

trabalho, resultando na submissão das docentes a um processo de regulação tanto por parte da 

Secretaria de Educação, como da gestão escolar. 

Em relação à percepção da falta de recursos financeiros para a EI que compromete a 

oferta educacional desta etapa educativa para as crianças e condições dignas de trabalho para 

os profissionais da educação no Município, evidenciou-se que as docentes não conseguiam 

fazer uma articulação entre as políticas macro que reverberam nas políticas micro em seu 
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Município, e, consequentemente, nas escolas. Para elas, dinheiro sempre tem, porém, falta 

vontade política em nível local e gestão eficiente dos recursos públicos. 

Há que considerar que problemáticas relacionadas à insuficiência de vagas, 

precariedade na infraestrutura das instituições de ensino, falta de recursos de material didático 

e humano e outras carências vivenciadas na EI de Teixeira de Freitas não se limitam 

exclusivamente à falta de vontade política local, mas estão intrinsicamente ligadas, também, 

há um contexto nacional de descaso com políticas públicas de financiamento para a Educação 

Infantil, que, por sua vez, influencia diretamente em muitos Municípios brasileiros, sobretudo 

os mais pobres. 

Historicamente, a EI é vista como a “prima pobre” da educação brasileira, tendo um 

percurso marcado pelo assistencialismo, por ações filantrópicas e por poucos recursos 

advindos do Estado, e que, mesmo com a criação do FUNDEB, que sem dúvida representou 

um passo significativo da Educação Brasileira, em relação ao atendimento educacional à 

infância, contudo, não resolveu os problemas desta etapa educativa, uma vez que não 

representou a entrada de novos recursos para a educação, permanecendo a baixa 

complementação da União; a ineficácia do poder de fiscalização dos conselhos e da 

comunidade escolar; a permanência de problemas relativos à gestão dos recursos. Portanto, 

esse contexto nacional reflete diretamente nas condições de atendimento da EI no Município 

de Teixeira de Freitas. 

Conhecer como se constitui esse engendramento das políticas públicas de 

financiamento em nível nacional, para compreender o contexto local foi de fundamental 

importância para a pesquisadora, bem como para as participantes da pesquisa. Dessa forma, 

por meio do curso, explicita-se os aspectos fundamentais do financiamento da educação no 

Brasil, contextualizando o histórico do financiamento da Educação Básica no país desde a 

Constituição de 1934 até os dias de hoje. 

Foi possível identificar, especificamente com relação à Teixeira de Freitas, que o 

Município ainda está estruturando o atendimento à Educação Infantil, apesar das inegáveis 

contribuições do FUNDEB que ampliou a oferta (ainda que timidamente) e melhorou a 

qualidade do atendimento da EI com a ampliação de recursos para esta etapa educativa, 

principalmente com a complementação da União. Mesmo assim, identifica-se que a EI obteve 

poucos recursos e, consequentemente, pouco impacto do FUNDEB no atendimento à infância. 

  O Município encontra dificuldades para atendimento da demanda, uma vez que 

64,6% das crianças de 0 a 5 ainda encontram-se fora da escola. Certamente que uma das 

dificuldades para obter recursos suficientes para a EI está relacionada aos baixos fatores de 
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ponderação da distribuição do FUNDEB para creche e pré-escola, e a ausência de critérios 

científicos na elaboração desses fatores.  

De maneira geral, as docentes consideraram que a precarização da EI não estava 

relacionada à insuficiência de recursos. Apesar de nunca terem se informado sobre as reais 

receitas e despesas do Município com a educação, acreditavam que o Município dispunha de 

recursos suficientes, e, que a corrupção é a causa da falta de investimento na educação. 

Ressalta-se, ainda, que, durante a pesquisa, foram evidenciadas algumas limitações 

para a investigação que dificultou, sobremaneira, o levantamento de informações financeiras 

sobre a EI no Município. Além da dificuldade em adquirir as informações que se desejava, 

quando se conseguia, essas se restringiam aos mesmos dados disponibilizados nos sites 

oficiais.  

Cabe afirmar que as docentes não tinham conhecimento da existência de sites que 

fazem a disseminação e possibilitam acesso público às informações referentes aos orçamentos 

de educação em nível federal, estadual e municipal. Constatou-se, também, que as 

informações contidas nesses sites não são de fácil compreensão, apesar de a Lei Federal nº 

12.527/2011 (BRASIL, 2011), nomeada de Lei de Acesso à Informação/LAI, preconizar que 

esses portais precisam ser ferramentas de pesquisa de conteúdo que permitam o acesso à 

informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 

Observa-se, porém, que o cidadão comum, ao abrir esses sites, se deparam com uma 

variedade de tabelas, valores e a frustração de, na prática, os números não reportarem as 

informações pretendidas.  

No Município, por exemplo, mesmo acessando as informações contidas nos relatórios 

do FUNDEB, no SIOPE/FNDE, não foi possível distinguir os recursos do FUNDEB que são 

diretamente e especificamente aplicados a EI, nem os recursos provenientes de outras fontes. 

Isso por que há ausência de detalhamento nos gastos do FUNDEB com cada segmento da 

Educação Municipal. De acordo com a SMEC, não há registro de dados de gastos de forma 

discriminada. Existe apenas uma única conta bancária (conta-educação) e que, partir desta, os 

recursos são distribuídos, fato que dificulta o acompanhamento, por parte do cidadão que 

pretenda fazer a verificação dos gastos da Educação Municipal.  

Vale ressaltar que, apesar das limitações e da falta de uma abordagem didática nos 

dados contidos nos relatórios do FUNDEB, no SIOPE/FNDE, no curso, quando acessavam o 

site, houve certo alvoroço epistemológico por parte das docentes ao observarem aquelas 

informações. Essas sentiam-se “empoderadas” com aquelas informações adquiridas naquele 

momento, e, ao mesmo tempo, frustradas, porque, apesar de ser uma informação acessível, 
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não tinham conhecimento sobre esses dados, e, por isso, nunca tinham acessado 

anteriormente. 

Na sociedade do conhecimento, a informação caracteriza-se como ferramenta valiosa 

para o indivíduo. O acesso à informação torna-se um direito que possibilita a garantia de 

outros direitos; portanto, uma ferramenta fundamental para a consolidação de uma sociedade 

democrática, constituindo-se, para esta, um importante instrumento de controle do Estado que 

lhe governa. Entretanto, compreende-se que a informação, por si só, não é capaz de alcançar 

os objetivos propostos, se fazendo necessário conhecimento para interpretação dessa 

informação. Dessa forma, a falta de compreensão dos dados contidos nos sites de 

transparência faz com que estes sejam de domínio público, entretanto, sem o “domínio do 

público”. 

Identificou-se, no decorrer da pesquisa, que o Município apresenta dois grandes 

desafios em relação ao atendimento a EI: ampliar a oferta de vagas e melhorar as condições 

de atendimento. O Secretário de educação também concorda que o Município precisa avançar 

nessas questões. Para ele, a construção de mais oito novos prédios do Proinfância que foi 

contratada junto ao governo federal em 2015, para os próximos dois anos, minimizaria essa 

problemática. Afirmou, também, que os recursos do FUNDEB trouxeram mudanças 

significativas para a melhoria da Educação Básica como um todo, porém, está longe de 

atender as reais necessidades do Município, uma vez que os recursos desse fundo não são 

suficientes para cobrir a folha de pagamento dos profissionais da educação.  

Na compreensão das docentes, existe, por parte Secretaria de Educação, certo descaso 

com as necessidades da EI, haja vista que a Educação Básica compreende, desde a EI ao 

Ensino Fundamental. Entretanto, este último encontra-se em melhores condições de estrutura 

tanto em matéria de oferta, como de atendimento. Para elas, a invisibilidade das crianças pela 

gestão pública contribui para este fator. Acreditam, também, que os alunos do Fundamental I 

e II reclamam da qualidade da merenda oferecida, das más condições de infraestrutura e, 

também, das questões pedagógicas das escolas para os seus pais. Estes, por sua vez, 

reclamam, fazem denúncias e, por conseguinte, há empenho da gestão para melhoria deste 

nível de ensino. Porém, como as crianças da EI ainda não fazem esse tipo de avaliação, suas 

necessidades são silenciadas em instituições que não oferecem as mínimas condições de 

funcionamento. 

Elas acreditam também que no Município se criou um “perfil de professores da 

Educação Infantil”. De certa maneira, há um consenso de que estes são profissionais que 

“vestem a camisa”, “abraçam a causa” em prol de uma educação “menos deficitária” para as 
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crianças. Dessa forma, vivenciam, com certa naturalidade, as ausências de recursos físicos, 

didáticos e humanos nas instituições e que, para tanto, a equipe escolar tem assumido a 

responsabilidade por complementar o que falta nas instituições de EI, com recursos do próprio 

bolso e/ou promovendo festas, brechós, bingos e outras atividades para angariar recursos para 

manutenção da escola. 

De maneira geral, as docentes demonstraram inquietações com esse perfil e a própria 

postura assumida por elas durante anos diante da omissão da gestão pública com melhoria de 

atendimento a EI. Por um lado, sentiam-se felizes com o grande respaldo que a EI tem junto à 

comunidade, pelo trabalho desenvolvido em suas respectivas instituições. A EI do Município 

tem um alto nível de aprovação nas avaliações institucionais junto à comunidade. Por outro, 

demostravam inquietudes com as contrapartidas cada vez mais tímidas da Secretaria da 

Educação em relação aos recursos disponíveis para as escolas. Para elas, em tempos de crise, 

tem-se exigido muito mais da equipe escolar, uma vez que esta já se mostrou bastante 

“competente” para administrar as insuficiências nas escolas. 

Apesar das docentes no curso relatarem de forma minuciosa suas insatisfações em 

relação ao difícil trabalho realizado nas instituições de EI devido aos problemas na 

infraestrutura, de forma geral consideram que, ainda assim, houve melhoras a partir do 

FUNDEB. Percebem que houve aumento de investimento, ainda que insuficiente, na 

aquisição de brinquedos, materiais de papelaria, recursos didáticos e melhoria na merenda 

escolar. Para elas, antes do FUNDEB a situação era mais grave.  

Apesar das limitações de recursos, o conjunto de apanhados da pesquisa evidencia que 

houve contribuições tanto quantitativas quanto qualitativas. Se por um lado foi difícil estimar 

o investimento dos recursos da educação, principalmente, os do FUNDEB para EI, contudo, 

foi possível constatar alguns avanços em ações para a melhoria da qualidade da EI. 

As docentes reconhecem que tiveram melhoria salarial a partir da implementação do 

Plano de Cargos e Salários, em 2008, entretanto, não conseguiram fazer correlação entre a 

implementação do Plano de Carreira, Lei do Piso como resultado do FUNDEB que propiciou 

a efetivação de políticas públicas de valorização do profissional do magistério em nível 

nacional. Em geral, acreditam nesta como uma conquista isolada da classe, mediante 

intervenção sindical da categoria, principalmente quando compararam com realidades de 

outros Municípios circunvizinhos que até o presente momento não conseguiram implementar 

seus Planos de Carreira para a categoria. 

Tal fato leva a considerar que a atuação da Associação de Professores Licenciados do 

Brasil foi de fundamental importância para conquista de direitos da classe no Município em 
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estudo. Isso porque nem sempre um direito inscrito em Lei garante, na prática, o que 

prescreve. Por isso, é imprescindível a participação e o envolvimento político da sociedade 

civil organizada em suas diversas representações para que os direitos sejam instituídos em lei. 

Constata-se que apesar de haver uma percepção por parte das docentes de que a 

distribuição dos recursos nas instituições de ensino não funciona como deveria, não se 

verificou a existência de participação de nenhuma docente em algum tipo de assembleia, de 

conselho, exceto o escolar. Ou seja, as docentes, apesar de reconhecerem a importância dessas 

organizações, sentem-se incapazes de fazer parte delas. 

Acredita-se, diante do exposto no decorrer da pesquisa, que o curso foi um espaço para 

abertura dessas discussões até então não vivenciadas nas escolas, por diversos motivos: o 

conflito de interesses, a própria rotina e organização escolar, dentre outros fatores que, 

infelizmente, têm impossibilitado a escola pública, criada e mantida pelo Estado, tornar-se 

possibilidade de transformação e construção da contra hegemonia, capaz de desmistificar a 

falsa consciência, revelando sua constituição e criando mecanismos de transformação de uma 

nova consciência.  

Percebeu-se que a cada encontro as docentes se sentiam mais responsáveis por suas 

apropriações do conhecimento e ações. O senso comum, baseado em uma visão ingênua da 

realidade, cedia lugar a considerações mais críticas de si mesmo e mais conscientes das 

situações da realidade vivida. Esse amadurecimento é demonstrado na inexistência de evasão. 

Durante o curso as duas desistências foram por motivo de doença. Findado o curso, a 

pesquisadora, continuou mantendo o contato com as participantes, no intuito de saber como 

estavam as docentes em suas respectivas escolas, pois nesta pesquisa, o curso não encerra em 

si mesmo.  Para isso, foi mantido o mesmo grupo de whatsapp criado no início do curso e, 

através deste, há troca de informações, diálogos, encaminhamento de material para estudo, 

esclarecimentos, reportagens, notícias locais e nacionais no que se refere às questões sobre as 

políticas públicas para a educação nesse contexto de turbulência em que se encontra o país. 

Por meio dele, as trocas de experiências têm sido profícuas no sentido da expectativa de 

possíveis mudanças que busquem minimizar os impactos da crise nacional que, por sua vez, 

atinge diretamente as condições de trabalho docente. 

Para algumas das docentes participantes da pesquisa, conhecer sobre o financiamento 

da Educação Infantil como política de nível nacional e de nível municipal, entendendo, 

inclusive, como Teixeira de Freitas se constituiu neste processo, foi de suma importância para 

compreensão de muitos fatores que afetam o trabalho docente. Entretanto, acreditam que, 

como professoras que, estão na sala de aula, com as crianças em período integral, torna-se 
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difícil concretizar alguma prática que modifique a realidade da escola. Pelo menos, até o 

momento, não foram percebidas alternativas de mudança, mas acredita-se que os 

conhecimentos adquiridos no curso gerarão frutos com o tempo. Para aquelas docentes, as 

informações que adquiriram durante o curso foram de suma importância, porém, é muito 

recente para se concretizar em conhecimento solidificado, precisando de tempo para a 

maturação e, consequentemente, para a ação. 

Algumas participantes da pesquisa afirmaram acreditar que ficaram tanto tempo na 

apatia, em atitudes de aceitação e submissão, que se não começarem a romper com o ‘sistema’ 

agora, logo depois do curso, as discussões que acenderam “as vontades de fazer” latentes 

poderão se aquietar.  Para estas, este é o momento de começar algum movimento e, por isso, 

já apresentaram alguns encaminhamentos, a saber: 

- Diálogo com a equipe da Secretaria de Educação que pressionava a direção escolar a 

matricular uma criança sem vaga real na escola. Cabe ressaltar que esta é uma atitude 

recorrente da SMEC e as docentes cediam à pressão. Dessa vez, acionaram o Sindicato, 

fizeram reunião de pais e o caso foi resolvido. Garantiu-se a vaga para esta criança em outra 

instituição de ensino21. A criança não fica mais matriculada com excedente na turma como o 

de costume; 

- Articulação da comunidade escolar juntamente com a associação de moradores para 

dialogar com a SMEC para mudar a escola para outro local. O prédio que esta escola funciona 

é um dos piores que atende às crianças da EI; 

- Articulação da comunidade para criação da associação de moradores que não existia 

no bairro e, com isso, enfraquecia a luta da comunidade escolar por falta de representação de 

moradores; 

- Realização de festa junina seguida de reunião de pais para esclarecer o porquê da 

festa para além de uma atividade cultural, atividade de cunho financeiro, devido à falta de 

recursos que tem dificultado o trabalho das docentes; 

- Reivindicação de mobílias, berços, banheiros adaptados para as crianças do berçário; 

- Solicitação de reunião com diretoras escolares com pauta reivindicatória por uma 

gestão democrática; 

- Diálogo com uma das representantes da SMEC para o cumprimento da Lei a lei 

457/15, que dá direito aos professores da rede pública comer da merenda escolar. Cabe 

ressaltar que a maioria das docentes teve conhecimento desta lei em um dos encontros do 

 
21 Falar que a criança tem direito a essa vaga. 
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curso, quando explicitaram sobre a forma agressiva como algumas representações da SMEC 

chegam às instituições para fiscalizar as ações das escolas e proibindo o lanche dos 

professores; 

- Diálogo com profissionais da escola e com a comunidade acerca das práticas 

corriqueiras que envolvem contribuição, doação, rifas, bingos, festas e/ou outro trabalho que 

esteja relacionado às atividades de fins lucrativos, mesmo sendo para investimento na escola. 

As provocações para esse diálogo foram as seguintes: diante da escassez de recursos nas 

escolas, como ficaria a situação das crianças se as professoras parassem de realizar essas 

atividades? Até quando as professoras devem continuar utilizando recursos próprios para 

realizarem as atividades de seu planejamento escolar? Para além das iniciativas individuais, 

como doações de recursos e realizações de festas, bingos e brechós, que outras ações coletivas 

temos efetivado para melhoria do atendimento nas escolas? 

   Elas consideram que, diante das problemáticas vivenciadas nas escolas, a ação mais 

coerente para que o grupo obtenha mais recursos, seja, também, e, principalmente, o de 

caráter reivindicatório e no coletivo, através de acompanhamento e participação nos 

Conselhos, Sindicatos, Associações, dentre outros, e não apenas em ações paliativas e 

individualizadas e em festividades na própria escola.  

Finalizando, esta pesquisa evidencia três fatores que permitem ponderar que o 

engajamento político a partir do conhecimento é uma possibilidade, mas não é, contudo, uma 

relação-causa. O primeiro deles refere-se à natureza contraditória entre as forças sociais e os 

interesses de classe que revelam convicções e ideologias opostas percebidas nas políticas 

públicas para o financiamento da educação, que, consequentemente, reverberam nas escolas, 

nas suas relações de trabalho e nas concepções das docentes.  

O segundo fator refere-se à concepção da provisoriedade da realidade vivida, do 

conhecimento, das instituições, do Estado, dos grupos e de suas práticas sociais. Este aspecto 

temporal aponta uma possibilidade de mudança nas/das relações sociais, e isso inclui a escola 

e as práticas docentes, suscetíveis, portanto, à transformação. 

Por fim, o terceiro fator é a compreensão do conhecimento como um processo que 

possui sentido e propósito, produzido por indivíduos que, a partir de suas experiências 

geradas na relação entre os sujeitos e sua realidade vivida, constroem o porvir permeado de 

incertezas, contudo, aberto às possibilidades e ao engajamento social e político, no intuito de 

superar as amarras excludentes e injustas da sociedade.  

A perspectiva, para o professor enquanto intelectual orgânico, é que este seja capaz de 

assumir uma prática docente transformadora, promovendo a esperança por uma educação 
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pública de qualidade respeitada e mantida pelo poder público, aclamada e defendida pela 

sociedade. 
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APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

Entrevistados: Secretário de Educação, Coordenadora Técnica-Pedagógica do Núcleo de 

Apoio Pedagógica da Educação Infantil; Técnico do Setor Financeiro, Representante do 

Representante da Câmara Municipal do FUNDEB; Representante do Sindicado do Magistério 

Público. 

Objetivos da investigação:  

- Compreender como o Município de Teixeira de Freitas se organizou para o atendimento da 

Educação Infantil com a implementação do FUNDEB.  

1. O Município ofertava a EI antes da implementação do FUNDEB? Caso positivo, 

quem a custeava?  

2. Quais os principais ganhos para o segmento da EI, com a introdução do FUNDEB no 

Município? 

3. Os recursos do FUNDEB tem sido suficientes para suprir as reais necessidades a EI no 

Município? 

4. Você considera que a partir da implementação do FUNDEB no Município houve 

melhoria na Valorização dos Profissionais do Magistério quanto à remuneração e à 

formação inicial, continuada ou em contexto? 

5. Você considera que a partir do FUNDEB, houve melhoria nas condições de trabalho 

docente (carga horária, infraestrutura, ambiente, recursos didáticos, número de criança 

por educador ou por adulto em sala)?  

6. A implementação do Fundo trouxe mudanças em relação à gestão nas instituições de 

EI? A gestão é democrática?  

7. Além da implementação do FUNDEB, você percebeu novas ações, programas e 

projetos que tiveram como centralidade a EI? Se houve, quais? 

8. Além do FUNDEB, existem outros recursos provenientes de outras fontes para a EI? 

Se existem, quais?  As receitas e despesas são discriminadas por segmento? 
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APÊNDICE B - Questionário de Pesquisa 

 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA  

Informantes: Professoras/coordenadoras e diretoras da educação infantil da rede municipal de 

Teixeira de Freitas-BA. 

 

1. Instituição que trabalha:_______________________________________________ 

2. Idade: __________ (anos completos) 

3. Que função exerce nesta instituição? ________________________ 

4. Qual é o máximo nível de escolaridade alcançado?  

(  )1 Ensino Fundamental completo(  )1 Público  (   )2 Privado laico     (  )3 Privado religioso 

(  )2 Magistério Ensino Médio         (  )1 Público   (   )2 Privado laico     (  )3 Privado religioso 

(  )3 Ensino Médio                   (  )1 Público    (   )2 Privado laico     (  )3 Privado religioso 

(  )4 Graduação Incompleta         (  )1 Público  (   )2 Privado     (   )1 Presencial     (  )2 a distância 

(  )5 Graduação Completa         (  )1 Público  (   )2 Privado     (   )1 Presencial     (  )2 a distância 

(  )6 Especialização                      (  )1 Público  (   )2 Privado     (   )1 Presencial     (  )2 a distância 

(  )7 Mestrado/a                            (  )1 Público  (   )2 Privado   (   )1 Presencial   (  )2 a distância 

(  )8 Doutorado/a                              (  )1 Público  (   )2 Privado     (   )1 Presencial     (  )2 a distância 

5. Qual seu curso de graduação?  

(  )1 não cursei a graduação     

(  )2cursando a graduação, qual: _________________________________________________ 

( )3 cursei a graduação, qual: ___________________________________________________  

6. Há quanto tempo trabalha como professor/a: 

Educação Infantil creche (0 a 3 anos): total _____ anos           

Educação Infantil pré-escolar (4 e 5 anos): total _____ anos     

Ensino Fundamental I (1ª a 5ª ano): total_______ anos             

Ensino Fundamental II (6ª a 9ª ano): total_______ anos            

Ensino Médio: total ____________ anos                                

Ensino Superior: total ___________  anos                               

Professor/a EJA 1° a 5° ano: total ______ anos                         

Professor/a EJA 6° a 9° ano: total ______ anos    

7. Qual seu regime de trabalho na educação infantil: 

(  )1 20 horas semanais 

(  )2 40 horas semanais 

8. Você já participou de cursos sobre Financiamento da Educação? 

(    )1 sim                 (   )2 não   

9. Você sabe de onde vêm os recursos que financia a Educação Infantil em seu Município?   

(    )1 Sei                (   )2 sei parcialmente         (   )2 não  sei 

10. Você conhece as informações sobre o repasse de recursos do FUNDEB disponibilizados para 

os Municípios?  

(   )1 Conheço      (   )2 Conheço parcialmente        (   )3 Desconheço                    
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11.Você sabia que para os recursos do FUNDEB existe destinação especifica no que pode e não 

pode ser gasto? 

 (   )1 Sim              (   )2 não 

12.Você sabia que existe um controle social sobre o FUNDEB? 

(    )1 Não sei que existe um controle social; 

(    )2 sei que existe um controle, mas não sei quem são os responsáveis; 

(    )3  Sei que existe um controle e CONHEÇO PARCIALMENTE quem são os responsáveis; 

(    )3  Sei que existe um controle e CONHEÇO quem são os responsáveis; 

13.Você recebe ou recebeu informações da Secretaria de Educação sobre os recursos da sua 

instituição? 

(    )1 Nunca recebi; 

(    )2 Recebi ou recebo esporadicamente; 

(    )3  Recebi ou recebo constantemente. 

14.Você sabe de onde vêm os recursos para pagamento de seu salário, pagamento de despesas 

com a merenda, material didático, luz, água, dentre outras necessidades da escola? 

(    )1 Sei               (    )2 sei parcialmente            (    )3  Não sei 

15. Do tempo que você trabalha na Educação Infantil, você percebeu que houve aumento ou 

diminuição de verbas nessa etapa da Educação? 

()1 Houve aumento de verbas. Em que houve aumento de investimento? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 (    )2 Houve diminuição de verbas. 

Como?________________________________________________________ 

16. Como você pontua seus conhecimentos sobre o FUNDEB?  

(   )1 De 1,0 a 2,0 - insipiente  

(   )2 2,5 a 4,5 - razoável         

(   )3 5,0 a 6,0 - mediano                      

(   )4 6,5 a 8,0 – bom 

(   )5 8,5 a 10,0 – excelente 

17. Das temáticas abaixo, enumere, por ordem de prioridade, as que você considera ser mais 

importante para a formação de professores da Educação Infantil: 

(   )1 Estratégias, métodos e didáticas para a Educação Infantil 

(   )2 Psicologia e cultura das crianças        

(   )3 Financiamento da Educação                     

(   )4 Avaliação na Educação Infantil 

(   )5 Educação para as Relações Étnico-Raciais. 

 

Data: ________________       Obrigada! 

 

Tempo de realização: ________________  
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APÊNDICE C - Ementa do Curso 

 

CURSO: Financiamento da Educação Infantil 

OBJETIVO: Compreender noções básicas da política de Financiamento da Educação e o 

Financiamento da Educação Infantil, em especial com a implementação do FUNDEB em 

Teixeira de Freitas - BA. 

CH.: 30h (7 encontros presenciais com 3 horas de duração às segundas-feiras - 19h às 22:00 - 

e 7h com leituras extraclasse)  

 PROPOSTA DE TRABALHO 

ENCONTROS/DATA ESTUDO / AÇÕES PROPOSTAS 

1º encontro 

• Boas vindas; 

• Apresentação do curso: o porquê da proposta; 

• Diálogo: o que pensam e sabem sobre financiamento da educação e 

Financiamento da Educação Infantil e sua implicação no trabalho 

docente, o que motivou a fazer o minicurso; o que desejam aprender; 

• Apresentação da proposta de trabalho para análise do grupo; 

• Sondagem – conhecimentos prévios; 

• Apresentação de conceitos e noções gerais sobre de tributo; 

• Avaliação do encontro. 

2º encontro 

• Acolhida; 

• Discussão sobre financiamento da educação no Brasil: Aspectos 

históricos, legais e características; 

• Avaliação do encontro. 

3º encontro 

• Acolhida; 

• Discussão sobre FUNDEF e FUNDEB  

• Avaliação do encontro. 

4º encontro 

 

• Acolhida; 

• Sondagem – conhecimentos adquiridos até o momento; 

• O FUNDEB e a Educação Infantil no contexto de 

Teixeira de Freitas e transição FUNDEF/FUNDEB; 

• Avaliação do encontro. 

5º encontro 

• Acolhida; 

• Análise do investimento/gasto ou aplicação na Educação Infantil de 

Teixeira de Freitas usando o Siope.   

• Avaliação do minicurso. 

6º encontro 

• Acolhida; 

• Controle e Acompanhamento Social; 

• Atuação do CME e do Conselho da Câmara do FUNDEB no 

Município de Teixeira de Freitas - BA; 

• Avaliação do encontro. 

 

7º encontro 

• Acolhida; 

• Estatuto dos servidores do magistério e 

Plano de carreira de Teixeira de Freitas - BA 

• Avaliação final do curso 
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Leituras obrigatórias que compõem a carga horária do curso 

ADRIÃO, T; PINTO, J.M.R. Noções gerais sobre Financiamento da Educação no Brasil. 

Revista Científica. São Paulo. V.8 n.I. p.23-46, jan./jun. 2006.  

BRASIL. Conselho Escolar e o financiamento da educação no Brasil / elaboração Luiz 

Fernandes Dourado [et. al.]. – Brasília Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Básica, 2006. 

DAVIES, Nicholas. FUNDEB – A redenção da Educação Básica? São Paulo, Autores 

Associados, 2008. 

FILHO.P.C.J, Políticas Públicas de Financiamento da Educação no Brasil. Revista Científica. 

São Paulo. v.8, n.2. p. 291- 3, jun./dez.2006 

PINTO, J.M.R. O FUNDEB na perspectiva do aluno qualidade. Em Aberto. Brasília. v.28 

,n.93. p.101-117, jan./jun.2015. 

SANTOS, J. B. dos. Financiamento da Educação Infantil no FUNDEB. In: VIEIRA, Emília 

Peixoto; SANTOS, Cândida Maria; ALVES, Dalto, SEDANO, Luciana. A educação Infantil 

em Debate, Curitiba: UFPR, 2016.  

SOUSA JR., Luiz de. FUNDEB: avanços, limites e perspectivas. Eccos: Revista Científica, 

São Paulo, v.8, n.2, p.275-290, jul./dez.2006.  

TEIXEIRA DE FREITAS. Lei nº. 461/2008, de 18 de agosto de 2008. Dispõe sobre o plano 

de Carreira do Magistério Público Municipal de Teixeira de Freitas e Estatuto do 

Magistério, e dá outras providências. Teixeira de Freitas, Bahia, 18 de agosto de 2008. 

TEIXEIRA DE FREITAS. Lei nº. 892/2015. Aprova o Plano Municipal de Educação – PME 

do Município de Teixeira de Freitas-BA, em consonância com a Lei Federal n. 13.005/2014 

que trata do Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Teixeira de 

Freitas, BA, 2015.  

UNIVESP.  FUNDEF X FUNDEB. Vídeo HD 1080. 7’38”. In: You Tube. Disponível 

em:  <https://www.youtube.com/watch?v=139kLRpToAI>. Acesso em: 13 mar. 2017. 
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APÊNDICE D - Pautas dos Encontros do Curso Financiamento da Educação Infantil 

 

 

1º encontro 

 

CONTEÚDOS: - Apresentação do curso: o porquê da proposta; 

                            - Sondagem diagnóstica; 

                            - Conceitos e noções gerais sobre de tributo. 

19h – Acolhida ao grupo 

19h15min às 19h55min – Diálogo: o que as motivaram a fazer o minicurso; o que 

desejam aprender; o que pensam e sabem sobre financiamento da educação e 

Financiamento da Educação Infantil e sua implicação no trabalho docente. 

19h55min às 20h30min – Sondagem – conhecimentos prévios: formar trios que 

responderam a um questionário de 10 questões específicas e de múltipla escolha sobre 

Financiamento da Educação.  O trio terá 20 minutos para responder ao questionário, logo 

após abrir para discussão das respostas. Cada trio apresentará as questões e suas 

respectivas respostas e os demais vão comentar se responderam igual/diferente e por que. 

O mediador deverá fazer as devidas intervenções sobre as respostas dadas. Depois que 

perguntar ao grupo o que perceberam, sentiram, que conclusões chegaram após esse 

rápido teste.  

20h20min às 21h:30 – Discussão da temática “Conceitos e noções gerais sobre de 

tributo”. 

21h:30min – Análise da proposta do curso pelas docentes e definições das datas dos 

próximos encontros; 

21h:45min- Avaliação do encontro e lanche 

22h – Encerramento do encontro 

 

2º encontro 

CONTEÚDO: - Financiamento da educação no Brasil: Aspectos históricos, legais e 

características 

19h – Acolhida do grupo 

19h10min às 19h30min –– Diálogo com os novos integrantes do grupo: o que as 

motivaram a fazer o minicurso; o que desejam aprender; o que pensam e sabem sobre 

financiamento da educação e Financiamento da Educação Infantil e sua implicação no 

trabalho docente. 

19h30min às 20h:10min – Retomada do encontro anterior, situando os novos 

participantes que não estavam presente no encontro anterior. 

20h:10min às 21h30min – Discussão sobre financiamento da educação no Brasil: 

Aspectos históricos, legais e características. 

                                                -Encaminhamento da tarefa de casa: leitura do texto 

“Financiamento da educação – Cad.7 – MEC”  

21h:30min às 21h:45 min Avaliação do encontro e lanche 

22h – Encerramento 

3º encontro 

CONTEÚDO: - Políticas de Fundos: do FUNDEF ao FUNDEB  

19h – Acolhida do grupo 

19h10min às 19h30min – Retomada do encontro anterior sobre “Financiamento da 

educação no Brasil: Aspectos históricos, legais e características”. 

19h30min às 20h:10min – Socialização da leitura de casa - texto “Financiamento da 

educação – Cad.7- MEC; que compreensão tiveram; aspectos relevantes do texto 

20h:10min às 21:45min – Discussão da temática: Políticas de Fundos: do FUNDEF ao 

FUNDEB 

                                         _ Encaminhamento da tarefa de casa: leitura do texto “Noções 

gerais sobre Financiamento da Educação no Brasil”  

21h:45min- Avaliação do encontro e lanche 

22h – Encerramento 
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4º encontro 

CONTEÚDOS: - FUNDEF/FUNDEB (Continuação) 

                             - O FUNDEB e a Educação Infantil no contexto de Teixeira de Freitas 

transição FUNDEF/FUNDEB; 

19h – Acolhida ao grupo 

19h10min às 20h - Discussão da temática retomando alguns aspectos que foram 

apresentados na aula anterior quando se tratou das características gerais sobre FUNDEF e 

FUNDEB. 

20h às 20h:10min – Vídeo sobre o FUNDEB –  

20h10min às 40hmin – Sondagem – conhecimentos adquiridos- serão apresentados 08 

questões de múltipla escola em slides de apresentação. Individualmente as docentes 

deverão responder questões propostas. Logo após abrir para discussão das respostas. O 

mediador deverá fazer as devidas intervenções sobre as respostas dadas. Dialogar o que 

perceberam em relação ao diagnóstico do primeiro encontro, que conclusões chegaram. 

20h:40min às 21:50min – Discussão dos achados da pesquisa: O FUNDEB e a 

Educação Infantil no contexto de Teixeira de Freitas transição FUNDEF/FUNDEB; 

                                          _Encaminhamento da tarefa de casa: leitura do texto 

“FUNDEB - A redenção da Educação Básica?”  

21h:45min – Avaliação do encontro e lanche 

22h – Encerramento 

5º encontro 

CONTEÚDO: - Investimento/gasto ou aplicação na Educação Infantil de Teixeira 

de Freitas usando o Siope/ FNDE. 

19h – Acolhida do grupo 

19h10min às 19h45min – Retomada do encontro anterior sobre o FUNDEF / FUNDEB 

e Teixeira de Freitas neste contexto; socialização da leitura de casa do texto: “FUNDEB - 

A redenção da Educação Básica?”. 

19h45min às 21h30min – Análise do investimento/gasto ou aplicação na Educação 

Infantil de Teixeira de Freitas usando o Siope/ FNDE. 

                                           _ Encaminhamento da tarefa de casa: leitura do texto 

“Políticas Públicas de Financiamento da Educação no Brasil” e “O FUNDEB na 

perspectiva do aluno qualidade”.  

21h:30 às 21:45min- Avaliação do encontro e lanche 

22h – Encerramento 

6º encontro 

CONTEÚDOS: - Controle e Acompanhamento Social; 

                             - Atuação do CME e do Conselho da Câmara do FUNDEB no 

Município de Teixeira de Freitas 

19h – Acolhida ao grupo 

19h10min às 20h – Discussão da temática “Controle e Acompanhamento Social” 

20h às 20h:40min - Socialização das leituras de casa – textos: “Políticas Públicas de 

Financiamento da Educação no Brasil” e “O FUNDEB na perspectiva do aluno 

qualidade”, destacando os pontos relevantes dos textos; 

20h40 às 21h50min – Dialogo com a Ex Presidente do Conselho Municipal sobre o 

processo de implementação, fiscalização do FUNDEB em Teixeira de Freitas. 

_ Encaminhamento da tarefa de casa: leitura da Lei nº. 461/2008, de 18 de agosto de 

2008, que Dispõe sobre o plano de Carreira do Magistério Público Municipal de 

Teixeira de Freitas e Estatuto do Magistério, e dá outras providências”, e do texto 

“FUNDEB: avanços, limites e perspectivas” 

21h:50 – Avaliação do encontro 

22h – Lanche e Encerramento 

7º encontro 

CONTEÚDOS: -Estatuto dos servidores do magistério e Plano de carreira de 

Teixeira de Freitas, BA 

19h – Acolhida ao grupo 

19h10min às 19h:40h – Socialização da leitura de casa - texto “FUNDEB: avanços, 
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limites e perspectivas”; que compreensão tiveram; aspectos relevantes do texto. 

19h:40min às 21:10 – Discussão da temática Estatuto dos servidores do magistério e 

Plano de carreira de Teixeira de Freitas, BA 

21h10 às 21h30min – Avaliação do curso 

21h30 às 22h Confraternização e encerramento do curso. 
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APÊNDICE E - Roteiro para Acesso ao Sistema de Informação sobre Orçamentos 

Públicos em Educação - SIOPE 

 

MINICURSO: Financiamento da Educação Infantil 

Conhecendo o SIOPE 

O Sistema de Informações sobre Orçamentos públicos em Educação – SIOPE é um sistema de 

acesso público via internet, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNE, que coleta, processa e dissemina dados relativos aos orçamentos públicos da 

Educação da União, DF, Estados e Municípios. A administração pública de cada ente 

federado terá, até o dia 30 de abril de cada ano, para enviar os dados necessários que 

alimentam esse site de transparência. 

De domínio público interno e externo, é acessado pelo www.fnde.gov.br. 

Veja o passo a passo sobre como acessá-lo e, principalmente, o que devemos procurar neste 

site: 

o Ao abrir o site, escolha a aba/opção  _ Sistemas _ Siope 

o Na opção Siope, do lado esquerdo, você escolhe a opção Relatórios Municipais. Dentro dos 

Relatórios Municipais temos vários serviços, porém, vamos investigar os que nos interessam 

saber, que são: 

 _ Situação de entrega dos Municípios; 

 _ Dados informados pelos Municípios; 

 _ Demonstrativo do FUNDEF/FUNDEB; 

 _ Indicadores 

Vamos entender cada um desses serviços. 

a) O que é a “Situação de Entrega dos Munícipios”? 

Os Municípios precisam respeitar a lei de transparência e publicação de suas contas. Para isso 

precisa informar seus dados até o dia 30 de abril de cada ano ao sistema. Quando os 

Municípios não informam aparecem campo em branco, quando informam aparecem um (X). 

Importante acompanhar para saber se seu Município está enviando os dados de receitas e 

despesas para o sistema. 

http://www.fnde.gov.br/
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Como consultar?  

• Basta abrir o site do FNDE, escolha a aba/opção → Sistemas → Siope. Na opção 

Siope do lado esquerdo você escolhe a opção Relatórios Municipais. Dentro dos 

Relatórios Municipais → Situação de entrega dos Municípios → Escolha seu Estado 

→ seu Município → Consultar. 

b) O que você encontra na opção “Dada Informada pelos Municípios”? 

Neste item, você encontra o orçamento anual de seu Município, ou seja, quanto que ele 

arrecadou com todos os impostos que são vinculados à Educação, recursos do FUNDEB, o 

Fundo de Participação dos Municípios, enfim, todas as RECEITAS. E ao final você tem a 

contribuição que o ente federado fez para o FUNDEB (chamado de Dedução das Receitas 

Resultantes das Transferências) 

Como consultar: 

• Basta abrir o site do FNDE, escolha a aba/opção  → Sistemas → Siope. Na opção 

Siope do lado esquerdo você escolhe a opção Relatórios Municipais. Dentro dos 

Relatórios Municipais → Dados Informados → Escolha o ano em que você quer 

consultar → Escolha seu Estado → seu Município → Vá à opção Consolidado das 

receitas e Consultar. 

• De igual modo, poderá escolher a opção Consolidado de despesas para que você 

encontre todas as despesas do Município. 

Nota de esclarecimento: A previsão atualizada refere-se ao orçamento previsto para 

aquele ano; As Receitas realizadas diz respeito a quanto o Município realmente 

recebeu; Receita Orçada é a receita prevista para o ano seguinte. 

c) Neste mesmo campo, bem abaixo, encontra-se o item “Despesas com o FUNDEB”. Nele 

você encontra todas as despesas que o Município poderá utilizar com os recursos do 

FUNDEB. Para encontrar esses dados: 

• Basta clicar em Despesas do FUNDEB e escolher o seu segmento: Educação Infantil/ 

Ensino Fundamental e consultar quais são as despesas que o Município poderá ter de 

acordo com cada segmento com os recursos do FUNDEB. 

d)  O que temos na opção “Demonstrativo do FUNDEF/FUNDEB” 

Neste item, temos as “Receitas do FUNDEB”. Quanto o Município efetivamente recebeu 

para aplicar no Fundo (transferências de recursos do FUNDEB); também a Complementação 

da União; Receita de Aplicação Financeira dos recursos do FUNDEB (que são os saldos do 

Fundo quando não gasto na totalidade e que pode ser aplicado). Encontramos, também, as 

“Despesas do FUNDEB”, ou seja, onde o Município utilizou os recursos profissionais. 

Outras despesas. Quanto foi gasto dos 60%, que é o mínimo que deve ser utilizado para a 
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remuneração dos Profissionais do Magistério. Também indica quanto foi gasto dos 40% que 

correspondem ao máximo do percentual dos recursos do FUNDEB que devem ser gastos com 

demais despesas da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE; 

Como consultar esses dados: 

• Basta escolher o ano, o Estado e o Município e Consultar... 

e) Indicadores Educacionais 

Neste item, você encontra os indicadores educacionais, que são os seguintes: 

 -Indicadores legais: o mínimo de 25% que correspondem à vinculação constitucional que o 

Município é obrigado a investir na educação; o mínimo de 60% dos recursos do FUNDEB que 

devem ser aplicados na remuneração do magistério; 

O máximo de 40% dos recursos do FUNDEB que devem ser aplicados com as demais 

despesas do MDE; e as receitas do FUNDEB que não foram aplicadas no exercício que 

corresponde, no máximo, a 5% do valor do Fundo. 

- Indicadores com Dispêndios Financeiros 

- Indicadores com Dispêndio com Pessoal 

- Indicadores com despesas com aluno; 

- Indicadores do IDB. 

 

 


