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1. Introdução
No último ano, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-

cação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) passou por algumas transformações, seja no seu desenho, seja no incremento do aporte de recursos ao fundo.

Diante de tais mudanças, este guia objetiva recomendar algumas

possibilidades para o uso da parte do fundo referente ao recurso subvinculado aos profissionais da educação.

Importante ressaltar que as possibilidades não são excludentes e

podem ser adotadas em conjunto.

2. Contexto e arcabouço legal
No final de 2020 foi promulgada a Lei 14.113/20 que regulamenta o

“novo” Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), consagrado no artigo

212-A da Constituição Federal após a promulgação da Emenda Constitucional 108/2020.

O novo desenho comporta um maior aporte de recursos ao fundo,

com o aumento da complementação da União de 10% para 26% até 2026,

com a previsão de aumento de 5% já neste ano. Considerando também

que uma das finalidades primordiais do Fundeb é a valorização dos profissionais da educação, a EC 108/20 promoveu importante alteração na proporção mínima dos Fundos voltada à remuneração desses agentes- 70%

dos recursos anuais totais dos Fundos, excluídos os recursos advindos da
complementação-VAAR, devem ser destinados ao pagamento, em cada
rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em
efetivo exercício.
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A emenda Constitucional ainda inova ao alterar o repasse das cotas

do ICMS para os municípios, prevendo que, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10% será com base em indicadores de melhoria nos

resultados de aprendizagem e de aumento da equidade nas redes muni-

cipais, o que incentivará os municípios a adotarem políticas que levem a
um aumento da qualidade educacional de suas redes1.

Em 2021, também foi promulgada a Lei nº 14.27621, que editou a

lei de regulamentação para incluir algumas previsões. Entre elas, a de que
o percentual destinado à valorização dos profissionais de educação (70%)

poderá ser aplicado para reajuste salarial sob a forma de bonificação,

abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial. Conferindo,
assim, segurança jurídica para o gestor se valer de qualquer um desses
caminhos.

Além disso, a lei em questão deu nova redação ao artigo que traz a

definição de profissionais da educação e aptos ao recebimento dos 70%.
Seriam eles os docentes, os profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico e profissionais de funções de apoio
técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de

ensino de educação básica. Ademais, permite que os entes federados remunerem com a parcela dos 30% do fundo não subvinculada aos profissionais da educação os integrantes de equipes multiprofissionais portadores
de diploma de psicologia ou serviço social que atendam aos educandos.

Outras informações referentes ao uso do Fundeb, de forma geral,

podem ser encontradas no Manual de orientação do Novo Fundeb, produzido pelo FNDE.

1
O assim intitulado “ICMS educacional”, inclusive, já foi regulamentado no Espírito Santo. Segundo a lei estadual, para participar na repartição do ICMS, os municípios agora estão
obrigados a participar do PAEBES – Programa de Avaliação do Ensino Básico do Espírito Santo
– o qual inclui provas para as disciplinas de língua portuguesa e matemática.
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3. Sugestões para uso do recurso subvinculado aos profissionais da educação
a) Bonificação
Uma possibilidade seria a utilização de mecanismos de incentivos

como o pagamento de bônus para os profissionais da educação, baseados
em metas pré-determinadas, como por exemplo a evolução que os alunos

da respectiva instituição de ensino apresentassem em provas que avaliassem conhecimentos de Português e Matemática, como a Prova Brasil.

Nos municípios de estados em que o ICMS educacional já foi implementado pode-se ainda aproveitar as avaliações do sistema estadual.

O ideal seria que a bonificação não considerasse apenas os resultados
absolutos, mas também a evolução das escolas, em especial no início da

implementação desse tipo de política, além de estar alinhada com as metas municipais de educação.

Importante frisar que alguns estudos apontam que a bonificação, por si

só, não é capaz de induzir os resultados educacionais dos estudantes. É o

que avalia o trabalho Educação que Faz Diferença, conduzido pelo Institu-

to Rui Barbosa (IRB), em parceria com o Interdisciplinaridade e Evidências
no Debate Educacional (Iede)2, que avaliou 116 escolas de 69 redes de
ensino, buscando compreender as práticas e estratégias de gestão, administrativas e pedagógicas adotadas.

Experiência Sobral
Esse mecanismo é utilizado em Sobral (Ceará) desde 2001, com o

pagamento de um adicional para os alfabetizadores que batiam as metas

definidas pela avaliação municipal (duas provas ao final de cada semestre

do 1º ao 9º ano, que avaliam conteúdos de Português e Matemática base2
Disponível em: https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2020/07/EQFD_final.pdf.
Para as conclusões sobre a política de bonificação, ver a partir da pag. 60.
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ados na matriz da Prova Brasil). Os resultados dessa avaliação balizam o
pagamento do bônus fixo mensal para os professores e gestores, além de
uma premiação anual chamada Escola Aprender Melhor.

A experiência de Sobral ainda indica a importância de se bonificar a

comunidade escolar como um todo: o professor, o coordenador, o diretor
e o aluno (por exemplo os alunos com maior evolução de resultados ou
maiores resultados de escolas que se destaquem nas avaliações).

b) Contratação de professores com carga horária de
40 horas para fomento da escola em tempo integral

Quando observamos as características da Educação oferecida nos

países mais bem colocados no PISA, um dado chama atenção: nenhuma
delas conta com apenas quatro ou cinco horas de aula. O processo de ensino-aprendizagem demanda tempo.

A importância da expansão da escola em tempo integral ficou ainda

mais evidente diante do enorme déficit de aprendizagem decorrente dos

efeitos nefastos da pandemia, no decorrer da qual milhares de crianças fi-

caram afastadas da escola e muitas vezes sem qualquer acesso ao ensino,
sobretudo as crianças e jovens mais vulneráveis, o que aprofundou ainda
mais a desigualdade educacional.

Nesse sentido, é urgente criar um sistema de aceleração de aprendi-

zagem para suprir essas lacunas e a carreira do professor precisa ser ade-

quada a esta realidade. Não faz sentido ter um professor dando aulas em
três escolas diferentes, ou com uma carga horária de 16 horas, se o obje-

tivo é fazer com que os alunos fiquem o dia todo na escola. A implantação
da escola em tempo integral é um bom momento para se colocar cada

professor integralmente dedicado apenas a uma escola, com mais tempo
para o processo de ensino e para uma maior interação com os alunos.

Esse modelo de contratação não objetiva suprir o déficit de profes-

sores, mas sim adequar a jornada do professor à necessidade do ensino.
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Assim, é recomendada a contratação de novos professores já na car-

ga horária de 40hrs e a migração para o regime de 40 horas de alguns
profissionais que já atuam nas redes de ensino com carga horária menor.

O modelo de migração, no entanto, apresenta algumas desvanta-

gens, como o custo, já que, além da complementação da remuneração

desses profissionais, requer aportes extraordinários para o complemento
previdenciário, bem como uma possível dificuldade jurídica, especialmente se envolver a mudança de cargos3.

Experiência Rio de Janeiro
A partir do final de 2010, o município do Rio de Janeiro passou a rA

partir do final de 2010, o município do Rio de Janeiro passou a realizar
concursos apenas para professores com carga horária de 40 horas. Mas

não só, para alguns professores que já estão na carreira com uma carga
horária menor, a prefeitura realiza a ampliação dessa jornada. A partir de

um banco de professores interessados em realizar a migração, alguns de-

les são selecionados, segundo critérios estabelecidos em decreto (como
priorização de profissionais que desejam migrar para o turno único e daqueles que já realizavam horas extras).

O profissional que realiza a migração recebe durante dez anos uma

gratificação equivalente ao salário dessa jornada ampliada (como um pedágio de 10 anos, para que se evite que a migração seja realizada somente
visando a aposentadoria em um cargo com maior remuneração). Depois

desse período o valor recebido é incorporado efetivamente ao vencimento.

3
Na experiência do Rio de Janeiro, essa dificuldade não ocorreu já que a mudança de
regime de horas não implica em mudança de cargo, no desenho da carreira do município.
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c) Gratificações ou adicionais
i. Para escolas de difícil provimento
A ideia seria estimular a lotação de professores em escolas com dé-

ficit de profissionais, a exemplo de escolas que se encontram em regiões
de difícil acesso e pouca estrutura. Pode-se colocar critérios mínimos para

o profissional elegível para essa transferência, de forma a não premiar
maus profissionais, que, por exemplo, já tenham sofrido alguma penalidade.

ii. De melhores profissionais para escolas com menores índices de
aprendizagem

Adicional para profissionais bem avaliados lecionarem em escolas

com menores índices de aprendizagem.

iii. Para reforço escolar
Medidas emergenciais de recomposição de aprendizagem são es-

senciais para recuperar as perdas de aprendizagem em decorrência do
longo período de fechamento das escolas públicas em 2020 e 2021 por

conta da pandemia da COVID-19. Uma alternativa seria implementar adi-

cional para professores de educação básica, visando reforço pedagógico
em língua portuguesa e matemática, prioritariamente nos finais de semana, para estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino
médio das escolas públicas.

iv. Para atuação em escolas de férias
As férias escolares são um período extremamente problemático para

famílias que não gozam de férias simultâneas às férias escolares. Assim,

pais muitas vezes não tem com quem deixar os filhos enquanto traba8
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lham. A ideia de escolas de férias surge então para suprir essa dificuldade.
Tem-se, no entanto, um desafio jurídico, já que há o entendimento

que o gozo de férias é obrigatório.

4. Conclusão
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsá-

veis pelo financiamento da educação básica para melhorar a qualidade do

ensino. Para tanto, o emprego dos recursos disponíveis deve ser realizado
da melhor forma possível, com planejamento e respaldo em evidências.

O recurso subvinculado aos profissionais da educação é comumen-

te gasto com o pagamento ordinário da folha e, inclusive, isso tende a
ocorrer com a inclusão de novos profissionais no rol apto ao recebimen-

to desse recurso, conforme estipulado pelo inciso II do art. 26 da Lei nº
14.113 de 25 de dezembro de 2020. No entanto, sempre quando possível,
como em anos de maior aporte do fundo, buscar caminhos interessan-

tes e inovadores pode ser salutar para a melhora da aprendizagem e dos

indicadores educacionais, como bem demonstram algumas experiências
municipais.
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