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O QUE SIGNIFICA UMA MAIOR
PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO NOVO FUNDEB?

Aprovada na Câmara dos Deputados no dia 21 de julho de 2020, a proposta de emenda constitucional 
(PEC) traz como projeto o novo FUNDEB. Responsável por �nanciar 2 terços da educação pública do 
Brasil, o FUNDEB atual expira no �nal deste ano, o que coloca as novas medidas em caráter de urgência.
 A nova proposta, apresentada pela Professora Dorinha, tem como o principal objetivo trazer uma maior 
participação da União para o �nanciamento e na distribuição de recursos para a educação pública básica 
do Brasil.

Atualmente, FUNDEB é �nanciado por 10% de recursos da União enquanto 90% �cam sobre os encargos 
dos Estados e municípios.  Esse cenário é considerado como uma das situações mais críticas no que se 
refere aos investimentos em educação no Brasil, dentre os argumentos o principal chama a atenção para 
a arrecadação de impostos da União, que é muito maior do que a dos Estados e municípios.
Com a aprovação do novo FUNDEB é previsto que a complementação, que representa hoje 10% (16 
bilhões), suba para 23% em até 2026 (38 bilhões).

O relatório Education At Glance 2019, da Organização Para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), embora o Brasil destine uma porcentagem alta de seu PIB à educação, "o gasto 
por estudante na educação básica �ca bem abaixo da média da OCDE".

MAS O QUE É A UNIÃO?

Em uma República Federativa como o Brasil, a 
União representa a reunião de todos os estados 
brasileiros que a formam.  Há também 
competências especi�cas da União, que por sua 
vez a difere também dos Estados e Municípios. 
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POR QUE O NOVO FUNDEB É TÃO URGENTE
PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL? 

"Não tem sentido uma criança ter R$ 19 mil de 
custo por ano e outra que não chega a R$ 2 mil em 
vários municípios brasileiros. Não é esse o país 
que nós queremos", a�rmou Professora Dorinha 
durante a votação, segundo a Agência Câmara.

• Quatro em cada dez escolas do ensino fundamental não têm biblioteca;

• 12% das escolas não têm banheiro no prédio

• No Brasil apenas 15 dos alunos brasileiros tem 7 horas de aula

• A média salarial do professor não chega a metade dos países da OCDE (grupo de países ricos)

Motivos não faltam para comprovar como a educação no Brasil precisa ser levada como prioridade. No 
entanto, alguns dados atuais trazem mais relevância para o tema, são eles:

De acordo com a deputada e professora Dorinha Rezende, o novo Fundeb servirá também para uma 
melhor redistribuição do �nanciamento, que poderá chegar a 2.750 municípios a mais de 25 estados, 
contemplando 17 milhões de alunos.

Se o texto for aprovado no Senado, haverá mudanças signi�cativas na educação pública brasileira com 
investimentos a serem destinados para a manutenção do salário dos de pro�ssionais de educação 
(professores e demais pro�ssionais que trabalham em escolas) e de melhorias em escolas e creches.
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5 PONTOS IMPORTANTES
PREVISTOS NO NOVO FUNDEB

Permanência: o fundo passa a ser permanente e previsto na Constituição. O Fundeb foi 
criado em 2007 com validade até 31 de dezembro deste ano (2020).  Sendo assim, se não 
for renovado, o programa será extinto.

Repasse a base de desempenho: tendo como exemplo as melhorias da educação 
ocasionadas no estado do Ceará, os recursos de responsabilidade da União devem ser 
repassados aos entes sob o critério de bom desempenho no Sistema Nacional de 
Avaliação de Educação Básica (Saeb). 

Educação Infantil: 5% do total da contribuição da União com o Fundeb será reservado, 
exclusivamente, para a Educação Infantil, cujo foco são crianças de 0 a 5 anos.

Salário do professor: o novo texto prevê que o valor do piso passe a ser de 70% dos 
recursos do novo Fundeb. 

Maior participação da União: o aporte do governo federal deve aumentar, de forma 
escalonada, para 23%, até 2026. Em 2021 a União passaria a destinar 15% ao Fundeb. 
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