tramitação no Congresso Nacional.
Ainda segundo o MEC, deve ser constituído no país um novo Fundeb que, segundo a
pasta, ajudará a tornar o financiamento da
educação básica sustentável. Proposições
sobre o assunto estão em tramitação na
Câmara dos Deputados e no Senado, mas
como se tratam de PEC (Proposta de Emenda à Constituição) não podem ser aprovadas durante a vigência da intervenção no
Rio de Janeiro, que termina no final deste
ano.

» CARTA

Em agosto deste ano, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação divulgou
uma carta durante o 7º Fórum Extraordinário da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação, em Recife. Nela,
Andressa Pellanda aponta o Fundeb como
“a política educacional que melhor foi implementada até agora”.
“Do ponto de vista dos dados estatísticos, considerando a vigência estabelecida
para o período de 2007 a 2020, pode-se
afirmar que o Fundeb vem sendo implementado. Sua implantação começou em 1º

de janeiro de 2007, sendo concluída sua
abrangência de escopo em 2009, quando
o total de alunos matriculados na rede pública foi considerado na distribuição dos
recursos”.
Mas ela também fez críticas: “O Fundeb
é uma política que precisa ser mantida,
pois tem sido robusto e de fato implementado, mas se manteve no patamar mínimo
de complementação da União, de 10% – o
que era mínimo acabou virando o máximo”.
E completa: “Então, hoje, para cumprir
com a inclusão de todas as crianças com
qualidade, ou seja, para cumprir com o
previsto pelo CAQi/CAQ, precisamos de um
aumento dessa complementação da União
ao fundo para 50%, que é o que vem sendo
colocado na PEC que tramita sobre o novo
Fundeb no Senado Federal”.
Num contexto de crise econômica, hostilidade social e descrença política, esperam-se muitas batalhas pela frente para
colocar a educação brasileira como prioridade nos investimentos dentro do próximo
governo e no Congresso Nacional. “É uma
luta que vale muito a pena a gente lutar. Todos nós”, afirma Gilmar Ribeiro.l

18
mil reais por ano
é o custo médio
de um aluno em
escola particular
em tempo parcial

*Com informações de:
Agência Brasil, Campanha
Nacional pelo Direito à
Educação, agência Aos Fatos
e Nova Escola
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