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Por ser uma proposta de emenda à Constituição 
(PEC), o projeto aprovado na Câmara dos Deputados, 
no dia 21, que torna o Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente 
e com mais recursos ainda precisa passar no Sena-
do. A mobilização dos(as) educadores(as) para que 
isso aconteça já está em andamento.

No último final de semana, o presidente da APP-
-Sindicato, professor Hermes Silva Leão, fez contato 
com o relator do projeto no Senado, senador Flávio 
Arns (REDE), para obter informações e reivindicar 
urgência na votação da proposta.

“O senador afirmou que, embora as PECs pro-
tocoladas no Senado contenham diferenças com 
o texto final aprovado pelos deputados, o entendi-
mento é para que seja mantido o texto da Câmara, 
pelo amplo consenso construído e pela grande mo-
bilização”, comentou Hermes.

Segundo o dirigente, questionado sobre o calendá-
rio de votação do projeto, Flávio Arns informou que o 
presidente do Senado e lideranças dos partidos deverão 
indicar essa agenda no início desta semana. A expec-
tativa é de que a votação aconteça no mês de agosto.

Pressão
Recordando a mobilização pela aprovação da 

PEC na Câmara dos Deputados, Hermes orienta a 
categoria a pressionar os(as) senadores(as). “É mui-
to importante a gente manter e intensificar a nossa 
a cobrança pela aprovação e promulgação imedia-
ta do Fundeb. Por isso, devemos enviar mensagens 
para os senadores mobilizando essa agenda”, disse.

Segundo o presidente da APP-Sindicato, o movi-
mento também é importante em razão das medidas 
complementares que serão necessárias para regula-
mentar o novo Fundeb, como a criação de lei dispon-
do sobre o indicador Custo Aluno Qualidade (CAQ).

Aumento gradativo
Segundo o texto aprovado na Câmara, a contri-

buição da União para o Fundeb crescerá de forma 
gradativa de 2021 a 2026, de forma a substituir o mo-
delo cuja vigência acaba em dezembro.

APP-Sindicato cobra urgência na 
votação do novo Fundeb no Senado

“É muito 
importante a 
gente manter 
e intensificar a 
nossa a cobrança 
pela aprovação 
e promulgação 
imediata do 
Fundeb. Por isso, 
devemos enviar 
mensagens para 
os senadores 
mobilizando essa 
agenda”.

Hermes Silva Leão, 
presidente da APP-
Sindicato.

Professor Hermes Leão fez contato com relator do projeto, o senador Flávio Arns

Em função da pandemia e da necessidade 
do distanciamento social, a saúde mental das 
pessoas é afetada, ocasionando um sofrimen-
to e desgaste emocional. Preocupações como o 
medo, ansiedade, impotência, angústia, triste-
za, entre outros se afloram e para profissionais 
da educação pública, a situação é agravada pe-
la manutenção das aulas de forma online que 
trouxe vários desafios e dificuldades para os(as) 
educadores(as). Pensando nisso, a APP-Sindicato 
desenvolveu um projeto para acolher a categoria 
e auxiliar a amenizar a carga emocional.

O projeto surgiu a partir da campanha “Edu-
car Sim, Adoecer Jamais!”, criada no ano de 2018, 
período que o Projeto Acolhimento Coletivo da 
APP-Sindicato foi uma proposta para realizar 
ações nas escolas para a prevenção e promo-
ção da saúde dos(as) educadores(as). Segundo 
a assistente social, Nanci Ferreira Pinto, que par-
ticipou da construção do projeto destacou que o 
projeto serve como um espaço para escuta, diálo-
go e expressão para a prevenção e promoção da 
saúde mental. “Para o desenvolvimento do pro-
jeto, foi contratado um profissional psicólogo e 
realizada capacitação com os dirigentes sindicais 
dos núcleos e os(as) profissionais que atuarão 
nas rodas de conversa”, enfatiza Nanci Ferreira.

Atualmente, os Núcleos Sindicais estão orga-
nizando as rodas de apoio com a coordenação 
de um profissional da área da psicologia ou ser-
viço social juntamente com um dirigente sindi-
cal. Os encontros são realizados semanalmente 
ou quinzenalmente, tudo conforme a decisão 
de cada grupo. A assistente social enfatiza ainda 
que os(as) participantes têm avaliado de forma 
positiva o espaço, já que o diálogo contribui tan-
to em relação ao enfrentamento da pandemia, 
quanto também com as dificuldades do Home 
Office. “Estamos todas e todos enfrentando um 
momento crítico que nos impõe muitos desafios 
que envolve a vida familiar, os nossos afetos, o 
trabalho nas suas várias dimensões, o pertenci-
mento social. O distanciamento físico não pode 
se tornar isolamento social, precisamos manter 
a nossa capacidade dialógica para melhor ler as 
entrelinhas do contexto social e nessa leitura 
enxergar as possibilidades de transformação”, 
finaliza a Nanci Ferreira.

Rodas de acolhimento 
da APP-Sindicato 
auxiliam Educadores(as) 
a lidar com isolamento 
social durante Pandemia

Nos próximos seis anos, a parcela da União 
deverá passar dos atuais 10% para 23% do total 
do Fundeb, por meio de acréscimos anuais. As-
sim, em 2021 começará com 12%; passando para 
15% em 2022; 17% em 2023; 19% em 2024; 21% em 
2025; e 23% em 2026. Outra regra determina que, 
no mínimo, 70% dos recursos extras poderão pa-
gar salários dos profissionais da educação ‒ hoje, 
esse piso é de 60% e só beneficia professores ‒, e 
pelo menos 15% terão de custear investimentos 
nas escolas.

Ainda em relação aos professores, uma lei espe-
cífica definirá o piso salarial nacional para a educa-
ção básica pública. 

Financiamento da educação
O Fundeb foi criado em 2006, na gestão do ex-

-presidente Lula, com validade até 31 de dezembro 
de 2020. É a principal fonte de recursos da educação 
básica, respondendo por mais de 60% do financia-
mento de todo o ensino básico do país.

Em 2019, o Fundeb distribuiu R$ 156,3 bilhões 
para a rede pública. Atualmente, o fundo garante 
dois terços dos recursos que os municípios inves-
tem em educação.
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Caso não fosse renovado, a educação pública de todo o país estaria ameaçada.


