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Este estudo faz parte da Linha de Pesquisa II Estado, Políticas e História da 
Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Goiás. Possui como objeto de pesquisa o 
financiamento da Educação Básica pública com foco na política de fundos 
contemplando os movimentos e impactos provocados pelo Fundo de 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef) 
e pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) na rede estadual de ensino de Goiás e 
nas redes dos municípios de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiânia e 
Trindade. Objetiva analisar os movimentos e impactos da política de fundos no 
contexto das matrículas do ensino fundamental e das políticas de valorização 
dos profissionais do magistério da rede estadual e das redes municipais, bem 
como das finanças do governo do estado e dos governos dos municípios 
goianos. As questões norteadoras do estudo contemplam, dentre outras, a 
análise do movimento histórico do financiamento da educação pública nas 
diversas Constituições brasileiras; as contribuições teóricas e técnicas surgidas 
no decorrer da história do financiamento da educação nacional, para a 
concepção e a criação dos fundos contábeis materializadas no Fundef e no 
Fundeb; o contexto político e a concepção de Estado dos governos que 
propuseram e fizeram aprovar as Emendas Constitucionais que mudaram a 
estrutura legal do financiamento da educação, criando o Fundef e o Fundeb 
como mecanismos de redistribuição dos recursos vinculados ao financiamento 
do ensino público. E, ainda, os movimentos e impactos que a política dos 
fundos contábeis causou na organização da rede estadual e das redes 
municipais de ensino fundamental, bem como da Educação Básica de forma 
geral. Por meio da pesquisa documental e bibliográfica, este trabalho apontou 
que a política de fundos foi a grande propulsora do processo de 
municipalização das matrículas no Estado de Goiás, principalmente da primeira 
fase do ensino fundamental, ampliando os recursos recebidos pelos municípios 
na cesta do Fundef/Fundeb; em contrapartida, a perda de recursos do governo 
do estado em consequência da queda do número de matrículas. Todavia, esse 
crescimento na receita não motivou a equivalente valorização dos profissionais 
da educação, seja na implementação de planos de carreira e remuneração seja 
na implantação do piso salarial profissional nacional. 
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