
Sobre a Votação da Regulamentação do Fundeb
1) Não tivemos tempo suficiente, nem acolhida a nossas tentativas de diálogo, para construir um consenso
junto aos movimentos da educação para o reconhecimento da Psicologia e do Serviço Social como profissões
da educação;

2) Diante da pressão de movimentos da educação, da Confederação Nacional de Municípios (CNM), da
Undime, do Consed, da CNTE, o PL 3418/2021, de autoria da Deputada Professora Dorinha, foi apresentado,
na Câmara, retirando os profissionais da Psicologia e Serviço Social do Fundeb;

3) Mobilizamos, articulamos e lutamos muito para apresentar emendas que garantissem a permanência da
Psicologia e do Serviço Social nos 70% do Fundeb;

4) Naquele momento, a resistência do movimento educacional e das entidades municipalistas foram maiores
para pressionar os parlamentares para que não acolhessem nossa emenda;

5) Contudo, as Deputadas Rejane Dias, Erika Kokay e Jandira Feghali conseguiram articular com a Deputada
Professora Dorinha e o Relator Deputado Gastão Vieira para que retornássemos ao Fundeb. Não nos 70%,
como reivindicamos, mas nos 30%. Queremos enfatizar que a inserção nos 30% não foi fruto de acordo com
nossas entidades, mas foi a única proposta oferecida em opção a nos tirarem totalmente do Fundeb. Na
prática, era isso ou nada;

6) Apesar de nossa proposta de vinculação nos 70% não ter sido acatada e de não termos acordado a
proposição de vinculação nos 30%, entendemos ser necessária a posição estratégica de nos mantermos no
Fundeb, ainda não sendo esta a condição ideal. Em 2023, haverá nova revisão do Fundeb. Cabe às entidades
da Psicologia e do Serviço Social se organizarem para criar o consenso com a sociedade, com os movimentos
da educação, gestores e parlamento para o reconhecimento das duas categorias como profissionais da
educação. Esse tempo será importante também para consolidarmos um trabalho no campo da educação
voltado aos princípios que elencamos nos documentos que produzimos e para promover formação continuada
para as profissionais que atuam ou atuarão na educação básica;

7) No dia 14/12/2021, estivemos em diálogos na Câmara e no Senado e identificamos que não há emendas,
até o momento, para retirar as duas categorias do Fundeb. Ouvimos que há indisposição de alterar o mérito
do texto aprovado na Câmara. E, portanto, não temos espaço conjuntural para avançar rumo aos 70% agora.
No Senado há indicação apenas de emenda supressiva com relação ao Sistema S. O que consideramos uma
vitória, pois nossa luta é, principalmente, pelos recursos do Fundeb aplicados 100% na educação pública;

8) Há consenso entre os congressistas de que o risco é muito elevado de sermos retirados novamente do
Fundeb, caso o PL retorne à Câmara. É preciso enfatizar que mudar o texto para nos incluir nos 70% implica
em alteração do mérito e retorno à Câmara.

9) Há ainda outro consenso, de que é necessário regulamentar o Fundeb o quanto antes para garantir o
orçamento para a educação básica no próximo ano. Regulamentar o Fundeb é uma urgência do Brasil.

10) A confiança na coordenação colegiada, que já nos garantiu tantas vitórias, e a unidade entre as entidades e
as categorias serão as responsáveis por evitar retrocessos e seguirmos avançando.

Brasília, 15 de dezembro de 2021.
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