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A Expansão da Educação Superior a Distância no 
Brasil: implicações do setor privado/mercantil na 
política educacional 

  Tarcísio da Silva Cordeiro1 
Reinaldo Antônio do Amor Divino2  

Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém/PA – Brasil 

Resumo 
Este artigo versa sobre a atual expansão da educação superior à distância no Brasil. A oferta 
da educação no Brasil é impulsionada pelas políticas públicas voltadas à educação, a qual no 
cenário atual figura a expansão da modalidade da Educação Superior à Distância – ESaD, 
em que o Estado brasileiro cria mecanismo de expandir esse nível de ensino via setor privado 
por meio de políticas que seguem à risca as (des) orientação de organismos internacionais 
como o BM e o FMI. O presente trabalho foi tecido sob a luz da epistemologia do Materialismo 
Histórico e Dialético, por meio de técnicas de pesquisa como análise documental e 
levantamento bibliográfico.  
Palavras chave: Organismos. Expansão. ESaD.  

The expansion of the Education Superior to the Distance in Brazil: 
implications of the private/mercantile sector in the education politics 
Abstract 
This article is about the current expansion of the education superior to the distance in Brazil. 
The offer of the education in Brazil is driven by the public policies turned to the education, 
which in the current scenery imagines the expansion of the kind of the Education Superior to 
the Distance – EsaD, in which the Brazilian State was believing mechanism of expanding this 
level of teaching was seeing sector deprived through policies that follow to the letter (give) 
them direction of international organisms as the BM and the IMF. The present work was woven 
under the light of the epistemologia of the Historical and Dialectic Materialism, through inquiry 
techniques like documentary analysis and bibliographical lifting. 
Keywords:  Organisms. Expansion. ESaD. 
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Introdução 

Este artigo tem por escopo expor sobre a expansão da Educação Superior a Distância 
no Brasil, tomando como referência as atuais políticas educacionais implementadas por meio 
de leis e decretos que contemplam as prescrições de organismos internacionais, no sentido 
de se servir ao modelo de desenvolvimento econômico pensado pelo Banco Mundial para a 
América Latina. 

Apesar de não ser uma forma de ensino atual, a EaD se apresenta como uma formação 
futurista, que se caracteriza como uma forma de ensino/aprendizagem em que o aluno é o 
centro do processo educacional e o professor aparece como orientador/mediador desse 
processo, o qual tem no educando a auto-gestão de sua aprendizagem, ou seja, sua 
autogestão em relação a flexibilização do tempo e local de estudo. 

Esse formato de ensino surge na conjuntura da globalização, porém não se limita 
apenas à economia, mas sim à cultura e a educação. Ela surge como forma de “preparo 
cultural e profissional” dos sujeitos que não tinham acesso ao ensino presencial e se vincula 
ao desenvolvimento tecnológico disponível em cada contexto histórico e social. 

Nesta direção, após a segunda Guerra Mundial foi criado em 1944, na Conferência 
Financeira das Nações Unidas, na qual foram criados os dois organismos que tornaram-se a 
partir de então os guardiões dos interesses do capital, eles ficaram conhecidos como Banco 
Mundial e Fundo Monetário Internacional, esses dois organismos possuem a capacidade de 
interferir nas economias dos estados nacionais mutuários, pois induzem políticas econômicas, 
interferem e agem sobre o destinos de continentes inteiros em diferentes países em todo o 
globo terrestre. 

Nesta conjuntura, a expansão da educação superior a distância no Brasil ganha relevo 
a partir do ano de 2002, quando o setor privado/mercantil adentra nesse formato de ensino, 
que antes era dominado em sua totalidade pelo setor público estatal por meio da Universidade 
Aberta Brasil - UAB.  

Para a construção do nosso estudo, lançamos mão da abordagem quantiqualitativa de 
pesquisa, por meio das técnicas de análise documental e bibliográfica. As análises utilizadas 
nesse estudo, serão elaboradas a luz da epistemologia do Materialismo Histórico Dialético, 
uma vez que busca entender a realidade do objeto na totalidade, por meio das mediações 
históricas, econômica, política e social, presente na sociedade e nas políticas públicas 
educacionais brasileira norteadas pela lógica neoliberal a serviço do capital, a qual segue as 
prescrições de organismos internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 
Internacional. 

O texto está estruturado da seguinte forma: no primeiro tópico faremos a exposição 
acerca das políticas para a educação a distância no Brasil: um breve histórico; no segundo 
falaremos sobre os conceitos e atual fase do capitalismo, versando sobre a financeirização 
da educação superior no Brasil e culminaremos o texto com considerações sobre as 
discursões postas em pauta em cada tópico. 

As Politicas De Educação a Distância (EAD) no Brasil: um breve histórico 

A forma de educação a distância não é um formato de ensino atual, pois figura o 
desenvolvimento dos meios de comunicação. Seu início se dá com os gregos e romanos, por 
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intermédio de seus eficientes meios de correspondências, as quais postulavam informações 
e formas de se ensinar, como ocorreu com os primeiros cristãos que aprendiam por meio de 
cartas enviadas pelos apóstolos de Jesus. O marco da educação à distância figura meados 
do século XVIII, com cartas e correspondências que continham comunicações e informações 
de caráter científico, com o anúncio publicado na Gazeta de Boston, no ano de 1728, pelo 
professor de taquigrafia Cauleb Phillips, que anunciara o curso com lições semanais em 
domicílio (SILVA & FERREIRA, 2018).   

A Educação a Distância teve início no Brasil no ano de 1939 com o Instituto Universal, 
então criado como Instituto Rádio-Monitor, segundo Silva & Ferreira (2018, p. 03), nele iniciou-
se 

Várias experiências de educação a distância que garantiu sucesso na modalidade, mas 
embora a modalidade estivesse dando certo, ainda não havia uma aceitação 
governamental e social pela modalidade, o que hoje estamos em fase de expansão com 
maior aceitação e reconhecido legalmente. Para aceitação e fortalecimento da educação 
a distância, vários projetos colaboraram na sua disseminação:  

• 1904 – Escolas internacionais, privadas, ofereciam cursos pagos por 
correspondência.  

• 1934 – Edgard Roquete-Pinto instalou a Rádio Escola Municipal no Rio. 
Estudantes tinham acesso antecipado ao material impresso e esquemas das 
aulas e o contato com os estudantes era por correspondência.  

• 1939 – Surgiu o Instituto Universal Brasileiro, em São Paulo.  
• 1941 – A primeira Universidade do Ar, que durou dois anos.  
• 1947 – Nova Universidade do Ar, patrocinada pelos sistemas SENAC, SESC e 

por emissoras associadas.  
• De 1961-1965 – Movimento de Educação de Base (MEB) – Igreja Católica e 

Governo Federal utilizavam um sistema rádio-educativo: educação, 
conscientização politização, educação sindicalista, dentre outras.  1970 – 
Projeto Minerva – Convênio entre a Fundação Padre Landell de Moura e 
Fundação Padre Anchieta para produção de textos e programas.  1972 – o 
Governo Federal enviou à Inglaterra um grupo de educadores, tendo à frente o 
conselheiro Newton Sucupira: O relatório final marcou uma posição reacionária 
as mudanças no sistema educacional brasileiro, colocando um grande 
obstáculo à implantação da Universidade Aberta e a distância do Brasil.  

• Ainda na década de 70, a Fundação Roberto Marinho, iniciou o programa de 
educação supletiva a distância, para 1º e 2º grau.  

• 1992 – Foi criada a Universidade Aberta de Brasília (Lei 403/92) que atendia 
três campos distintos:  

a) Ampliação do conhecimento cultural: Organização de cursos específicos de acesso a 
todos;  
b) Educação continuada: reciclagem profissional em várias categorias de trabalhadores 
que já tinham passado pela faculdade.  
c) Ensino superior: Incluindo cursos de graduação e pós-graduação.  

Como podemos perceber no excerto acima, houveram várias tentativas de implementar 
a Educação a Distância no âmbito nacional, desde os cursos de correspondência, cursos de 
rádio difusão e TV por seguimentos governamentais, privados e religiosos. Porém, a 
educação a distância não obtinha grande aceitação por parte dos governos e da sociedade 
como ocorre nos dias atuais por conta da divulgação e regulamentação que hoje possui.   
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Para tanto, essa grande aceitação que presenciamos hoje, é resultante de vários 
projetos implementados ao longo da história da educação a distância no brasil, que 
atravessou as décadas e chegou aos dias de hoje a dominar o cenário da ESaD, a qual teve 
início no Brasil na década de 1990 por meio de algumas experiências, em que começou a 
ganhar relevância a partir da criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no ano 2000 
que executa as políticas governamentais nesta área educacional.  

Para a sua implementação, a ESaD conta com a base legal estabelecida a partir da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9.394 de 1996, conhecida como LDBN 
9.394/96, que contempla em seu artigo 80 a inserção da modalidade EaD3 em todo o território 
nacional, assim como a sua inclusão nos Planos Nacionais de Educação que foram aprovados 
nos anos dois mil.  

O cenário da educação superior brasileira vem apresentando uma crescente expansão 
no que tange a Educação a Distância4, a qual está sendo impulsionada pelo novo arranjo 
global que visa atender às novas exigências do capital. 

Percebe-se que a partir do início do século XXI, sobre tudo a partir do ano de 2002, 
houve uma crescente expansão na forma a distância no setor privado/mercantil e uma grande 
e constante diminuição do número de matrículas no setor público estatal.  

Isso se deve às novas exigências internacionais, que são impulsionadas pelas pressões 
exercidas pelos organismos multilaterais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 
Internacional5 (considerados guardiões do capital), os quais interferem nos países periféricos 
do capital, como no caso dos países da América latina, orientando-os a realizarem reformas 
e políticas públicas que se adequem aos seus interesses. Nesta conjuntura, a educação 
superior, por meio das políticas educacionais, torna-se um visado mercado de serviço a ser 
explorado pelos homens de negócios do ramo da educação. 

A fase do capitalismo em que estamos vivendo mostra que os interesses do Estado 
burguês se traduz na privatização dos serviços públicos, na retirada de direitos sociais 
historicamente conquistados durante o estado de bem estar social, no qual a burguesia cedeu 
direitos ao proletariado como forma de cooptação, causando uma pseudo sensação de 
inclusão dos trabalhadores ao sistema, além do mais, à medida que essa ideologia foi aceita, 
os trabalhadores foram subjugados pelo capital, pois essa falsa inclusão com a garantia de 
sobrevida do proletariado, diminuiu os antagonismos de classes e ajudou a salvar o 
capitalismo (ORSO, 2007), que vinha sendo ameaçado pelo socialismo que ganhara terreno 
após a segunda guerra mundial.  

                                                            
3  Educação a distância é a modalidade educacional na qual alunos e professores estão separados, física ou 

temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. 
Essa modalidade é regulada por uma legislação específica e pode ser implantada na educação básica 
(educação de jovens e adultos, educação profissional técnica de nível médio) e na educação superior. 

4  No Brasil a educação a distância é conceituada oficialmente no Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005: 
“Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a Distância como modalidade educacional na 
qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos.” 

5  A atuação do Banco Mundial e FMI nos países latino-americanos se desenvolve por meio de imposição de 
rigorosos planos de ajuste fiscal, que contemplam a redução de gastos sociais com serviços públicos; redução 
de investimentos públicos; realização de antirreformas nos sistemas trabalhistas, tributário e previdenciário; 
privatizações; modificação de diversos textos legais em benefício do setor privado.    
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No caso da Educação Superior à Distância (ESaD) brasileira, segundo os dados do 
INEP, sua origem é no setor público por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no ano 
2000, quando ganha destaque no cenário nacional (com 100% de matrículas no setor público), 
assim como sua inserção na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9.394/96 
(LDBN 9.394/96) e no Plano Nacional de Educação para o decênio de 2001 a 2010 (PNE 
2001-2010), no qual trouxe como Meta, a intenção de se atingir com nível superior em termos 
percentuais, 30% da população de 18 a 24 anos até o final do plano, o ano 2010.  

Nesta ceara, a partir do ano de 2002, verifica-se a entrada do setor privado/mercantil 
nesse formato de ensino. Podemos verificar esse movimento nos dados referente aos 
percentuais de número de matrículas na ESaD nos setores público e privado, como consta no 
gráfico abaixo. 

 Gráfico 01 – Percentuais de número de matrículas ESaD no Brasil (2000-2016) 

 
Fonte: Censo da Educação Superior, INEP 2000-2016. 

Os dados nos revelam uma total mudança no que se refere a oferta da educação a 
distância no Brasil, pois até o ano de 2001 apenas o setor público oferecia está forma de 
ensino, enquanto o setor privado apenas se detinha de ofertar a educação presencial.  

O crescimento do número de matrículas no setor privado é surpreendente, uma vez que 
a partir de 2002, salta de zero por cento para 15,7 pontos percentuais, chegando a dominar 
em 2016 quase toda a oferta dessa forma de ensino, com a esmagadora margem de 91,8 % 
das matriculas ofertadas, deixando para o setor público míseros 8,2 % do total das matrículas. 

Toda essa inversão da lógica de oferta da educação superior, sobre tudo da educação 
superior à distância, mostra o caráter mercadológico que toma relevo no setor educacional, 
no qual o Estado se retira da responsabilidade de gestor e provedor das políticas públicas e 
passa a ser regulador, controlador, interventor e avaliador das mesmas políticas (CABRAL 
NETO & CASTRO, 2005; CHAVES, 2010), com forte indução de recursos públicos para o 
setor privado, deixando em relevo o caráter privatista dos governos, os quais seguem à risca 
as (des) orientações dos organismos internacionais. 

Neste sentido, a ESaD se apresenta como um novo ramo de acumulação de capital, 
uma vez que ela intensifica e acelera a privatização da educação superior, pois 
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Fundada sob os moldes toyotistas de produção e pautada pelas demandas de mercado, 
a EaD se apresenta como uma possibilidade atrativa e inovadora para o capital, ao 
propor um modelo gerencial que amplia o controle da empresa sobre o trabalhador 
(professores e funcionários) e otimiza a força de trabalho empregada. Nota-se que a 
ampliação do toyotismo acelera e generaliza os processos de privatização e de 
mercantilização do setor do ensino superior. (PEREIRA, 2018, p. 92)  

Desta maneira, percebe-se incrível crescimento do setor privado nesse formato 
educação a partir de 2002, no qual é notável o amplo domínio em que se refere o quantitativo 
da oferta nas IES privadas, apresentando o percentual esmagador de 91,8 % do número total 
de matrículas, fato que indica uma total privatização dessa forma de ensino no Brasil em um 
futuro muito próximo.  

O gráfico a seguir mostra em termos numéricos essa tendência privatista da ESaD no 
Brasil, tomando como base o ano de 2010 até o ano de 2016, em que se verifica uma 
esmagadora predominância do setor privado/mercantil no atual contexto. 

Gráfico 02 – Matrículas EaD no Brasil, setor público e privado (2010-2016) 

 
 Fonte: Censo da Educação Superior, INEP 2010-2016. 

Os dados acima nos revelam o total predominante das matrículas no setor privado, o 
qual apresenta no ano de 2010 o quantitativo d 748.577 matrículas e expande para 1.371.817 
matrículas em 2016, enquanto o setor público parte de 181.602 em 2010 e cai para 122.601 
em 2016, que nos revela um crescimento no privado de 83,25% e uma diminuição de 32,50% 
no setor público no período de 2010 a 2016. 

Todo esse crescimento se intensifica com o interesse da oferta EaD pelos grupos 
educacionais que dominam o mercado da educação. Neste sentido, a expansão da ESaD é 
impulsionada pelas políticas públicas educacionais norteada pelas (des) orientações dos 
organismos internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que 
incentivaram a partir de 2007 a entrada de grupos educacionais na Bolsa de valores, com 
abertura do seu capital, com a oferta de ações a serem comercializada, inaugurando com isso 
a fase da financeirização da educação no país, como será exposto no tópico a seguir. 
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Financeirização da Educação Superior no Brasil 

O novo arranjo global em que o capital tomou uma nova roupagem, com a 
predominância do capital financeiro ao capital produtivo, ficou conhecido como 
financeirização, nesta nova forma do capital, a dinâmica de acumulação sofre mudança em 
seu centro; passando da esfera produtiva para a esfera financeira (BEM, 2009). 

Desta maneira, o processo de financeirização que surgiu em 1973, segundo Harvey 
(2011), se caracteriza como uma necessidade de aplicação financeira do capital/dinheiro 
excedente do capital produtivo na especulação financeira de títulos, ações e empréstimos, 
como forma de acumulação de mais capitais (SANTOS FILHO, 2016). 

O capital financeiro se utiliza dos juros de empréstimos, de dividendos e outras formas 
de pagamento que se utilize de monopólio de ações como forma captar dinheiro, nele os 
lucros são obtidos por meio da especulação financeira realizada sem erros (CHESNAIS, 
2005), neste tipo de capital, o dinheiro aparece como passe de mágica, pois é fruto de 
especulação financeira, sem que haja lastro para sua garantia. 

Como reflexo da mundialização do capital, na qual o capitalismo se apresenta com um 
novo funcionamento predominantemente financeiro e rentista (CHESNAIS, 1996), as políticas 
públicas educacionais brasileiras propiciaram um solo fértil para mercantilização da educação 
superior e para a abertura de capital na bolsa de valores por partes de grupos educacionais 
com a oferta de ações a quem quiser compra-las (SGUISSARDI, 2016). 

Essa nova faceta econômica empresarial resultante da mundialização do capital de 
predominância financeira, a qual está presente nas Instituições de Ensino Superior (IES) 
privado-mercantil, apresenta as seguintes características: 

1) Tende a atuar em nível mundial; 2) Estabelece, por meio de parcerias, compras, 
fusões, e joint-ventures, redes, buscando obter vantagens em suas relações com as 
outras empresas, organizações e instituições governamentais, tendo no topo o capital 
financeiro a emanar diretrizes e o capital monetário a dirigir as empresas e instituições 
em nível planetário. (SGUISSARDI & SILVA JÚNIOR, 2009)  

Com isso percebe-se a lógica neoliberal que está presente nas formulações das 
políticas educacionais, que seguem as (des) orientações de organismos multilaterais a serviço 
do capital como o Banco Mundial e o FMI, uma vez que em tais políticas o Estado transfere a 
responsabilidade da oferta da educação superior para a esfera privada, a qual adentra na 
esfera financeira abrindo capital e desta forma, atraindo investimentos nacionais e 
internacionais. Nesta lógica, “o estado por meio dos gentes governamentais, assume o papel 
de gerenciador da receita tributária e, no que diz respeito às necessidades das demandas 
sociais, deslocou sua ação para a esfera dos resultados” (GANDINI & RICAL, 2002, p. 57).    

Nesta seara, as grandes empresas educacionais como: Anhanguera Educacional, 
Kroton, Estácio Participações e Sistema educacional Brasileiro (SEB), a partir do ano de 2007 
por meio da abertura de capital na Bolsa de valores de São Paulo, atraem investimentos como 
forma de ampliação de seus capitais para aquisições, compras e fusões com outras 
instituições do ramo.  

Com entrada no mercado financeiro, os grupos mencionados a cima apresentam uma 
evolução surpreendente em seus números de matrículas, pois segundo estudos realizados 
por Sguissardi (2016), esses quatro grupos educacionais ampliaram em termos percentuais 
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247,4% suas matrículas entre os anos de 2008 a 2013 e multiplicaram a sua participação no 
mercado em 2,46 vezes.  

Esse processo de financeirização da educação superior, ganha ainda mais força com 
as políticas de incentivo fiscal e de financiamento da educação superior resultantes de 
programas do governo federal, os quais com uma fachada social, de atendimento as camadas 
menos favorecidas, socorrem os empresários da educação. 

Estes programas, em especial o Fies serviu para alavancar o processo de 
financeirização da educação, além do endividamento público, ocasionou “também a emissão 
de títulos da dívida pública em favor das instituições privado-mercantis de ensino e de créditos 
a receber do governo federal, por parte dos grupos educacionais” (SANTOS FILHO & 
CHAVES, 2016, p. 72)    

O programa de financiamento estudantil instituiu-se por meio da medida Provisória (MP) 
nº 1.827/99, a qual recebeu reedição por intermédio de outras 3 MPs, tornando-se mais tarde 
a Lei nº 10.260/2000. O programa caracteriza-se por ser um fundo de natureza contábil, que 
tem a função de oferecer financiamento a estudantes que cursem cursos de graduação em 
IES privadas, com nota aceita pelo Ministério da Educação em suas avaliações, como é o 
caso do ENADE (SANTOS FILHO & CHAVES, 2016). O programa veio “suprir” a demanda 
reprimida da educação superior e como resolução da “limitação do crescimento do número de 
alunos no setor privado, imposta pela renda pela renda per capita brasileira e pela enorme 
desigualdade no país” (AMARAL, 2003, p. 104), permitindo que estudantes de famílias pobres 
que não podiam pagar pelo ensino superior privado conseguissem cursar o nível superior. 

O setor privado quase totalmente dependente do Fies apresentou um estupendo 
crescimento em números de matrículas e capitação de receitas via fundo público, que 
ocasionou mais aquisições e fusões e oferta de ações na bolsa de valores. Porém, o 
crescimento exponencial que se seguia, teve uma desaceleração no ano de 2015, haja vista 
que, com o corte de verbas por parte do Ministério da Educação para parcelas anuais do Fies, 
que passou de 12 para 8 parcelas, além do da taxa de juros anuais de 3,4% para 6,5% ao 
ano, fato que revogado por meio de pressões das mantenedoras do ensino priva-mercantil 
ainda em janeiro de 2015 (SANTOS FILHO & CHAVES, 2016).  

Em Meio a toda essa mudança no Fies, os grupos educacionais apresentaram muita 
insatisfação em relação a diminuição de contratos firmados, pois, toda essa atmosfera de 
diminuição de contratos atingiu diretamente o crescimento dos grupos educacionais em 
termos de aquisições e compras de instituições, uma vez que, houve distrato em 
fusões/aquisições, como ocorreu no grupo Ânima Educação, que faria a aquisição/fusão com 
a universidade Veiga de Almeida (UVA), com o Centro Universitário Jorge Amado 
(UNIJORGE), as quais integram a Whitney Brasil (SANTOS FILHO, 2016).   

Essas mudanças, pode foram resultantes dos cortes de verbas oriundos do ajuste fiscal 
no âmbito do governo federal, o qual ocasionou novas regras em relação a criação de novos 
contratos do Fies6, com esses critérios inéditos houve diminuição do número de novos 
contratos firmados. Como sinalizou Castro (2015), a diminuição da oferta no programa de 
                                                            
6  O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a 

graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas na forma da 
Lei 10.260/2001. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que 
tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. 
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financiamento estudantil possibilita uma maior procura por curso de Educação Superior a 
Distância (ESaD). Nas palavras da autora, 

Em 2015, o governo decidiu ajustar o programa e diminuiu drasticamente o número de 
financiamentos oferecidos, além de aumentar a taxa de juros e o percentual de 
coparticipação do aluno no pagamento do curso. Com menos oportunidades de fazer 
um curso presencial, é possível que nesse cenário de restrição de FIES, a demanda por 
cursos ESAD aumente. Este estudo mostra que para cada um ponto percentual de 
aumento de oferta de FIES em uma praça, a demanda por cursos de educação à 
distância tende a diminuir em 0,14 pontos percentuais. (CASTRO, 2015, p. 13) 

Como enfatiza Casto, a demanda de ESaD está diretamente relacionada com a oferta 
do Fies, pois em seu estudo foi verificado que para cada aumento percentual no programa de 
financiamento, há uma diminuição na procura por educação a distância. 

Neste sentido, com os cortes de verbas no ano de 2015 houve uma desaceleração na 
oferta de vagas na educação superior presencial privada, em decorrência do ajuste fiscal que 
atingiu o Fies. Santos Filho (2016) elenca que, apesar dessa diminuição no número de 
contratos firmados no programa, não houve uma redução do montante de recursos públicos 
destinados para o financiamento do Fies na mesma proporção, por conta do aumento das 
mensalidades nos cursos e, percebeu-se em contra partida um considerável aumento na 
modalidade da Educação a Distância – EaD. 

Nesta direção, toda essa mudança propiciou uma nova forma de se atrair clientes e de 
se acumular capital, pois verifica-se que a partir de 2015 houve uma diminuição do número 
de matrículas no ensino superior na modalidade presencial e, em contrapartida verifica-se um 
crescimento na modalidade a distância, ou seja, há um cenário em que pode ter ocorrido uma 
migração do ensino presencial para o a distância, uma vez que, os cursos a distância por 
meio das mudanças tecnológicas,  

Que incluem o uso de recursos da informática, com cursos a distância, redução de 
turmas presenciais, contratação de tutores e conteúdistas para o desenvolvimento de 
conteúdos de ensino na plataforma EAD, bem como mudanças organizacionais, com 
concentração de atividades administrativas, em decorrência dos processos de 
fusões/aquisições têm impactos em diversos aspectos, inclusive no trabalho docente. 
(SANTOS FILHO, 2016, p. 79) 

Como podemos perceber na análise Santos Filho, os grupos educacionais para 
continuarem expandindo o seu capital e realizando as suas fusões/aquisições se resinificam 
para abocanhar mais recursos e atrair mais investidores no mercado financeiro. 

Portanto, na atual conjuntura em que os grupos educacionais adentram ao capital 
financeiro por meio de abertura de capital, há uma por meio da financeirização da 
concentração da educação superior, onde surge o modelo de empresa educacional, a qual 
possui o modelo de gestão corporativa em que os interesses dos acionistas/cotistas ficam a 
frente de qualquer outro interesse, ou seja, os objetivos da empresa vão além da acumulação 
de capital (lucro), haja vista que, o valor das ações da empresa no mercado de capitais torna-
se mais importante, com o aumento de lucro em menor tempo possível e a qualquer custo 
(CARVALHO, 2016).    
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Considerações Finais 

O atual panorama da educação superior no Brasil vem se alinhando às políticas 
impulsionadas pelos organismos internacionais, os quais orientam a adequação dos estados 
nacionais aos moldes internacionais de uma economia globalizada. Neste sentido, a história 
da educação a distância no Brasil segue os moldes do mundo globalizado, em que o 
desenvolvimento econômico dita a educação nos países periféricos do capital. 

Desta maneira, a história da educação a distância nos revela, que em todos os contextos 
o capital exige uma forma de se produzir lucro e de formar sujeitos aptos para atender o 
mercado de trabalho, deste jeito, ao longo dos tempos há a necessidade de formar 
trabalhadores aptos a executarem as tarefas de trabalho que o desenvolvimento econômico 
necessita.  

Em consonância com esse movimento, no Brasil, se utilizou e se utiliza de mecanismos 
para se ensinar os sujeitos, como foi o caso dos cursos por correspondências, cursos de 
Rádio-TV, etc. Nos dias atuais a educação a distância por meio das novas tecnologias ganha 
relevo, a qual possui 91,8% do total das matrículas no setor privado-mercantil, enquanto o 
setor público contempla apenas 8,2% do total de matrículas com tendência a se diminuir mais 
ainda no futuro. 

Como já se enfatizou, essa modalidade de ensino passa a ter mais aceitação hoje do 
que no passado, haja vista que nos dias atuais a sua oferta teve um aumento extraordinário, 
principalmente no setor privado-mercantil, o qual predomina no cenário da nacional. Isso se 
deve ao a implementação de políticas públicas e marketing realizados pelas empresas 
educacionais, pois, historicamente a oferta da ESaD só começa a ganhar relevância a partir 
da criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no ano 2000, com o setor público 
dominando 100% das matrículas inicialmente.  

Na fase do capital financeiro, as empresas educacionais com maior acúmulo de capital 
e com financiamento nacional e internacional, se utiliza de toda a gama de instrumentos em 
vista a garantir a maximização dos lucros de seus acionistas/cotistas, pondo os interesses 
financeiros a frente dos interesses sociais, tratando os sujeitos como clientes e a educação 
como uma mera mercadoria a ser oferecida no mercada para quem tiver dinheiro a comprar. 

Para aqueles sujeitos sem renda para compra-la, há pressões em cima do Estado por 
meio dos intelectuais orgânicos representantes dos grupos educacionais, para que haja a 
indução de políticas públicas feitichizadas de cunho social, com renúncias fiscais e 
endividamento público, como transferências de recursos públicos para a iniciativa privada, em 
atendimento dos interesses do capital.  

Portanto, como forma de superação da realidade que está posta em nosso país, faz-se 
necessário romper com a concepção dos homens de negócio, os quais deixam em segundo 
plano as “referências clássicas de democracia, cidadania, justiça social, ética, solidariedade 
e emancipação voltadas para a humanização e convivência social” (SILVA, 2002, p. 111).  

Assim, como forma de superação da concepção burguesa em que as relações sociais 
são postas como primado da individualidade, da competição, do utilitarismo, da banalização 
dos valores éticos e morais, em que o acumulo de capital está acima de tudo e que a vida tem 
apenas sentido mercantil, a sociedade civil comprometida com o bem comum precisa reagir, 
se organizar e se envolver mais na política e na economia, para que o desenvolvimento social 
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e humano esteja à frente do desenvolvimento econômico, em que o Estado se comprometa 
com a sociedade, ou seja com o bem comum e, invista os recursos públicos em educação 
pública de sua responsabilidade, no sentido de se formar um cidadão que esteja disposto a 
formar uma nova sociabilidade em que o fundo público financie uma educação pública, 
gratuita, laica, de qualidade e socialmente referenciada. 
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Resumo 
O artigo objetiva analisar o financiamento da educação básica da rede estadual de ensino do 
Amapá, tendo como escopo as políticas de Fundos em curso desde os anos 1990. Com base 
em pesquisa documental e bibliográfica verificou-se que entre 2014 e 2017 ocorrera uma 
oscilação nos valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, repassados à rede estadual de ensino do Amapá, 
apresentando queda em 2015, aumento em 2016 e queda em 2017. Situação que se insere 
no contexto de inflexão do PIB brasileiro e da arrecadação de impostos pela União, como 
reflexo da crise econômica vivenciada pelo País a partir de 2014. A queda no repasse em 
2017 insere-se no contexto de redução nas despesas do Estado brasileiro com educação 
básica, com reflexos no financiamento da educação no Amapá, já que o estado do Amapá 
ainda é dependente do repasse de recursos da União. 
Palavras-chave: Amapá; Financiamento da Educação; Política de fundos. 

The Policy of Funds in the State of Education of Amapá (2004-2017): 
first approaches 
Abstract 
The article aims to analyze the financing of basic education in Amapá's state education system, 
focusing on the policies of Funds in progress since the 1990s. Based on documental and 
bibliographic research it was verified that between 2014 and 2017 there was an oscillation in 
the values of the Fund for Maintenance and Development of Basic Education and Valorization 
of Education Professionals, passed on to the state education network of Amapá, showing a 
decrease in 2015, an increase in 2016 and a decrease in 2017. This situation is part of the 
context of the inflection of the GDP Brazilian government and the collection of taxes by the 
Union, as a reflection of the economic crisis experienced by the country starting in 2014. The 
decrease in the pass-through in 2017 is part of a reduction in the Brazilian State's expenditure 
on basic education, with repercussions on the financing of education in Amapá, since the state 
of Amapá is still dependent on the transfer of resources from the Union. 
Keywords: Amapá; Education Financing; Funds policy. 
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O Financiamento da Educação Básica 

Vinculação Constitucional de 1988 

Alguns importantes dispositivos relativos ao financiamento da educação foram inseridos 
na legislação brasileira a partir de 1987 pelo Poder Constituinte Originário que por meio de 
Assembleia Constituinte reestabeleceu em nossa Constituição Federal (CF) de 1988 a 
vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)1, além de conferir 
status constitucional ao salário-educação (MARTINS, 2012). A CF de 1988 também 
determinou a responsabilização de cada ente da Federação (União, Distrito Federal, estados 
e municípios) para com o financiamento da educação (FARENZENA, 2012). 

Cada ente deve aplicar um percentual mínimo de sua receita resultante de impostos em 
MDE: 18% da União, 25% de estados e municípios. Além desse repasse constitucional 
obrigatório, o salário-educação é outra fonte de financiamento da educação Básica Pública, 
sendo que o governo federal retém (40%) quarenta por cento de sua arrecadação, enquanto 
governos estaduais e municipais recebem os outros 60% de acordo com o que é arrecadado 
em cada estado e com a proporção de matrículas de cada sistema (FARENZENA, 2012). 

A partir do movimento de Reforma do Estado brasileiro, iniciado na década de 1990, 
ocorre uma mudança na forma e no conteúdo do financiamento da educação, com a adoção 
de políticas de financiamento via constituição de fundos de natureza contábil. A criação de 
mecanismo legal para correção das desigualdades na distribuição de recursos e para 
equalizar as distorções financeiras entre municípios e estados, e, ao mesmo tempo, promover 
a valorização do magistério, foram às justificativas alegadas para a criação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF), em dezembro de 1996, pela Emenda Constitucional n. 14, de 27 de setembro de 
1996 (EC n. 14/1996), regulamentado pela Lei 9.424/1996 e implementado a partir de janeiro 
de 1998, o que resultou em significativa mudança no financiamento das políticas educacionais 
(BRITO, 2014). 

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n. 
9.394/1996 reiterou e reforçou o princípio da valorização dos profissionais da educação 
estabelecida pela CF de 1988. Além disso, inseriu o custo-aluno qualidade como critério 
ordenador da distribuição de recursos para a educação, que passa a ter como base a fixação 
de um valor mínimo nacional por aluno, definido anualmente pelo governo federal (BRITO, 
2014). 

Fontes de recursos para a Educação Básica 

A EC n. 14/1996, que criou o FUNDEF, modificou os Artigos 34, 208, 211, 212 da CF 
de 1988, e o Artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Pelo 
Artigo 60 da ADCT estabeleceu-se que estados, Distrito Federal e municípios deveriam aplicar 
nunca menos que 50% dos recursos dos mínimos constitucionalmente fixados para aplicação 
na educação a fim de assegurar a universalização do atendimento obrigatório e remuneração 

                                                            
1  Segundo Martins (2012) a vinculação de recursos à educação teve sua origem enquanto preceito constitucional 

na Carta de 1934, no seu Art.156. 
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do magistério no Ensino Fundamental. A EC n. 14/1996 ampliou esse percentual para 60%, 
mas unicamente para estados, Distrito Federal e municípios. No caso da União, aconteceu 
uma redução de sua participação para 30%, consoante Parágrafo 6º do Artigo 60 do ADTC 
da CF de 1988 (ROSSINHOLI, 2010). 

Sua regulamentação pela Lei 9.424/1996 atrelou recursos para o Ensino Fundamental 
e fixou o percentual de 60% dos recursos dos impostos e transferências de estados, Distrito 
Federal e municípios nesse nível de ensino. Sua composição era de 15% da arrecadação do 
ICMS (competência estadual), do IPI – exportação, dos Fundos de Participação dos Estados-
FPE (transferências da União para os estados), dos Fundos de Participação dos Municípios-
FPM (transferência da União para os municípios)2, além da recompensa da desoneração de 
exportações assegurada pela Lei Kandir3, onde a União efetua transferências para estados e 
municípios (ROSSINHOLI, 2010). 

O FUNDEF foi inspirado na orientação dos organismos internacionais, em especial o 
Banco Mundial, de priorização do Ensino Fundamental dentro de uma lógica economicista e 
minimalista. Apesar da promessa de desenvolvimento desse nível de ensino e de valorização 
do magistério, o Fundo praticamente não trouxe recursos novos para o sistema educacional 
brasileiro em sua totalidade, visto que apenas remanejou, em âmbito estadual, entre estados 
e seus municípios, uma parte dos impostos que já eram ligados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino (MDE) antes de sua concepção, alicerçado no número de 
matrículas no Ensino Fundamental regular das redes estadual e municipal (DAVIES, 2003). 

No final de 2006 o FUNDEF foi substituído pelo Fundo de Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que agora 
abarca o financiamento de toda a educação básica e estabelece a ampliação do salário-
educação para todo o nível básico de ensino. O FUNDEB foi criado pelo Inciso I da EC n. 53, 
de 19 de dezembro de 2006 (EC n. 53/2006), nos mesmos moldes do FUNDEF e seguindo a 
mesma lógica de vigência do Fundo que lhe antecedeu, contudo, apresentando uma validade 
de 14 anos, contra dez anos do FUNDEF (OLIVEIRA, R., 2007). Rossinholi (2010) afirma que 
devido ao encerramento do prazo final de vigência do FUNDEF (até 2006) e da urgência em 
se estabelecer o FUNDEB como seu sucessor, foi editado a Medida Provisória n. 339/2006 
(MP n. 339/2006). Aprovada em 29 de dezembro de 2006 ela seria prorrogada por quase seis 
meses até a aprovação da Lei n. 11.494/2007, no dia 20 de junho de 2007, que regulamentou 
o FUNDEB. 

O Fundeb 

A EC n. 53/2006 alterou diversos dispositivos da CF de 1988 conferindo maior precisão 
aos direitos e responsabilidades dos entes federados. Além disso: adaptou a terminologia 
decorrente de inserção do ensino fundamental de nove anos, estabeleceu a ideia de piso 
salarial profissional exclusivo para os educadores das redes públicas de ensino, tornou clara 

                                                            
2  Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Imposto Sobre Produtos Industrializados 

proporcionais à exportação (IPI – exportação), Fundos de Participação dos Estados (FPE), Fundos de 
Participação dos Municípios (FPM). 

3  Segundo Rossinholi (2010, p. 62) “Pela Lei Kandir, os benefícios tributários concedidos às exportações que 
significam renúncia de receita para os estados e municípios, uma vez que estes recebem 25% da arrecadação 
do ICMS, são recompensados com transferências da União.”. 
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a necessidade de criação de leis complementares para disciplinar o regime de colaboração e 
a abrangência do piso, e incorporou à CF de 1988 a distribuição dos recursos da quota 
estadual do salário-educação com base na proporcionalidade das matrículas (OLIVEIRA, R., 
2007). 

A EC n. 53/2006 garantiu ao FUNDEB a aquisição de mais impostos. Além do ICMS, 
FPE e FPM, e do IPI – exportação, também fazem parte da composição do Fundo o Imposto 
sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotivos (IPVA) e o Imposto Territorial Rural (ITR). Cada imposto contribui com 20% do 
que é arrecadado para o Fundo, representando um acréscimo de 5% em relação ao FUNDEF 
(OLIVEIRA, R., 2007). Contudo, os impostos que constituíam o FUNDEF tiveram seu 
percentual ampliado de 15% para 20% gradativamente, sendo que no primeiro ano o aumento 
foi de 16,66%, no segundo 18,33%, até alcançar os 20% no terceiro ano. O mesmo aconteceu 
com alguns dos novos impostos que foram inseridos no Fundo, com uma participação de 
6,66% no primeiro ano, 13,33% no segundo, atingindo os 20% somente no terceiro ano 
(ROSSINHOLI, 2010). 

Todavia, o FUNDEB não representou a adição de novos recursos para o sistema 
educacional brasileiro em sua totalidade, pois, se encontra limitado a redistribuir o que já era 
constitucionalmente destinado à educação. O FUNDEB somente redistribui grande parcela 
(80% de 25%) do montante obrigatório investido na educação pública pelas três esferas de 
governo. Esse Fundo passou a abarcar toda a educação básica, sem garantir em sua 
composição a entrada de todos os recursos que estados e municípios devem destinar, por 
imperativo constitucional, à educação pública (SAVIANI, 2009; MILITÃO, 2011). 

A “mudança” na sistemática de financiamento do Fundo, passando a impressão de que 
se criou algo novo ao se ampliar sua abrangência para toda a educação básica, propiciou a 
entrada, proporcional, de mais estudantes do que verbas, anulando o suposto efeito positivo 
da ampliação de recursos do FUNDEB tão apregoado pelo governo federal. Em 2007, na 
ocasião de sanção da Lei n. 11.494/2007, o número de alunos cobertos pelo Fundo passou 
de 30 milhões para 47 milhões, representando um aumento de 56,6%. Porém, o acréscimo 
de recursos para o Fundo foi de somente 36,3%, passando dos R$ 35,2 bilhões para R$ 48 
bilhões, o que ilustra o desequilíbrio entre o quantitativo de discentes que entraram no 
FUNDEB e o montante utilizado para cobrir as despesas com sua educação (SAVIANI, 2009; 
MILITÃO, 2011). 

Cabe ressaltar que além das políticas de fundos, outros elementos trazem implicações 
para o financiamento da educação básica. Segundo Farenzena (2012) em 2010, a União ficou 
com 57,1% dos recursos resultantes dos tributos, enquanto estados e municípios ficaram com 
24,6% e 18,3% respectivamente, o que torna evidente a centralidade dos debates e conflitos 
em torno da distribuição de recursos para o financiamento da educação no âmbito do 
federalismo fiscal e das responsabilidades dos entes da Federação. 

Em 2005 o aporte da União foi de apenas 19%, enquanto os de estados e municípios 
foram de 42% e 39% respectivamente, o que revela um maior esforço de estados e municípios 
no financiamento da educação que vai à contramão de sua apropriação tributária 
relativamente menor (FARENZENA, 2012). Essa situação se torna mais complexa, quando 
se considera as desigualdades em termos de geração de riquezas entre os estados 
brasileiros. 
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A política de Fundos na rede estadual de ensino do Amapá: 
primeiras aproximações 

A Constituição Federal de 1988 (CF de 1988) sinalizou mudanças de ordem política 
para a sociedade amapaense, pois, o Amapá foi alçado à condição de estado da Federação 
(BRASIL, INEP, 2006). A CF de 1988 transformou os Territórios Federais de Roraima e 
Amapá em estados da Federação. O Governo Federal ambicionava com isso, cumprir a 
resolução de integrar essas novas unidades da federação à modernidade de organização 
política, econômica e administrativa para que, por meio do autogoverno, se tornassem 
democráticas e progressistas (SANTOS, 2006). 

Na qualidade de ente Federado o Amapá assumiu o encargo de organizar seu sistema 
de ensino, assim como garantir sua manutenção e desenvolvimento, aplicando pelo menos o 
percentual de 25% estabelecido pela CF de 1988. Também assumiu a responsabilidade de 
garantir a aplicação dos percentuais de impostos que compuseram a cesta do FUNDEF e 
agora compõem a cesta do FUNDEB. 

A Tabela 01 apresenta informações a respeito dos repasses do FUNDEF/FUNDEB ao 
estado do Amapá, sua divisão pelo número de matrículas e a divisão da razão entre repasse 
e matrículas pelos 200 dias letivos. As informações foram coletadas do Balanço Geral do 
Estado disponível no sítio da Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá (SEFAZ) e 
fornecidas pela Assessoria de Desenvolvimento Institucional (ADINS) da Secretaria de Estado 
da Educação do Amapá (SEED). 
Tabela 01 – Repasses do FUNDEF/FUNDEB ao estado do Amapá: previsão orçamentária, valor 
total repassado, divisão do valor pelo número de matrículas e divisão per capita pelos 200 dias 

letivos de 2004 a 2017. (Em valores nominais) 
ANO FUNDEF/FUNDEB 

REPASSE 
PREVISTO NO 
ORÇAMENTO 

R$ 

FUNDEF/FUNDEB
VALOR TOTAL 
REPASSADO 

(A) 
R$ 

NÚMERO DE 
MATRÍCULAS 

REDE 
ESTADUAL 

(B) 

RAZÃO 
ENTRE A e B 

A/B 
R$ 

RAZÃO 
ENTRE O 

RESULTADO 
DE A/B e os 

200 dias 
letivos 

R$ 
2004 -------------- 126.459.351,45 93.835 1.347,67 6,74 
2005 -------------- 157.512.612,10 93.887 1.677.68 8,38 
2006 -------------- 173.111.436,66 94.926 1.823,64 9,12 
2007 214.525.505,62 220.864.299,62 151.115 1.461,56 7,31 
2008 250.868.465,00 297.519.798,73 147.982 2.010,51 10,05 
2009 290.803.764,00 315.751.408,33 147.129 2.146,08 10,73 
2010 334.618.412,05 341.968.285,94 147.713 2.315,08 11,57 
2011 389.931.280,36 404.115.483,17 148.805 2.715,74 13,57 
2012 462.535.868,62 444.862.777,87 146.941 3.027,49 15,14 
2013 504.475.142,92 478.846.117,52 136.247 3.514,54 17,57 
2014 507.784.100,81 494.719.916,64 132.486 3.734,13 18,67 
2015 530.916.719,49 488.880.903,84 131.708 3.711,85 18,56 
2016 556.943.068,90 527.883.203,61 128.450 4.109,64 20,55 
2017 559.329.945,00 503.380.952,53 123.805 4.065,92 20,33 

∆% 2004-
2006 

-------------- 37 1 35 35 

∆% 2007-
2017 

-------------- 128 -18 178 178 

∆% 2004-
2017 

-------------- 298 32 202 202 

Fonte: Balanço Geral do Estado/SEFAZ; ADINS/SEED. 
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De 2004 a 2006, tempo de vigência do FUNDEF, registra-se uma evolução positiva no 
repasse de recursos à rede estadual de ensino do Amapá, situação também verificada no 
número de matrículas, na razão entre os repasses do Fundo e o número de matrículas, assim 
como entre o resultado dessa razão e sua divisão pelos duzentos dias letivos. Chama a 
atenção que os valores obtidos pela razão entre o valor total repassado e o número de 
matrículas foram superiores ao valor mínimo anual por aluno nacional estipulado pelo 
Governo Federal no período em tela. 

Em 2004 o valor mínimo anual por aluno foi de R$ 564,63 para o primeiro ciclo do Ensino 
Fundamental (EF) e, R$ 592,86 para o segundo ciclo do EF e Educação Especial (GOMES, 
2009). Consoante as informações da Tabela 01 o valor mínimo anual por aluno da rede 
estadual do Amapá foi aproximadamente 2,4 vezes maior para o primeiro ciclo e 2,3 vezes 
maior para o segundo ciclo e Educação Especial, mais que o dobro estipulado nacionalmente. 

No ano de 2005 os valores mínimos anuais por aluno, estipulados pelo Governo Federal, 
foram de R$ 620,56 para o primeiro ciclo do EF e R$ 651,59 para o segundo ciclo e Educação 
Especial, ambos os valores fixados para as escolas urbanas (GOMES, 2009). Relacionando 
às informações da Tabela 01 verifica-se que o valor obtido pela rede estadual de ensino do 
Amapá foi aproximadamente 2,7 vezes maior para a primeira etapa do EF e 2,6 vezes maior 
para a segunda etapa e Educação Especial. 

Em 2006, em valores novamente fixados para as escolas urbanas, o valor mínimo anual 
por aluno nacional para a 1ª a 4ª séries e para 5ª a 8ª séries e Educação Especial foi 
respectivamente de R$ 682,60 e R$ 716,73 (GOMES, 2009). Considerando as informações 
da Tabela 01 os valores aproximados foram 2,7 e 2,5 vezes maiores respectivamente. 
Todavia, são valores que consideram apenas as matrículas no EF, escopo do FUNDEF, 
deixando de fora o custo aluno do Ensino Médio e das outras modalidades de ensino sob 
responsabilidade da rede estadual. 

Além disso, faz-se necessário problematizar esses valores quando considerados os 200 
dias letivos. Não obstante, o crescimento observado, um acréscimo de aproximadamente R$ 
2,38 ao dia em dois anos, os valores do valor mínimo por aluno por dia letivo do período em 
tela (2004-2006) não ficaram muito distantes dos R$ 5,62 ao dia de despesas per capita 
monetárias e não-monetárias dos 40% mais pobres que viviam no Amapá no período de 2002 
a 2003. Por outro lado, ficaram bem distantes dos R$ 30,00 ao dia de despesas per capita 
monetárias e não-monetárias dos 10% mais ricos que viviam no Amapá de 2002 a 2003 
(BRASIL, IBGE, 2018). 

Em 2007 a razão entre o valor total do FUNDEB repassado à rede estadual do Amapá 
e o número de matrículas da referida rede resultou num valor aproximado de R$ 1.461,56; 
algo em torno de R$ 7,31 considerando os 200 dias letivos. É um valor superior ao valor anual 
mínimo nacional por aluno estipulado pelo Decreto n. 6.091, de 24 de abril de 2007, que foi 
de R$ 946,29 (BRASIL, 2007). Contudo, são valores abaixo dos apresentados nos dois 
últimos anos de vigência do FUNDEF. 

Vale ressaltar que a Emenda Constitucional (EC) n. 53/2007 alterou o Art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) determinando que o valor mínimo praticado 
para o EF não poderia ser inferior ao praticado no último ano do FUNDEF (SENA, 2008). O 
valor da Tabela 01 referente à 2007 abrange toda a Educação Básica e é inferior aos valores 
dos dois últimos anos do FUNDEF que abrangiam somente o Ensino Fundamental. Esse valor 
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somente ficou acima do que foi estimado para creche no Amapá em 2007 (R$ 1.433,11) e 
para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) regular e integrada à Educação Profissional (R$ 
1.253,97), ficando abaixo do que fora estimado para outras modalidades, etapas e tipos de 
estabelecimentos da Educação Básica, para área urbana e rural (BRASIL, FNDE, 2018).4 

Cabe assinalar que o Balanço Geral do Estado do Amapá de 2007 traz informações 
sobre os repasses do FUNDEF, apesar de esse Fundo ter sido substituído pelo FUNDEB no 
final de 2006, não há referência a esse último no supracitado Balanço. Qual a (s) razão (ões) 
dessa omissão considerando que a partir de 2007 o FUNDEB entrou em vigor e os recursos 
do Fundo passaram a abarcar toda a educação básica? Isso precisa ser melhor investigado, 
mas é provável que essa situação seja decorrente do gradualismo que envolveu a 
implantação do Fundo. 

[...] enquanto no Fundef optou-se por um prazo de carência de um ano até a implantação 
compulsória, no caso do Fundeb optou-se pelo gradualismo, com a inserção progressiva dos 
recursos oriundos dos impostos, que constituem fontes da cesta-Fundeb e das matrículas 
que constituem a base de cálculo para sua percepção [...] (SENA, 2008, p. 324). 

Em 2008 o valor aproximado de R$ 2.010,51 foi superior aos valores dos anos anteriores 
do período em tela. Esteve acima do valor mínimo nacional definido pela Portaria 
Interministerial n. 170, de 30 de janeiro de 2008, de R$ 1.137,30 (BRASI, 2008). Entretanto, 
considerando o que fora estimado para as etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos 
da Educação Básica no Amapá ficou acima apenas do estimado para creche parcial (R$ 
1.644,57), pré-escola parcial (R$ 1.850,14), EJA e EJA integrada à Educação Profissional (R$ 
1.439,00), creche integral em instituições conveniadas (R$ 1.952,93), e creche parcial em 
instituições conveniadas (R$ 1.644,57), sendo um valor inferior ao estimado para as demais 
etapas e modalidades tanto na área rural como na urbana (BRASIL, 2018). 

No ano de 2009 o valor anual mínimo nacional por aluno, definido pela Portaria 
Interministerial n. 221, de 10 de março de 2009, foi de R$ 1.350,09 (BRASIL, 2009). Pelas 
informações da Tabela 01 a rede estadual do Amapá superou o valor mínimo nacional. 
Todavia, o valor aproximado de R$ 2.146,08 não foi maior que o que foi estimado para todas 
as etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos da Educação Básica no Amapá, no ano 
de 2009, ficando acima somente da creche parcial (R$ 1.656,18), pré-escola parcial (R$ 
2,072,72), séries iniciais do Fundamental urbano (R$ 2.072,72), EJA (R$ 1.658,18), EJA 
integrada à Educação Profissional (R$ 2.072,72), creche integral conveniada (R$ 1.969,08), 
creche parcial conveniada (R$ 1.658,18), e pré-escola parcial conveniada (R$ 2.072,72), 
sendo um valor inferior ao estimado para as demais modalidade e etapas da Educação Básica 
(BRASIL, 2018). 

Em 2010 verificou-se uma situação semelhante à dos anos anteriores. A razão entre o 
valor do FUNDEB repassado à rede estadual de ensino do Amapá e o número de matrículas 
da referida rede foi de aproximadamente R$ 2.315,08. Um valor superior ao valor mínimo 
nacional por aluno de R$ 1.414,85, fixado pela Portaria Interministerial n. 538-A, de 26 de abril 
de 2010. Contudo, foi inferior ao que fora estimado para a maioria das modalidades, etapas e 
tipos de estabelecimentos da Educação Básica no Amapá, superando apenas o que fora 
                                                            
4  Informações sobre os valores estimados do FUNDEB de 2007 a 2017 para todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica no Amapá (área urbana e rural) podem ser encontradas em: 
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/area-para-gestores/dados-estatisticos.  
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estimado para creche parcial, EJA e creche parcial conveniada (R$ 1.699,34), pré-escola 
parcial, séries iniciais (urbana), EJA integrada à Educação Profissional e pré-escola parcial 
conveniada (R$ 2.124,18). 

Em 2011 o valor mínimo anual por aluno, estabelecido via Portaria Interministerial n. 
477, de 28 de abril de 2011, foi de R$ 1.729,33. O valor aproximado apresentado pela rede 
estadual de ensino do Amapá (R$ 2.715,74) foi superior, mas, seguindo a mesma tendência 
de anos anteriores, superou apenas o que foi estimado para creche parcial, EJA e creche 
parcial conveniada (R$ 1.947,26), pré-escola parcial, séries iniciais urbana e pré-escola 
parcial conveniada (R$ 2.434,07), séries finais urbana e creche integral conveniada (R$ 
2.677,48) (BRASIL, 2018). 

A Portaria Interministerial n. 1.809, de 28 de dezembro de 2011, definiu o valor de R$ 
2.096,68 como valor mínimo anual por aluno em 2012. Posteriormente, esse valor foi 
redefinido pela Portaria Interministerial n. 1.495, de 28 de dezembro de 2012, que diminuiu o 
valor mínimo nacional para 1.867, 15 (BRASIL, 2018). Os aproximadamente R$ 3.027,49 
apresentados pelo Amapá em 2012 (Tabela 01) ficaram bem acima do valor mínimo nacional. 
Mais uma vez esse resultado não conseguiu ficar acima do que foi estimado para todas as 
modalidades, etapas e tipos de estabelecimentos de ensino no Amapá, ficando acima 
somente do valor estimado para creche parcial, EJA e creche parcial conveniada (R$ 
2.297,23), pré-escola parcial e séries iniciais na área urbana (R$ 2.871,54) (BRASIL, 2018). 

Em 2013 o valor mínimo nacional por aluno, fixado pela Portaria Interministerial n. 04, 
de 07 de maio de 2013, foi de R$ 2.221,73. Acabou sendo revista pela Portaria n. 16, de 17 
de dezembro de 2013, que reduziu o valor mínimo nacional por aluno para R$ 2.022,51 
(BRASIL, 2018). O valor aproximado de R$ 3.514,54, resultante da razão entre os valores do 
FUNDEB repassados à rede estadual de ensino do Amapá e o número de matrículas na 
referida rede, foi bem superior ao valor nacional. Esse valor, inclusive, foi superior a todos os 
valores estimados para as modalidades, etapas e tipos de estabelecimentos no Amapá no 
ano de 2013, algo que não tinha ocorrido na série histórica analisada. 

A Portaria Interministerial n. 19, de 27 de dezembro de 2013 estabeleceu o valor mínimo 
nacional por aluno de R$ 2.285,57 para 2014 (BRASIL, 2018). Pela Tabela 01 a rede estadual 
de ensino do Amapá apresentou um valor aproximado de R$ 3.734,13, acima do valor 
nacional. Em relação aos valores estimados por modalidades, etapas e tipos de 
estabelecimentos o ano 2014 não repetiu a situação do ano anterior, registrando um valor 
superior apenas ao valor estimado para creche, pré-escola parcial e séries iniciais da área 
urbana (R$ 3.355,48), séries finais urbana e creche integral conveniada (R$ 3.691,03), EJA e 
creche parcial conveniada (R$ 2.684,39), e pré-escola parcial conveniada (R$ 3.355,48) 
(BRASIL, 2018). 

A Portaria Interministerial n. 17, de 29 de dezembro de 2014, fixou o valor mínimo 
nacional por aluno para 2015 em R$ 2.576,36. Esse valor foi revisado pela Portaria 
Interministerial n. 08, de 5 de novembro de 2015, o que ocasionou uma diminuição no valor 
para R$ 2.545,31. No caso da rede estadual de ensino do Amapá, ocorrera uma diminuição 
em relação à 2014. Mesmo assim, o valor aproximado de R$ 3.711,85 esteve acima do 
estipulado nacionalmente. Na comparação com os valores estimados para as modalidades, 
etapas e tipos de estabelecimentos a situação foi semelhante ao ano de 2014. Esse valor foi 
superior somente ao estimado para creche, pré-escola parcial, séries iniciais (urbana), creche 
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integral conveniada e pré-escola parcial conveniada (R$ 3.606,55), e EJA (R$ 2.885,24) 
(BRASIL, 2018). 

O valor mínimo nacional por aluno de 2016, definido por meio da Portaria Interministerial 
n. 11, de 30 de dezembro de 2015, foi de R$ 2.739,77. Na rede estadual de ensino do Amapá 
se chegou nesse mesmo ano a aproximadamente R$ 4.109,64, um valor superior ao mínimo 
nacional, mas que não conseguiu ser maior que o que fora estimado para todas as 
modalidades, etapas e tipos de estabelecimentos da Educação Básica no Amapá, ficando 
acima somente do que fora previsto para creche parcial, pré-escola parcial, séries iniciais 
(urbana) e pré-escola parcial conveniada (R$ 3.803,96), e EJA e creche parcial conveniada 
(R$ 3.043,17) (BRASIL, 2018). 

Para 2017 a Portaria Interministerial n. 08, de 26 de dezembro de 2016 havia fixado o 
valor mínimo nacional por aluno em R$ 2.875,03. Esse valor foi alterado pela Portaria 
Interministerial n. 08, de 29 de novembro de 2017, sendo ampliado para R$ 2.926,56. A razão 
entre os repasses do FUNDEB e o número de matrículas da rede estadual de ensino do 
Amapá resultou num valor aproximado de R$ 4.065,92. Apesar da diminuição em relação ao 
ano anterior, ainda fora um valor superior ao valor mínimo nacional. Mesmo assim, não foi 
maior que todos os valores estimados para todas as modalidades, etapas e tipos de 
estabelecimentos no Amapá, ficando acima somente dos valores estimados para creche 
parcial, pré-escola parcial e séries iniciais urbana (R$ 3.524,44), séries finais urbana (R$ 
3.876,88), EJA e pré-escola parcial conveniada (R$ 2.819,55), e pré-escola integral 
conveniada (R$ 3.876,88) (BRASIL, 2018). 

A razão entre o que fora repassado em termos de FUNDEF/FUNDEB e o número de 
matrículas na rede estadual de ensino do Amapá sempre fora superior ao valor mínimo 
nacional por aluno definido de 2004 a 2017. O Amapá nunca recebeu complementação da 
União aos Fundos, desde sua vigência. Uma das alegações segundo autoridades e agentes 
públicos ligados à educação estadual é de que não recebe e não pode reivindicar 
complementação porque seu custo aluno encontra-se acima do valor mínimo nacional por 
aluno estabelecido anualmente. 

Quanto ao que fora estimado para todas as etapas, modalidade e tipos de 
estabelecimentos de ensino verifica-se que, a partir da vigência do FUNDEB, o que foi 
repassado quando dividido pelo número de matrículas da rede estadual de ensino não 
conseguiu superar todos os valores estimados. Entretanto, faz-se necessário um estudo mais 
aprofundado das despesas com cada modalidade, etapa e tipo de estabelecimento para 
verificar se os valores reais se aproximam, são inferiores ou superiores ao que foi estimado. 

No Amapá, entre 2004 e 2006, os valores repassados ao FUNDEF sofreram uma 
ampliação, apresentando uma variação percentual de 37%. De 2007 a 2011 os repasses do 
FUNDEB ao estado do Amapá superaram a previsão orçamentária para o Fundo. Esse 
período de 2004 a 2012 coincide com o período em que o Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro e a arrecadação de impostos pela União, durante os governos de Lula da Silva e 
Dilma Rousseff (2003-2015), apresentaram crescimento percentual de respectivamente 
73,4% e 89,9% (AMARAL, 2017). Contudo, de 2012 a 2017 os valores recebidos passaram a 
ser inferiores à previsão orçamentária, apesar de a variação percentual do FUNDEB de 2007 
a 2017 ter sido de 128%. 
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O repasse de recursos dos Fundos seguiram uma escala crescente de 2004 a 2016, 
apresentando uma queda no último ano do período em análise (2017).  Apesar disso, a 
variação percentual foi de 298% de 2004 a 2017. Os três primeiros anos do FUNDEB (2007 
a 2009) apresentaram uma variação percentual de 43%, em comparação aos 37% dos três 
últimos anos do FUNDEF. De fato, representou um aumento no aporte de recursos para a 
educação amapaense, entretanto, fora uma ampliação tímida de 6%. 

O comportamento das matrículas estaduais foi flutuante no período em análise. Todavia, 
a partir de 2012 vem registrando quedas sucessivas. Vale destacar que mesmo nos anos em 
que ocorreram queda nos números de matrículas ocorrera a ampliação no repasse dos 
recursos dos Fundos ao estado do Amapá, com exceção de 2014 a 2017 quando no Amapá 
ocorre uma oscilação nos valores repassados, apresentando queda em 2015, aumento em 
2016 e nova queda em 2017. De fato, os anos de 2014 e 2015 já revelam uma inflexão no 
PIB brasileiro e na arrecadação de impostos pela União, que refletem o declínio da economia 
brasileira no período (AMARAL, 2017). O decréscimo no repasse do FUNDEB para a rede 
estadual do Amapá insere-se no contexto de aprovação da Emenda Constitucional n.95, de 
15 de dezembro de 2016. 

Essa mudança constitucional instituiu um Novo Regime Fiscal (NRF) no país e que 
prevalecerá, inicialmente, por 20 anos, portanto, até 2036, que congelará as despesas 
primárias e liberará os pagamentos relativos ao mercado financeiro. Estarão, portanto, 
limitadas as possibilidades da implementação de novas políticas públicas que objetivem 
diminuir a enorme desigualdade brasileira. (AMARAL, 2017, p. 06). 

Não há como estabelecer uma relação entre o Novo Regime Fiscal (NRF) e o valor do 
FUNDEB da rede estadual de ensino do Amapá. A queda no repasse em 2017, mesmo não 
apresentando relação direta com o NRF instituído pela Emenda 95/2016, insere-se no 
contexto de redução nas despesas do Estado brasileiro com educação básica, com reflexos 
no financiamento da educação no Amapá, já que o estado do Amapá ainda é dependente do 
repasse de recursos da União. 

A economia amapaense possui como uma de suas características, herdada de seu 
passado como Território Federal, sua grande dependência de recursos federais. A principal 
fonte de receita orçamentária do estado do Amapá tem sido a cota-parte do Fundo de 
Participação dos Estados (FPE). Além disso, o estado é extremamente dependente do 
governo federal para atender às demandas da população por serviços (FILOCREÃO, 2015). 

Esse decréscimo apresentado em 2017 no Amapá aconteceu em um momento em que 
ocorreu queda nas despesas do governo federal com educação e saúde, que caíram 3,1% se 
comparado ao ano de 2016, descontada a inflação. Na educação o gasto efetivo em 2017 foi 
de R$ 84,04 bilhões, ante os 84,19 bilhões em 2016, uma queda nominal de 0,2% e real de 
3,5% (FERNANDES; RODRIGUES, 2018). Embora não se possa estabelecer relações com 
o NRF, já que a própria Emenda n. 95/2016, ao alterar o Art. 107 da CF de 1988, em seu § 
6º, Inciso I não incluem na base de cálculo do NRF o salário-educação e a complementação 
da União ao FUNDEB (BRASIL, 2016), a redução dos recursos para a educação em 2017 
possui certa relação com a inflexão no PIB brasileiro e com a queda na arrecadação de 
impostos pela União ocorrida entre 2014 e 2015. 

Enquanto a variação percentual de repasses do FUNDEF (2004-2006) foi de 37% a 
variação percentual de matrículas para o período foi de apena 1%. No período de 2007 a 2017 
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a variação percentual de repasses do FUNDEB, de 128%, contrastou com a variação 
percentual negativa no número de matrículas (-18%). Considerando todo o recorte temporal 
analisado, com uma variação percentual de repasses dos Fundos de 298% e de matrículas 
de 32%, ao que parece, na rede estadual de ensino do Amapá a diminuição no número de 
matrículas não significou a diminuição no montante de recursos do FUNDEF/FUNDEB 
repassado ao estado do Amapá, com exceção da oscilação apresentada entre 2014 e 2017. 

Isso pode significar que no Amapá as matrículas na educação básica ainda se 
concentram em sua maioria na rede estadual de ensino. No ano de 1999, já com dois anos 
de vigência do FUNDEF, as matrículas da rede estadual de ensino do Amapá representavam 
73,99% do total de matrículas do EF. No ano 2000 esse percentual subiu para 75,65%, o que 
revela que, não obstante o processo de municipalização do EF, acelerado no País a partir dos 
anos 1990, no Amapá, o estado ainda concentrava o maior número de matrículas. Em 2006, 
enquanto o País apresentava 60% das matrículas do EF municipalizadas e a Região Norte 
quase 70%, o Amapá apresentava o inverso, com 67,93% das matrículas do EF na rede 
estadual de ensino (MELO, 2012). 

Como pela lógica do FUNDEF a distribuição de recursos ocorre em consonância com o 
número de matrículas registrado em cada sistema de ensino a rede estadual do Amapá 
acabou obtendo valores maiores do que os da rede municipal, já que o aumento de matrículas 
representava o aumento de repasses ou mesmo a sua manutenção. O FUNDEB manteve 
essa mesma lógica e, em 2012, já com seis anos de vigência do Fundo, a rede estadual de 
ensino do Amapá agregava 63% das matrículas no EF (MELO, 2012). A Tabela 02 apresenta 
informações retiradas do censo da educação básica de 2004 a 2017, realizado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Nela temos 
informações sobre as matrículas no Amapá na rede federal, estadual, municipal e privada. 
Tabela 02 – Número de matrículas no Ensino Fundamental (2004-2006) e na Educação Básica 

(2007-2017) no estado do Amapá: redes estadual, municipal e privada. 
ANO Total 

de 
matríc
ulas no 
Estado 

do 
Amapá 

Total 
de 

matrícu
las da 
rede 

estadu
al 

Matrícul
as da 
rede 

estadua
l (%) 

Total de 
matrícul

as da 
rede 

municip
al 

Matrícul
as da 
rede 

municip
al 

(%) 

Total de 
matrícul

as da 
rede 

privada 

Matríc
ulas da 

rede 
privad

a 
(%) 

Total de 
matrícul

as da 
rede 

federal 

Matrículas 
da rede 
privada 

(%) 

2004 135.77
8 

93.835 69,1 30.578 22,5 11.365 8,4 _____ _____ 

2005 137.75
0 

93.887 68,2 33.534 24,3 10.329 7,5 _____ _____ 

2006 139.73
6 

94.926 67,9 35.351 25,3 9.459 6,8 _____ _____ 

2007 223.64
6 

151.115 67,6 52.535 23,5 19.996 8,9 _____ _____ 

2008 225.24
9 

147.982 65,7 57.776 25,6 19.491 8,7 _____ _____ 

2009 227.64
7 

147.129 64,6 60.406 26,5 20.112 8,8 _____ _____ 

2010 229.72
9 

147.713 64,3 62.269 27,1 19.747 8,6 _____ _____ 

2011 230.43
9 

148.805 64,6 61.427 26,7 19.517 8,5 690 0,3 

2012 233.44
7 

146.941 62,9 64.387 27,6 21.215 9,1 904 0,4 

339



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

André Lins de Melo 

A Política de Fundos na Rede Estadual de Ensino do Amapá (2004-2017)

 1

12

2013 228.83
3 

136.247 59,5 70.070 30,6 21.249 9,3 1.267 0,6 

2014 230.62
9 

132.486 57,4 72.551 31,6 23.931 10,4 1.661 0,7 

2015 230.37
9 

131.708 57,2 71.942 31,2 24.398 10,6 2.331 1,0 

2016 230.00
4 

128.450 55,8 75.355 32,8 22.968 10,0 3.213 1,4 

2017 225.08
9 

123.805 55,0 75.769 33,7 22.557 10,0 2.958 1,3 

Fonte: INEP (2018). 

As informações contidas na Tabela 02 mostram que as matrículas da Educação Básica 
no Amapá, de 2004 a 2017 continuaram em sua maioria concentrada na rede estadual de 
ensino. Não obstante, ter apresentado um processo de queda na série histórica analisada, de 
2004 a 2012, o percentual de matrículas na rede estadual nunca fora inferior a 60% do total 
de matrículas, e, de 2013 a 2017, nunca fora inferior a 55%. Esse pode ser um dos fatores 
que ajudam a explicar a variação de 298% nos repasses do FUNDEF/FUNDEB da rede 
estadual no período de 2004 a 2017. 

Considerações finais 

O valor mínimo anual por aluno do Amapá de 2004 a 2006 foi consideravelmente 
superior ao valor estipulado pelo Governo Federal. Por sua vez, a variação percentual de 
matrículas foi inferior ao que foi repassado ao estado em termos de FUNDEF. Considerando 
todo o recorte temporal analisado, com uma variação percentual de repasses dos Fundos de 
298% e de matrículas de 32%, ao que parece, na rede estadual de ensino do Amapá a 
diminuição no número de matrículas não tem significado a diminuição no montante de 
recursos do FUNDEF/FUNDEB repassado ao estado do Amapá, com exceção da oscilação 
apresentada entre 2014 e 2017. 

Entre 2014 e 2017 ocorrera uma oscilação nos valores do FUNDEB repassado à rede 
estadual de ensino do Amapá, apresentando queda em 2015, aumento em 2016 e nova queda 
em 2017, situação que se insere no contexto de inflexão do PIB brasileiro e da arrecadação 
de impostos pela União, como reflexo da crise econômica vivenciada pelo País a partir de 
2014. 

Não há como estabelecer uma relação entre o Novo Regime Fiscal (NRF) e o valor do 
FUNDEB da rede estadual de ensino do Amapá. A queda no repasse em 2017, mesmo não 
apresentando relação direta com o NRF instituído pela Emenda 95/2016, insere-se no 
contexto de redução nas despesas do Estado brasileiro com educação básica, com reflexos 
no financiamento da educação no Amapá, já que o estado do Amapá ainda é dependente do 
repasse de recursos da União. 

Além disso, a queda apresentada em 2017 pode ter relação com o desequilíbrio no 
âmbito do federalismo fiscal que caracteriza as relações entre União, estados e municípios, e 
com as desigualdades em termos de geração de riqueza entre os estados brasileiros, 
considerando que o FUNDEB é um Fundo que apenas recolhe para sua “cesta” impostos 
arrecadados dentro de cada estado e seus municípios. 
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Resumo 
O presente artigo tem como objetivo discorrer, brevemente, sobre as orientações do Banco Mundial 
(BM) destinadas a educação superior brasileira, principalmente, analisar o seu mais recente 
documento: Um ajuste justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil, elaborado 
em meados de 2017. É fato que os organismos internacionais determinam as ações dos governos 
brasileiros, influenciando-os na formulação e aplicação das políticas públicas. Neste sentido, a ideia 
é apresentar os principais propósitos do BM e a relação que tais medidas possuem com a 
mercantilização e financeirização da educação superior brasileira, demonstrando de que forma 
alguns princípios e proposições, apresentados por este Organismo financeiro, reconhecidamente 
neoliberal, são sustentados pelo Estado brasileiro como projeto político e econômico.  
Palavras-chave: Banco Mundial. Orientações. Educação Superior. 

(DES) guidelines of the World Bank in the direction of the 
commodification and financialization of the Brazilian higher 
education: the strategy is to advise, reform and spend better 
Abstract 
The objective of this article is to discuss, briefly, on the guidelines of the World Bank (WB) aimed at 
higher education in Brazil, mainly, to analyze your most recent document: a fair adjustment: Analysis 
of the efficiency and equity of public spending in Brazil, drawn up in mid 2017. It is a fact that the 
international organizations determine the actions of Brazilian governments, influencing them in the 
formulation and implementation of public policies. In this sense, the idea is to present the main 
purposes of the BM and the relationship that such measures have with the commodification and 
financialization of higher education in Brazil, demonstrating how some principles and propositions, 
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presented by this financial institution, recognized as neoliberal, are sustained by the Brazilian State 
as political and economic project. 
Keywords: World Bank. Guidelines. Higher Education. 

Introdução 

A partir da década de 90, no Brasil, diversos serviços públicos, juntamente com sua 
infraestrutura, foram cooptados pelo mercado financeiro internacional com a intenção de 
ressignificar a gestão para um viés neoliberal. Chaves (2010) e Sguissardi (2015) apontam 
como contribuição de mudança estrutural a Reforma do Estado implementada através do 
Ministro José Carlos Bresser-Pereira, o qual elaborou documento4 que priorizava a 
privatização, terceirização e desregulamentação normativa, tornando o Estado minimamente 
abrangente (CHAVES, 2010; 2011; SGUISSARDI, 2015). Modificando, desta feita, uma 
“cultura burocrática para uma cultura gerencial” (BRESSER PEREIRA, 2000, p. 8). Em outras 
palavras, o Ministro tencionava introduzir as bases da administração gerencial, com a 
necessidade de enxugar o aparelho estatal e estabelecer parcerias entre o setor público e 
privado.  

Foram tais princípios, presentes na Reforma do estado, que transfiguraram a atuação 
do poder público em setores soberanamente organizados pelo Estado, influenciado pela 
mobilização ideológica dos principais organismos internacionais, em especial, o Banco 
mundial (BM), o qual tratou em focar seus tentáculos nas áreas sociais: saúde, educação e 
previdência, com propósito estratégico de transformar, através de “orientações”, direitos 
sociais em mercadoria (SILVA Jr. & SGUISSARDI, 2005; CHAVES, 2010; SGUISSARDI, 
2015; SANTOS FILHO, 2016).  

Neste foco, o artigo em epigrafe pretende, em primeira linha, discorrer sobre as 
orientações do BM destinadas a educação superior brasileira, tendo como objetivo 
secundário, demonstrar que tais orientações possuem, como pano de fundo, a promulgação 
e estruturação de um projeto permanente para o Brasil – político e econômico – de 
concepções neoliberais.    

Frente a esta empreitada, utilizaremos de quatro documentos produzidos por este 
Organismo internacional, 03 (três) elaborados na década de 90 – “The dividends of learning” 
(WORLD BANK, 1990); “Priorities andstrategies for education” (WORLD BANK, 1995a); “La 
ensenãnza superior: las lecciones derivadas de la experiência” (WORLD BANK, 1995b) – e 
01 (um) elaborado recentemente, encomendado pelo governo de Dilma Rousseff, intitulado 
“Um ajuste justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil” (BANCO 
MUNDIAL, 2017). 

Conjuntamente com as produções do BM utilizaremos de inúmeros outros estudos que 
tratam da temática, e contribuem na compreensão da educação superior brasileira, e os 
impactos por ela sofrido: Altmann (2002); Silva Jr. & Sguissardi (2005); Sguissardi (2008; 
2015); Chaves (2010; 2011); Santos Filho (2016); Amaral (2017), dentre outros. 

                                                            
4  Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE), elaborado pelo Ministério da Administração Federal 

e da Reforma do Estado (MARE), aprovado pela Câmara da Reforma do estado em 21/09/1995, no governo 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso como meta principal de ajuste fiscal e estabelecimento de reformas 
em todas as áreas da administração pública brasileira (BRASIL, 1995) 
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Este artigo divide-se em dois momentos. No primeiro, versaremos sobre o Banco 
Mundial (BM), características e relações com a mercantilização e financeirização da educação 
superior. Na sequência, analisaremos as orientações do BM fundamentados nos documentos 
já citados nesta introdução, pontuando as mediações necessárias, destacando o mais 
recente: Um ajuste justo: Análise da eficiência..., com enfoque na educação superior.   

Banco Mundial (BM): objetivos e propostas para a educação 

A história da criação do BM5 se relaciona com acordos de restruturação dos países 
destruídos pelo conflito da Segunda Guerra Mundial (1938-1945), tendo como marco 
inaugural as decisões da Conferência de Bretton Woods (1944). Inicialmente, o propósito era 
financiar a reconstrução dos países devastados pela Guerra, fortalecendo tanto a 
capitalização, quanto a expansão do mercado financeiro mundial (BRASIL, 2017).  

Contudo, em meados do século XX, o Banco amplia sua atuação financeira, expandindo 
o investimento privado a Estados emergentes. Segundo o World Bank6 três motivos foram 
centrais nesta ampliação: (1) acabar com a pobreza e aumentar a prosperidade; (2) criar 
crescimento econômico sustentável; (3) investir nas pessoas, através do acesso a saúde, 
educação, água, saneamento, etc.  

Não obstante, pela ambição financeira instituída desde sua criação, e as associações 
com outras instituições, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), tais motivações 
representaram falsos pretextos para encobertar as verdadeiras intenções: aumentar a 
hegemonia política e econômica dos EUA. 

Nesta pavimentação econômica destaca-se a década de 90, período em que o BM 
esteve com maior presença nos países em desenvolvimento, introduzindo suas decisões 
economicistas e disputando cada vez mais o fundo público7 (SALVADOR, 2010; OLIVEIRA, 
1998). As ordens partiam camufladas em orientações tendo os governos em ratifica-las caso 
quisessem manter empréstimos regulares.  

A partir deste viés, a ideia central do BM seria oferecer aos países “pacotes de 
reformas”8 que possibilitassem a abertura dos serviços públicos ao empreendimento 
privado/mercantil. Exemplo disso é a forte redução dos investimentos públicos destinados a 
educação superior brasileira, e sua intensa desregulamentação – priorizando a atuação de 

                                                            
5  Estes relatos históricos são oportunizados a partir de dois documentos oficiais: WORLD BANK, 2017; BRASIL, 

2017. Não possuem o viés de realizar balanço crítico sobre atuação do BM. Para tais críticas utilizaremos 
outros autores, em momento oportuno.    

6  Cf. Link: http://www.worldbank.org/pt/country/brazil.  
7  O fundo público representa toda a capacidade orçamentaria do Estado (SALVADOR, 2010). A partir da lógica 

neoliberal, o fundo público se tornou importante nicho de disputa do mercado financeiro.  Segundo Francisco 
de Oliveira (1998), o Estado utiliza-se da mais-valia, como fundo público, para garantir as políticas públicas, 
fato que irá contribuir para a manutenção da força de trabalho e do próprio sistema capitalista. Contudo, algo 
transgrediu nas últimas décadas com a financeirização da riqueza a partir do baixo retorno dos investimentos 
produtivos e fuga do capital para a esfera financeira de forma especulativa, sem lastro real (OLIVEIRA, 1998). 

8  Em Altmann (2002) observa-se a referencia do pacote do BM destinado a orientar a educação dos países 
emergentes. São orientações que não contemplam as especificidades de cada país. A prioridade é impulsionar 
o setor privado, o mercado financeiro. Para a autora as prioridades do BM “são os aspectos financeiros e 
administrativos da reforma educativa dentre os quais assume grande importância a descentralização” 
(ALTMANN, 2002, p. 80). 
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empresas com fins lucrativos9 – resultando em horizontes nada prósperos ao setor, como 
aponta Chaves (2010, p. 483): “a educação superior deixa de ser direito social, transformando-
se em mercadoria”.  

Tais orientações implicaram em uma série de reformas no estado (assim como na 
educação superior) impulsionadas pelo Plano Diretor da Reforma do Estado brasileiro (PDRE) 
produzido em 1995, no início do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-
2002), o qual “tem como principais diretrizes a privatização, a terceirização e a Publicização” 
(CHAVES, 2011). A crise do sistema capitalista que teve início nos anos 70 do século XX 
propiciou o mecanismo de reforma do Estado e da educação, o que resultou no esgotamento 
do modelo fordista-Keynesiano, o qual não deu conta de responder aos problemas ligados ao 
regime de acumulação capitalista, assim como foi ineficiente em conseguir impedir o avanço 
da exclusão social presente no Brasil e no mundo. 

Por todo este século XX o BM não amplia sua atuação à toa. Espelhado em um contexto 
da superestrutura, suas especificidades seguem contemporizadas por transformações do 
próprio sistema capitalista, agora, predominantemente, de bases financeiras e com enfoque 
nos fundos públicos dos Estados nacionais. Neste sentido, como organismo também 
repousado em objetivações financeiras, o BM irá se conectar aos ditames do mercado 
internacional, e tenderá como principio norteador de operacionalização, ensejar na 
promulgação de orientações que representem a subjugação de governos ao capital financeiro, 
utilizando de qualquer meio nesta empreitada: (1) desregulamentação, liberalização e 
hipertrofia das atividades financeiras; (2) hegemonia dos organismos financeiros; (3) 
transferência da riqueza produtiva para a esfera financeira; (4) disseminação do capital 
especulativo parasitário10; (5) geração fraudulenta de recursos financeiros; (LAPYDA, 2011; 
CHESNAIS, 1996; CARCANHOLO & SABADINI 2009).  

Frente a estas configurações, alguns pesquisadores se destacam compreendendo as 
nuances da nova fase do sistema capitalista. Consideramos como principal François Chesnais 
em seu trabalho “Mundialização do capital”, o qual apresenta a ideia da mundialização 
econômica no sentido da financeirização11 de todas as coisas. Segundo o autor a 
mundialização do capital se deve as políticas globais permissivas à liberalização e 
desregulamentação do capital financeiro internacional (CHESNAIS, 1996). Tais 
características resultaram, dentre outras, na descentralização de grandes empresas e 
surgimento de oligopólios que se multiplicaram e dominaram o mercado mundial. Para tal 
contexto, o BM desempenhou importante ação de orientação e pressão nos países 
emergentes no sentido de introduzir anseios liberais – competição, privatização, ampliação 
do mercado – em espaços majoritariamente públicos, possibilitando-os serem 

                                                            
9  Ver em (Chaves, 2010; Carvalho, 2013; Oliveira, 2009; Sguisardi, 2008) a desregulamentação das leis 

brasileiras, possibilitando a atuação de empresas no ramo educacional. Destacam o artigo 20 da LDB, a qual 
prevê que instituições voltadas ao lucro estejam livres para atuarem na área educacional. 

10  Termo utilizado por Carcanholo & Sabadini (2009, p. 40), em seu artigo “Capital fictício e lucros fictícios”. Para 
o autor a categoria “Capital fictício” é central na obra de Karl Marx, imprescindível na compreensão da atual 
configuração do capitalismo. A valoração do lucro a partir da comercialização de títulos é a representação legal 
do Capital fictício (CARCANHOLO & SABADINI, 2009).    

11  Em Chesnais (1996; 1998) a financeirização é tratada como lógica de ação atualizada pelo novo contexto do 
sistema capitalista. É sistêmica, de escopo mundial, influenciando quaisquer relações econômicas 
internacionais. Ou seja, a financeirização é um regime de acumulação com dominação financeira (CHESNAIS, 
1998).     
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mercantilizados. A educação, neste turno, foi o principal campo de atuação do BM, 
transformando-a em objeto financeiro, negociável em bolsas de valores. 

Orientações do Banco Mundial para a educação superior brasileira: 
verdadeiro “Canto da sereia”12 

A expansão da educação superior privado mercantil no Brasil sofre forte influência das 
orientações dos organismos multilaterais, dentre os quais, o Banco mundial (BM) se destaca 
como um grande norteador das políticas públicas educacionais, com o viés de transformar os 
direitos sociais constitucionalmente adquiridos em mercadorias oferecidas e comercializadas 
no mercado13.  

Diversos documentos foram divulgados com a intenção de orientar as políticas 
educacionais do país no sentido à descentralização, privatização e desregulamentação 
(CHAVES, 2010; OLIVEIRA, 2009; SGUISARDI, 2008; ALTMANN, 2002). Alguns14 são 
utilizados como reformadores, projetando modelos administrativos de gestão educacional 
com viés neoliberal, camuflado por intensões de “melhorar a eficácia” e “crescimento 
econômico” (WORLD BANK, 1990; 1995a; 1995b), ao ponto de encobertar a constante 
abertura do país ao capital financeiro. 

Com premissas neoliberais o BM investe maciçamente em educação. O documento 
“The dividends of learning” deixa evidente: “O Banco é agora a maior fonte de financiamento 
externo para a educação em países de baixa e média renda” (WORLD BANK, 1990, p. 13). 
Por outro lado, o apoio do BM à educação vai além da assistência financeira, é um fornecedor 
de técnicos econômicos que se envolvem na política: “[...] o Banco junta-se ao governo para 
analisar o setor educacional do país, incluindo uma avaliação de seu desenvolvimento, 
políticas educacionais, prioridades de investimento” (Ibidem, 1990, p 24). 

Contudo, para concretizar seus interesses faz-se necessário realizar reformas 
estruturais. Em “Priorities and strategies for education” (WORLD BANK, 1995a, p. 16), tal 
necessidade se torna fato: “Os empréstimos bancários apoiam não apenas projetos de 
educação, mas também reforma institucional no setor educacional. Cerca de metade dos 
empréstimos para a educação em 1987 foi para mudanças significativas na política 
educacional.” 

Entretanto, é a partir do documento “La ensenãnza superior: las lecciones derivadas de 
la experiência”, que o olhar do BM se direciona ao nível superior. Para o BM este nível de 
ensino não é prioritário, os Estados gastam demais com pouco retorno social (WORLD BANK, 
1995b). Nessa perspectiva, o BM orienta ampliar à privatização, diminuindo a atuação do 
estado. Observa-se tal fato em Borges (2010, p. 373), “O banco recomenda a adoção de 
sistema híbrido, em que o Estado e o mercado tenham papel definido, o primeiro responsável 
pela regulação e supervisão, e o segundo contribuindo na ampliação do acesso”.    

                                                            
12  Expressão metafórica utilizada por Carlos Montaño para designar a farsa neoliberal. Sua crítica é ao segmento 

do “terceiro setor”, algo que encanta a primeira vista, mas engana em sua concepção geral (MONTAÑO, 2005).  
13  Tal concepção de educação está em conformidade com o Acordo Geral sobre Comercio e Serviço - AGCS ou 

General Agreement on Trade in Services (GATS), conforme sua denominação original, em inglês, da 
Organização Mundial do Comercio - OMC) 

14  Refere-se aos seguintes documentos do Banco Mundial: (1) “The dividends of learning”; (2) “Priorities 
andstrategies for education”; (3) “La ensenãnza superior: las lecciones derivadas de la experiência”.  
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Atualmente, o BM encaminha novas orientações através do recente documento “Um 
ajuste justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil”, no qual tenciona 
atenções não apenas a educação superior, mas em áreas consideradas estratégicas para a 
ampliação do capital financeiro: previdência privada, saúde e funcionalismo público15. Com a 
conclusão “O Governo Brasileiro gasta mais do que pode e, além disso, gasta mal” (BANCO 
MUNDIAL, 2017, p. 07), enfatiza o enxugamento das receitas do governo, com o propósito de 
destinar estes fundos públicos ao pagamento da Dívida pública16. 

Neste documento é somente em um capítulo que o banco ira tratar da educação 
superior, no tópico “Gastar Mais ou Melhor? Eficiência e Equidade da Educação Pública”. Na 
sua concepção tal etapa de ensino é ineficiente e extremamente custosa: “O Governo gasta 
aproximadamente 0,7% do PIB com universidades federais. [...] aproximadamente um quarto 
desse dinheiro é desperdiçada” (Ibidem, 2017, p. 13). Informa ainda que gasta três vezes mais 
com alunos nas universidades públicas do que com os das privadas, algo regressivo que 
atende majoritariamente estudantes das famílias mais ricas (Ibidem, 2017).  

Na visão do Banco tais situações podem ser resolvidas, tornando o seguimento da 
educação superior eficiente e equânime. Para tal, o relatório aponta as seguintes 
recomendações17: (1) reformar a legislação, desvinculando a obrigatoriedade constitucional 
dos recursos à educação; (2) contratação de empresas privadas no sentido de melhorar o 
desempenho e a eficiência dos gastos públicos no setor18; (3) introduzir o pagamento de 
mensalidades em universidades públicas, algo recorrente em diversos países; (4) ampliar o 
financiamento estudantil.  

De certo, as inclinações do BM seguem a política privatizante, com interesse em 
conceder infraestrutura pública à iniciativa privada, massificando ainda mais o ensino superior 
sem atentar a qualidade. Estas considerações são visíveis quando o próprio documento se 
posiciona a favor das instituições de ensino superior privadas: 

As universidades privadas Brasileiras tendem a ser mais custo eficientes do que as 
públicas. Universidades privadas sem e com fins lucrativos apresentam eficiência média 
de 88% e 86%, respectivamente. Nossas estimações indicam que ao se tornarem mais 
eficientes, universidades e institutos federais poderiam economizar aproximadamente 
R$ 10.5 bilhões por ano (Ibid., p.134). 

Para Amaral (2017), o documento do banco mundial é eivado de erros, interferência 
sem comprovação e conclusões absurdas (AMARAL, 2017). Os erros interpelados pelo autor 
vão desde considerações conceituais técnicas – por exemplo, o documento do BM não faz 
diferenciação entre gasto por aluno e custo do aluno, situação que contamina qualquer 

                                                            
15  O relatório analisa 80% de todo o gasto do Governo Federal (BANCO MUNDIAL, 2017). 
16  As considerações do relatório são direcionadas a cortar custos fiscais nas despesas primarias do governo, e 

nos gastos sociais. Em nenhum momento se avalia a incontingência e ilegalidade da divida publica do país, a 
qual consome mais da metade de toda a receita federal (FATTORELLI, 2013). Da mesma forma, em nenhum 
momento aponta a necessidade da auditoria da dívida pública, mesmo que tal possibilidade seja prevista na 
constituição federal em seus dispositivos transitórios.  

17  Importante destacar que as recomendações possuem a palavra de ordem: reformar. De fato, é um método 
neoliberal, com característica de legalidade, mas com entendimento de desregulamentação da legislação, com 
perda social, que visa a abertura do setor educacional ao capital financeiro.  

18  O texto cita as escolas charter, um modelo de escola pública que adota a lógica da gestão privada. Ela é 
mantida com recursos públicos, mas gestada pela iniciativa privada. Cf. artigo da Carta Capital (2016), “Charter 
school: uma escola pública que caminha e fala como escola privada”. 
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cálculo subsequente19 – até afirmações de cenários estatísticos sem nenhuma comprovação 
empírica20. Ainda o pesquisador, as considerações do relatório se pautam em questões 
puramente financeiras, não há nenhuma observância sobre “[...] desigualdade brasileira, 
heterogeneidade cultural dos estudantes, sobre formação educacional dos pais dos 
estudantes” (AMARAL, 2017, p. 11). Por fim, quanto ao pagamento de mensalidade nas 
universidades públicas, o pesquisador é taxativo: “absolutamente absurdo”.21 A partir dos seus 
cálculos, tal orientação do BM é insustentável em um país com alta concentração de renda 
como o Brasil.   

No posicionamento de diversos editoriais universitários as medidas propostas pelo 
banco vão na contramão da realidade brasileira. O documento realiza uma leitura 
econométrica de dados equivocados e criados, tentando minimizar gradativamente a 
participação do Estado brasileiro em suas obrigações e deveres sociais (UNIFESP; 
UNICAMP; UFRJ, 2017). Ou seja, retirar recursos públicos das áreas sociais para atender 
aos interesses do capital financeiro, através da abertura dos espaços ao setor privado e da 
utilização de mecanismos que favoreçam o capital, como exemplo, o sistema da dívida 
pública. Tal conclusão se torna obvia nas considerações de Fattorelli (2013, p. 32): 

A atuação do FMI e Banco Mundial nos países latino-americanos se desenvolve por 
meio de imposição de rigorosos planos de ajuste fiscal, que contemplam a redução de 
gastos sociais com serviços públicos; redução de investimentos públicos; realização de 
anti-reformas nos sistemas trabalhistas, tributário e previdenciário; privatizações; 
modificação de diversos textos legais em benefício do setor privado.    

Deste modo, torna-se patente o empenho que o relatório apresenta, abrangendo 
diversas áreas e serviços, com a finalidade de aconselhar os governos na redução de seus 
gastos. Prova disto às diversas reformas presentes no cenário político, umas aprovadas – EC 
nº 95/201622, Reforma trabalhista – outras em vias de aprovação pelo Congresso Nacional, 
como a Reforma da previdência (PEC 287/16). Além das diversas Medidas Provisórias que 
foram implementadas pelo governo de Michel Temer, atacando significativamente a todos os 
seguimentos sociais23.  

Em resumo, os documentos do Banco Mundial trazem os princípios da nova fase do 
capitalismo e as prerrogativas do capital financeiro. A defesa da educação humanística, por 
meio do discurso da equidade, encampada pelos relatórios do BM, se tornam contraditórios 
frente aos seus princípios neoliberais. Então, como explicar o real objetivo deste banco? 
Oliveira (2016) nos direciona em apenas uma resposta: “Por meio do discurso da equidade e 
redução da pobreza, o Banco Mundial tem a intenção de inserir os pobres no mercado de 

                                                            
19  Cf. a falta de diferenciação do BM sobre gasto por aluno e custo do aluno (Ibid., 2017, Item 5, p. 5). 
20  Se torna claro no artigo de Nelson Cardoso Amaral (2017), “Uma análise do documento “Um Ajuste Justo: 

análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil”, os diversos erros cometidos pelo BM em suas 
considerações a respeito da educação brasileira. O autor apresenta dados fidedignos, com tabelas e gráficos, 
que contrapõe as conclusões do relatório. Para ele o BM cometeu, reiteradas vezes, erros absurdos que beira 
a irresponsabilidade (AMARAL, 2017). 

21  Ibid., 2017, p. 26. 
22  Institui o novo regime fiscal, limitando os gastos primários do Governo Federal, menos os gastos com a dívida 

pública. Ver: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm  
23  O governo Temer foi o que mais editou Medidas Provisórias. Segundo artigo de Marianna Holanda (2018), 

“Temer bate recorde em edições de MPs”, publicado no Estadão, Cerca de 80% das medidas envolvem temas 
de origem econômica e tributária ou tratam de vários assuntos juntos.   
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trabalho e a educação seria instrumento para a empregabilidade” (FRIGOTTO, 2002, Apud, 
OLIVEIRA, 2016, p. 04 [grifo nosso]). 

Considerações que não se esgotam 

Desde a década de 90 observa-se que as orientações do Banco Mundial direcionada a 
educação de diversos países, mais atualmente, ao ensino superior brasileiro, através do seu 
último documento “Um ajuste justo...”, possui um viés privatista com características 
neoliberais no sentido de diminuir a participação do estado na gestão pública e maximizar a 
atuação do setor privado neste segmento.  

Torna-se perceptível o empenho obstinado do BM de enxugar os gastos do governo em 
áreas sociais, com a finalidade de destinar estes recursos ao capital financeiro por meio de 
instrumentos financeiros, como a dívida pública. Ainda mais quando se aprova no Brasil a 
Emenda Constitucional nº 95, vista com bons olhos por estes organismos financeiros, a qual 
atua de duas formas: minimiza os gastos primários do governo, por um lado, e deixa solto os 
gastos com a dívida pública do país, por outro.  

Neste sentido, oportunizo o posicionamento do pesquisador Nuccio Ordine, em 
entrevista ao site Culto24, o qual considera a educação como instrumento humanitário na 
obtenção de conhecimento em prol do bem comum; na busca da ética e sabedoria. Temos, 
portanto, a acepção altruísta atribuída a educação, algo conflitante com a definição utilitarista 
evocada pela fase atualizada do capitalismo financeiro. Em outras palavras, como o próprio 
título de sua entrevista prevê, “a escola não pode ser uma empresa porque a lógica da 
educação não é a do mercado”.  

Deste modo, com a nova fase do capitalismo, tendo a financeirização transformando 
tudo em mercadoria comercializável, qualquer serviço que possa estruturar uma sociedade, 
culturalmente e humanamente, como a educação, se esvai nas negociações economicistas 
do mercado financeiro. Logo considera-se que qualquer tentativa instituída por organismos 
financeiros internacionais, como o Banco Mundial, em encampar historicamente a tarefa de 
orientar diversos países emergentes e pobres, inclusive seu empenho no que tange ao seu 
último documento voltado exclusivamente ao Brasil, se apresenta como verdadeira 
desorientação, que vai em contramão aos anseios sociais e coletivos da população mais 
pobres, eliminando qualquer tentativa de equilibrar a balança da desigualdade, assim como, 
mitiga a equidade e justiça social.  
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Resumo  
O objetivo deste artigo foi analisar a evolução das legislações brasileira no que se refere às 
políticas de financiamento da educação especial e suas perspectivas e desafios inerentes ao 
município de Belém. Sendo assim, a educação especial na perspectiva da inclusão apresenta-
se como novo paradigma educacional, vem se fortalecendo como pauta de estudos e 
promovendo alterações na forma conceitual, na legislação, nas práticas educativas e 
administrativas da rede de ensino de Belém. O Brasil vive nos últimos anos, uma avalanche 
de modificações no papel e redefinição do Estado em relação às políticas públicas 
educacionais, embora os avanços alcançados, muitas dessas leis não se efetivam na prática 
e na realidade educacional. Quando se efetivam dependem necessariamente da força de 
organização e participação da sociedade, dada as especificidades do sistema educacional do 
Estado do Pará em especial a do município de Belém, sem contar com o desafio da política 
fiscal de austeridade. Por oportuno, que esta concepção se coaduna com a perspectiva do 
Plano Nacional de Educação, Lei nº. 13.005/14, no qual se percebe a preocupação em definir 
responsabilidades entre os entes federados quanto à oferta educacional qualitativa. Outro 
aspecto que se destaca são as diretrizes e metas do PNEEPEI (Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva), a Lei Brasileira de Inclusão (Lei Nº 
13146/2015) e em nível local o Plano Municipal de Educação em Belém, bem como os 
impactos da Emenda Constitucional 95/2016. Nesse diapasão, no texto, primeiramente 
apresenta-se a definição dos termos: educação especial, o direito a promoção da educação 
inclusiva, o financiamento da educação e da educação especial no município de Belém. Em 
seguida, apresenta-se a análise sobre a égide do arcabouço legal e de documentos oficiais 
quais sejam os Planos de Educação (nacional e municipal) de educação e seus impactos na 
trajetória do atendimento educacional a pessoas com deficiência. Como último aspecto, 
apresentam-se os principais pontos quanto às perspectivas e desafios do financiamento da 
educação especial no município de Belém do Pará. 
Palavras-chave: Educação Especial. Políticas públicas. Financiamento. Austeridade. 

Introdução 

Considerando os desafios de um país acostumado à exclusão de pessoas com baixa 
renda, homossexuais, negros, mulheres, índios, é fácil mensurar as dificuldades da inclusão 
de pessoas com deficiências nas escolas regulares. Hodiernamente, vivenciamos um 
contexto global aberto às diferenças, as especificidades, com ordenamento jurídico 
abrangente que objetiva garantir a equidade de acesso e permanência no sistema 
educacional, sendo um espaço para a preparação para a cidadania e ao pleno 
desenvolvimento humano e qualificação para o trabalho. 
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Werneck (1999) atenta que pode até parecer absurdo que toda criança tenha o direito 
de frequentar a escola regular, incluindo aquela cuja única forma de comunicação seja piscar 
os olhos, mas esta é a proposta da sociedade inclusiva. Sendo assim é necessário entender 
no sentido extensivo que a “escola é para todos”, inexistindo a possibilidade de exclusão 
indistintamente no sistema educacional. 

O financiamento da educação especial é essencial para o processo de formulação, 
implantação, manutenção e desenvolvimento e de avaliação das políticas públicas 
educacionais voltadas aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação, assim a formatação desse financiamento no âmbito do 
planejamento orçamentário do Estado do Pará e a sua destinação as redes de ensino públicas 
em especial no município de Belém podem ser determinantes na oferta e na qualidade de 
serviços especializados direcionados a esse alunado. 

Por oportuno, que esta concepção se coaduna com a perspectiva do Plano Nacional de 
Educação, Lei nº. 13.005/14, no qual se percebe a preocupação em definir responsabilidades 
entre os entes federados quanto à oferta educacional qualitativa. Outro aspecto que se 
destaca são as diretrizes e metas do PNEEPEI (Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva), a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e em 
nível local o Plano Municipal de Educação em Belém. 

Vale ressaltar a nível local que o órgão municipal responsável pela gestão das ações na 
área educacional é a Secretaria Municipal de Educação de Belém (SEMEC), sendo que hoje 
mantém na capital e nas ilhas da região insular do município, cerca de 72 mil alunos. Segundo 
a rede de ensino a SEMEC vislumbra promover o desenvolvimento de projetos para a 
qualificação de professores e alunos, reformas e revitalização, ampliação física dos espaços, 
o processo de recuperação das unidades, além dos serviços de manutenção geral da rede 
física, construção de novas escolas, etc.  

No âmbito da educação especial, a política de atendimento a alunos com deficiência é 
feita preferencialmente dentro da própria instituição de ensino, na turma regular e na sala de 
recurso multifuncional. Além disso, dispõe do Centro de Referência em Inclusão Educacional 
"Gabriel Lima Mendes" - CRIE - surgiu com o objetivo de promover e fomentar a inclusão de 
alunos com deficiência nas salas regulares das escolas municipais de Belém. O trabalho 
acontece por meio de Núcleos, Programas e Projetos que realizam o atendimento ao público-
alvo: o aluno especial e suas famílias. 

A partir desse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar as políticas de 
financiamento da educação especial adotadas pelo município de Belém do Pará. A análise 
observou desde as determinações constantes na Carta Constitucional de 1988, as devidas 
leis infraconstitucionais, o modo como a educação está inserida no sistema de tributação com 
a criação de fundos específicos, Fundeb, e a observância dos desafios e perspectivas dos 
Planos de educação quanto à educação inclusiva no município de Belém.  

O presente artigo é composto por três seções. Após esta introdução segue-se a 
metodologia e resultados e discussão e como última seção temos as considerações finais. 
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Metodologia 

A pesquisa realizou a análise das políticas de financiamento da educação especial 
adotadas pelo município de Belém do Pará.  

Utilizou-se como procedimentos da pesquisa a realização de revisão bibliográfica 
adotando autores da área de financiamento da educação. Analisaram-se também diversas 
legislações sobre educação especial, em especial, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental (FUNDEF), criado pela Emenda Constitucional nº 14/1996 e regulamentado pela 
Lei nº 9.424/1996 e o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) instituído pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e 
regulamentado pela Lei 11.494/ 2007. 

Adotou-se além da revisão bibliográfica a análise documental dos planos e documentos: 
Plano Nacional de Educação; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (PNEEPEI) e Plano Municipal de Educação de Belém do Pará. 

Resultados e Discussão 

O direito à promoção da educação inclusiva 

A Constituição Federal de 1988 enuncia os direitos fundamentais em especial o direito 
a educação, seu preceito primordial é a isonomia, combatendo qualquer forma de 
discriminação e exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de 
suas liberdades fundamentais. Indubitavelmente, os artigos da Carta Magna de 1988 elencam 
a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o 
exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.  

Destarte, a inclusão como um movimento mundial que se intensifica a partir da 
Conferência Mundial de Educação para Todos - 1990, da Declaração de Salamanca - 1994 e 
da Convenção da Guatemala (2001) - promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001, e a 
convenção de Nova Iorque (2006), para a eliminação de todas as formas de discriminação a 
pessoa com deficiência, uma perspectiva inclusiva para a educação, afirmando que as 
pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as 
demais pessoas, configurando um novo paradigma educacional (GARCIA; MICHELS, 2011). 

A educação especial é uma modalidade educacional, que perpassa por todos os níveis 
escolares, um instrumento, que complementa e deve estar presente na educação básica e 
superior para todos que dela necessitarem, objetivando a facilitação do processo de 
aprendizagem. Observa-se um caminho longo a ser percorrido especialmente a vinculação 
de recursos financeiros para a educação e promoção da inclusão (SANTOS, 2013). 

Por obvio, qualquer mudança em uma política pública pressupõe orientação, amplos 
debates com educadores, gestores públicos e pesquisadores, gerando assim mudança em 
seus documentos legais.  

Ressalta-se a ocorrência do processo de ruptura nas políticas públicas ao qual existia 
uma concepção de educação especial, sendo substituída pela concepção hodiernamente na 
PNEEPEI. É oportuno mencionar que essa quebra de paradigmas se deu a partir do conceito 
de deficiência, em que pese, passou por inúmeras mudanças. 
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Vincent Assante, quando membro do Conselho Econômico e Social da França e autor 
do relatório “Situação de Deficiência e Quadro de Vida” na década de 1970, foi instituído um 
novo modelo de entendimento da deficiência: o Modelo Social, em que a condição de 
deficiência passa a ser entendida como deficiência do meio, do externo ao sujeito, algo 
essencialmente gerada do contexto social, deixando de ser um problema único da pessoa, 
elencando a necessidade de acessibilidade e quebra de barreiras sociais preexistentes para 
inserção da pessoa com deficiência (PLAISANCE, 2010). 

Destarte, levando em consideração a evolução conceitual do termo deficiência, foi 
observada que a educação especial brasileira estava obsoleta em relação conceitual ao 
modelo de deficiência, nem o Modelo Social não era implementado no país, o que se 
observava eram organizações e práticas educacionais tendo como modelo de deficiência o 
Médico/Integracionista. Sendo assim em 2008 foi implantada a PNEEPEI, ao qual se percebe 
em suas diretrizes uma evolução histórica no Brasil ao adotar a matriz do Modelo Social ao 
conceito de deficiência em suas políticas públicas, inovando ao fazer uma junção com o 
modelo de deficiência a partir dos Direitos Humanos cuja analise vai além do Modelo Social, 
a partir de um gozo isonômico de direitos a pessoa com deficiência aos demais.  

Destacam-se nessa PNEEPEI as ideias de Vincent Assante sobre “situação de 
deficiência” ao qual enuncia o acesso, a permanência e a participação das pessoas com 
deficiência dependem do estudo dessas situações e dos recursos e apoios a serem 
oferecidos, de modo que possam participar de seus ambientes de vida como sujeitos de 
direitos, com autonomia, respeitando seus limites e possibilidades. 

Nessa égide, a Lei nº 13.146/2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência configura um marco na 
trajetória de luta pelas pessoas com deficiência, sendo instrumento de cidadania para a 
consolidação de direitos. O documento de lei traz para a discussão problemas que antes eram 
desconsiderados transforma-se então a visão que se tinha do deficiente, promovendo uma 
nova perspectiva cidadã a respeito da questão.  

A Lei Brasileira de Inclusão elenca em um dos seus dispositivos: 

Art. 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. 
§ 1. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, 
restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de 
prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações 
razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.  
Art. 7º. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça 
ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência.  
Parágrafo único.  Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem 
conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta Lei, devem 
remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. 
Art. 8º. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com 
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 
profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao 
transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, 
à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à 
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liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição 
Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e 
econômico. 
 Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de 
forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 
físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 
necessidades de aprendizagem.  
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 
acompanhar e avaliar: 
I – Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o 
aprendizado ao longo de toda a vida; II – aprimoramento dos sistemas educacionais, 
visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por 
meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e 
promovam a inclusão plena; 

Esses dispositivos nos remetem as políticas educacionais destinadas a pessoa com 
deficiência, em que pese, deve assegurar especificidade do processo educativo ao público 
alvo, bem como a igualdade de oportunidades em sua integralidade, valorizando a diversidade 
e inclusão educacional.  

Financiamento da educação 

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB/96) são os maiores instrumentos que definem a política, gestão e financiamento da 
educação básica no país. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 a educação é definida como um direito 
à cidadania e vincula os fundos como política pública, estabelecendo a responsabilidade de 
cada ente federado (União, estados e municípios), para que a oferta da educação básica seja 
garantida a todos, determinando através de seu artigo 212: 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino (EC no 14/96, EC no 53/2006 e EC no 59/2009). 

A política de fundos contábeis que priorizou o ensino fundamental nos municípios foi 
denominada de “Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério - FUNDEF” e definido via Emenda Constitucional nº 14/1996 e 
regulamentado pela Lei nº 9.424/1996. Em virtude de ser uma política focalizada no ensino 
fundamental, deixando de fora a educação infantil e o ensino médio, em 2007, o FUNDEF foi 
substituído pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) criado pela Emenda Constitucional nº. 53 de 24/12/2006 
e regulamentado pela Lei nº 11.494 de 2007, a proposta de universalização do ensino, com a 
abrangência em toda a educação básica (Infantil, Fundamental, Ensino Médio) e suas 
modalidades, portanto, a implantação do Fundeb baseia-se como uma política integralização, 
complementando e ampliando as prerrogativas do antigo fundo contábil com o objetivo de 
universalizar o acesso e permanência na educação básica.  
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De acordo com Carvalho (2012, p. 29): “Assim como o FUNDEF, o Fundeb é provisório, 
com prazo de vigência de 14 anos e com o mesmo mecanismo de distribuição dos recursos” 
manteve as mesmas características do fundo anterior, estendendo as garantias a toda 
educação básica. Data vênia, os fundos contábeis se baseiam na administração gerencial, 
assim sendo são “fundos de gerenciamento e não de captação de novos recursos, trabalhando 
com a ideia de subvinculação de recursos já existentes” (GUTIERRES; COSTA, 2013). 

Ademais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394, de 1996) define as 
competências dos entes federativos na oferta dos diversos sistemas de ensino. Cabendo 
assim à União a coordenação da política nacional de educação. Além disso, é responsável 
pelas funções de normatização das instâncias educacionais. As suas funções permeiam pela 
educação básica e educação superior. 

Neste viés, de acordo com Gutierres e Costa (2013) “os municípios que não conseguem 
alcançar o custo-aluno mínimo definido nacionalmente pela Presidência da República 
recebem complementação da União”. 

Sendo assim, o Fundeb é a principal fonte de recursos para a educação básica, em 
particular aos municípios de menor renda, logo, ao complementar, com recursos próprios, o 
montante recebido por cada município no âmbito do Fundeb, a União deve promover a 
probidade do financiamento da educação básica, já que o mecanismo vigente de 
complementação tem como objetivo essencial reduzir as desigualdades no custeio por aluno 
entre as unidades federativas.  

Financiamento da educação especial em Belém do Pará 

O Plano Nacional de Educação (PNE) implementado através da Lei nº 13.005, de 25 de 
junho de 2014 prevê as metas e estratégias, que buscam a garantia do acesso, a 
universalização do ensino obrigatório, a ampliação das oportunidades e da qualidade da 
educação, a redução da desigualdade, a valorização da diversidade e a valorização dos 
profissionais, esbarram na escassez de recursos públicos.  

Salienta-se a necessidade de atenção ao cumprimento do PNE visando à garantia do 
direito à educação pública de qualidade para todos, conforme preceito Constitucional “a 
educação, direito de todos e dever do Estado”, mas as políticas de austeridade parecem 
ignorar isso. É possível observar isso na EC 95-2016 que desvinculou as receitas da 
educação, somada às restrições fiscais impostas aos Estados e Municípios, inviabilizando 
definitivamente o PNE e sendo contrárias as recomendações de 2015 do Comitê das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança (CRC) ao Brasil, que enfatizou a necessidade de “garantir 
os recursos para a implementação do PNE, mesmo em tempos de crise”. 

Conforme a LDB nº. 9.394/1996 foi elaborado e implementado o Plano Nacional de 
Educação e no Estado do Pará via Lei nº. 7.441, de 02 de julho de 2010 foi elaborado o Plano 
Estadual de Educação, e em consonância com os demais planejamentos foi implantado o 
Plano Municipal de Educação do município de Belém – PME1, instituído pela Lei nº 9.129 de 
24 de junho de 2015, apresentando metas a serem realizadas no seu período de vigência 

                                                            
1  De acordo com o IBGE, o município de Belém possui uma população estimada de 1.485.732 (um milhão 

quatrocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e trinta e dois) cidadãos. Com Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal de 0,746 e número de Escolas do Ensino Fundamental de 538 e de Ensino Médio 171. 
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2015-2025, no que concerne à universalização do atendimento escolar para a população de 
4 a 17 anos com deficiência e através da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, a fim 
de ilustrar o diagnóstico da realidade educacional da cidade de Belém.  

O financiamento é um componente de grande relevância na área educacional, uma vez 
que é uma das condições básicas para a implementação de ações nesta área. A tendência 
dos debates internacionais é no sentido de que os Estados Nacionais façam reformas 
administrativas através da descentralização, da desconcentração de tarefas e da 
concentração de decisões estratégicas através de táticas de autonomia dos órgãos estatais 
e da municipalização do ensino (SHIROMA; MORAES, EVANGELISTA, 2002).  

Nesse contexto, a descentralização se apresenta como um processo gradativo de 
retirada de responsabilidades do Estado, o qual tende a transferir para a sociedade tarefas 
que são suas no que se refere às políticas públicas e, principalmente, às políticas sociais. 
Essa diminuição do papel do Estado frente às políticas sociais atinge a educação e seus 
mecanismos de financiamento.   

O financiamento público da educação básica no município de Belém insere-se na lógica 
descentralizadora já referida, que tem como pressuposto a ideia de que os problemas na área 
são mais de administração das instituições de ensino do que a necessidade de ampliação de 
investimentos em educação. Essa lógica marca o Fundeb e se expressa em programas de 
repasse direto às escolas, como o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que é parte 
de uma política mais ampla, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

O conhecimento mais aprofundado dos processos que norteiam o financiamento 
educacional no município é tarefa complexa e desafiadora e requer empenho daqueles que 
desejam uma política educacional de teor democrático, equalizador e inclusivo para o 
município de Belém, oportunizando e viabilizando a oferta educativa com qualidade social 
para todos. 

É importante ressaltar que a 11ª diretriz do PME se refere à promoção e 
desenvolvimento da política da educação inclusiva, em que pesem a META 4 elenca: 

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtorno global do desenvolvimento - TGD, transtorno do espectro autista 
- TEA e altas habilidades/ superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia 
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 
ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

No âmbito do município de Belém, os atendimentos disponíveis à educação especial 
compreendem um núcleo de diversas instituições especializadas, Centros de Referência e 
salas multifuncionais nas instituições de ensino comum, sendo feito o AEE - Atendimento 
Educacional Especializado e o assessoramento pedagógico na turma comum.  

A partir dessas breves considerações, apresentam-se algumas metas e estratégias do 
PME para o financiamento da educação no município de Belém, destacando o compromisso 
firmado pelo ente a partir da vinculação do PIB (Produto Interno Bruto) para com a educação 
e de forma particular a educação especial. 

META 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no 
mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto – PIB do Município 
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no quinto ano de vigência deste PME e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) 
do PIB ao final do decênio. 
20.1 garantir, observando as políticas de colaboração entre os entes federados, fontes 
de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e 
modalidades da educação básica, com vistas a atender suas demandas educacionais 
de acordo com o padrão de qualidade nacional, na vigência deste PME; 
20.2 participar do regime de colaboração entre os entes federados e cumprir as 
determinações para atingir o percentual de 10% (dez por cento) do PIB até 2024; 20.3 
aplicar, na íntegra, os percentuais mínimos de recursos vinculados para a educação e 
garantir a ampliação de verbas de outras fontes de financiamento no atendimento das 
demandas da educação básica e suas modalidades, com garantia de padrão de 
qualidade, conforme determina a Constituição Federal; 
20.4 consolidar as bases da política de financiamento, acompanhamento e controle 
social da educação pública, em todos os níveis, etapas e modalidades, por meio da 
ampliação do investimento público em educação pública em relação ao PIB, com 
incrementos obrigatórios a cada ano, proporcionais ao que faltar para atingir a meta 
estabelecida até o final da vigência do PME, de forma a alcançar, no mínimo e 
progressivamente, os seguintes percentuais em relação ao PIB: 6,7% (seis vírgula sete 
por cento) até 2016; 7% (sete por cento) até 2018; 8% (oito por cento) até 2020; 9% 
(nove por cento) até 2022; e 10% (dez por cento) até 2024; 
20.7 assegurar as matrículas em educação especial, ofertadas por organizações 
filantrópicas, comunitárias e confessionais, parceiras do poder público, e sua 
contabilização para fins de financiamento com recursos públicos da educação básica, 
na vigência do PME; 
20.8 ampliar e reestruturar as unidades escolares e capacitar os (as) profissionais para 
atender à demanda da educação inclusiva, na vigência do PME; 

Conforme o Sistema de Informação de Gestão Acadêmica - SIGA, essas ações de 
promoção à educação aos alunos com deficiência no ensino regular, com atendimento 
educacional especializado, implementação de recursos de tecnologia assistiva, formação 
continuada aos profissionais da educação, entre outras potencializam o aumento da matrícula 
de alunos no município de Belém. 

Ao lado do Fundeb, temos o salário-educação, previsto constitucionalmente, que é uma 
fonte de recurso proveniente da contribuição social das empresas vinculadas ao Regime Geral 
da Previdência Social - RGPS. Sua distribuição é feita a partir da matrícula no ensino básico, 
tanto a União, destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
almejando mitigar os desníveis socioeducacionais entre os municípios, e a quota 
Estadual/Municipal destinado às contas correntes das secretarias de educação. 

Segundo Gutierres (2010) o conceito de financiamento da educação: “envolve a 
definição das condições materiais e de recursos para a formulação, implantação e avaliação 
das políticas educacionais e dos programas e ações a elas relacionados, implicando no 
necessário controle e fiscalização dos recursos”. 

O financiamento da educação especial, evidenciado a partir do Fundeb e o salário-
educação são as principais fontes de recurso à manutenção e desenvolvimento do ensino 
sendo assim, são determinantes na efetivação de políticas de inclusão no município de Belém.  

Assim, do mesmo modo que o FUNDEF, o Fundeb também previu valores financeiros 
distintos a serem destinados as instituições educacionais que promovam a educação especial. 
No que concerne, ausência de informações mais precisas quanto aos valores repassados à 
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educação especial, se estes de fato são mais elevados do que os destinados às escolas 
comuns. O fato é que existe a carência de estudos quanto ao dimensionamento, 
disponibilidade financeira e as disputas políticas pelos recursos por parte dos entes federados 
em especial no município de Belém do Pará.  

Considerações Finais 

Sob o impacto desses marcos legais, bem como os documentos que são diretrizes da 
educação como o PNE e o PME, que são progressistas em relação a outros documentos que 
lhe seguiram. Observa-se que o discurso sobre a efetivação da política de financiamento da 
educação especial é uma questão importante e os diálogos devem ser norteadores do 
conjunto de políticas educacionais voltadas aos alunos com deficiência. 

Diante de tantas transformações no conjunto de políticas sociais, conceitos e diretrizes 
emitidos pela PNE, PNEEPEI e localmente pelo PME com o intuito de inovar as interpretações 
de deficiência, seja do ponto de vista das pessoas e também da sociedade à qual pertencem, 
vislumbrando garantir o acesso e permanência de qualidade ao educando com deficiência no 
processo educativo, devemos levar em consideração a incumbência do poder público em 
assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar essas políticas 
firmadas em acordos e planos, que deixam a população em uma perspectiva de aplicação da 
teoria elencada e a efetividade das metas propostas por esses planejamentos na vida das 
pessoas.  

Cabe à educação assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais. A PNEEPEI, as diretrizes operacionais para o 
atendimento educacional especializado e a Lei Brasileira de Inclusão orientam a sua oferta e 
a sua institucionalização no projeto político pedagógico da escola. 

Em 2011, no município de Belém foi proporcionado o primeiro concurso público com 
vagas destinadas a professores da educação especial, a serem lotados no CRIE para 
executarem seus trabalhos de assessoramento pedagógico as pessoas com deficiências nos 
espaços escolares, especialmente nas salas de recursos multifuncionais e na sala regular de 
ensino, em conjunto com o CRIE a fim de assegurar o acesso e permanência do público alvo 
no processo educativo em consonância com os planos nacionais, estaduais e municipais. 

É importante destacar que essas medidas foram essenciais para que as famílias, que 
antes só buscavam as escolas e classes especiais, passassem a matricular seus filhos com 
deficiência nas escolas comuns da rede municipal de Belém. O que se vislumbra nas políticas 
da educação especial na perspectiva da inclusão e que as pessoas com deficiência possam 
enfrentar a realidade que os cercam, os olhares que os inferiorizam, as oportunidades de 
trabalho que os apequenam, as angústias da família diante do envelhecimento de seus filhos, 
e assegurar direitos civis e outros. 

Neste interim, as pesquisas que se propõe a investigar esse tema, não podem se limitar a 
interpretação limitada da lei, ou dos planos elaborados nos entes federados, mas, sobretudo, 
analisar o movimento histórico e refletir sobre alternativas que vão além do que já conquistamos, 
por isso a vinculação de recursos e trato com o financiamento da educação especial é tema salutar 
para a luta a fim do reconhecimento das pessoas com deficiência na sociedade. 
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Ocorre que, a partir da leitura das legislações, planos e políticas que deveriam garantir 
o direito à educação às pessoas com deficiência, a maioria dos alunos com deficiência deveria 
receber o atendimento educacional especializado (AEE) realizado pela modalidade de 
Educação Especial, garantindo o atendimento digno e de qualidade a este público, porém não 
se observa na prática essa garantia. 

As preocupações econômicas, como o financiamento da educação especial, são 
determinantes para a educação brasileira. Sendo assim, verifica-se a necessidade de prover 
o apoio técnico e financeiro aos sistemas de ensino a fim de expandir a oferta desse 
atendimento, conforme previsto pelo Plano Nacional de Educação, vinculando os entes 
federados ao compromisso com este financiamento da educação.  

Nesse sentido, o principal desafio que se impõe é o de melhorar a qualidade da 
educação através do aprimoramento de políticas e processos educacionais, sem a ampliação 
de gastos, ou seja, garantir o financiamento da educação especial com manejo na 
insuficiência de recursos públicos para tal fim, portanto, a ampliação do gasto social é 
essencial para viabilizar o exercício de direitos e da própria cidadania as pessoas em situação 
de vulnerabilidade em especial as pessoas com deficiência.  
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Resumo 
O texto aborda sobre possíveis avanços e contradições no financiamento da educação infantil 
após 30 anos da Constituição Federal (CF) de 1988. Trata-se de uma pesquisa teórica com 
análise documental que, a partir dos marcos da constituição de 1988, discute como a 
educação infantil vai se configurando como etapa educativa e política educacional e qual seu 
lugar na política de financiamento. Apesar dos avanços promovidos nesses 30 anos da CF/88, 
o financiamento da educação infantil segue envolto numa contradição entre a garantia do 
direito e ausência de prioridade legal.   
Palavras-chave: Financiamento da educação infantil. Direito à educação. Contradições.   

Advances and Contradictions in the Financing of Children 
Education after 30 Years of the Federal Constitution 1988 
Abstract 
The text discusses possible advances and contradictions in the financing of children's 
education after 30 years of the Federal Constitution (CF) of 1988. This is a theoretical research 
with documentary analysis that, from the framework of the 1988 constitution, discusses how 
the education of children is becoming an educational stage and educational policy and its place 
in funding policy. Despite the advances made during these 30 years of CF / 88, the financing 
of early childhood education is still involved in a contradiction between the guarantee of the 
right and lack of legal priority. 
Keywords: Funding of early childhood education. Right to education. Contradictions. 
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Introdução 

O marco da mudança na história do atendimento à infância no Brasil foi a promulgação 
da Constituição Federal (CF) de 1988 que incluiu a educação infantil (EI) no Capítulo da 
Educação e reconheceu essa área como um direito subjetivo do ser humano, como um dos 
deveres do Estado e a criança como um sujeito de direito, fato que suplanta a natureza 
educacional desse atendimento em detrimento do assistencial. As mudanças promovidas pela 
Constituição de 1988 influenciaram, expressivamente, os rumos desse segmento e 
culminaram na inclusão da EI como a primeira etapa da Educação Básica na Nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) instituída pela Lei nº 9.394 em dezembro de 
1996.  

Todavia, apesar da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei nº 8.069 de 1990), da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei 
nº 9.394 de 1996), e de tantos outros dispositivos legais, criados nos últimos 20 anos, 
dispondo sobre a educação infantil como direito das crianças de 0 a 5 anos de idade e sobre 
as especificidades desse atendimento, o direito à educação para a primeira infância ainda não 
está assegurado, nem universalizado. Considerem-se os baixos percentuais de atendimento 
de crianças de 0 a 5 anos de idade em creches e pré-escolas, principalmente, quando se trata 
do segmento de 0 a 3 anos, imensa demanda por vagas; e as condições precárias de ofertas 
dos serviços, tanto em relação à qualificação docente, quanto em relação à infraestrutura 
físicas e pedagógicas das instituições, e aos processos de desigualdades educacionais no 
atendimento1. Nesse sentido, é importante incrementar os debates sobre a ampliação da 
“cobertura, a formação das professoras, condições de infraestrutura, proporção adulto-
criação, organização dos espaços” (DIAS; MACÊDO, 2011, p. 179) e, sobretudo, a expansão 
dos recursos para o financiamento dessa etapa da educação. 

Tais aspectos nos fazem concordar com Bobbio (1992), ao defender que a garantia do 
direito não se resume ao fato deste estar inscrito em lei ou constituições, mas nos mecanismos 
de proteção e de financiamento para que esse direito seja assegurado. A garantia do direito 
à educação infantil não se faz apenas mediante a criação de dispositivos legais e jurídicos, 
mas diante da criação de política pública social que assegure recursos financeiros para sua 
operacionalização (CURY, 2007), bem como de mecanismos de proteção e fiscalização 
desses recursos.  

Essa constatação se confirma ao verificarmos que, até final de 2006, não existia uma 
política que definisse claramente a noção de recursos para o financiamento do atendimento 
das crianças de 0 a 6 anos de idade. O Fundo de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização dos Profissionais do Magistério (Fundef), política de 
financiamento no âmbito da educação básica, aprovada em dezembro de 1996, mesmo mês 
e ano em que esse segmento foi elevado à primeira Etapa da Educação Básica com a 
promulgação da LDB de 1996, priorizou o financiamento do ensino fundamental em 
detrimento de outros segmentos da educação básica, dentre eles a educação infantil (PINTO 
2006; SOUZA Jr 2006).  

                                                            
1  Ver (CAMPOS, 2006; 2010) 
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 Somente com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), regulamentado no final de 
2006 e início de 2007, que a educação infantil passou a ser pensada dentro de uma política 
de financiamento público para a educação e a receber recursos desse Fundo mediante cada 
nova matrícula nesse segmento. Tal fato representa um momento histórico para o 
atendimento das crianças de 0 a 6 anos de idade, principalmente a de 0 a 3 anos que, 
tradicionalmente, eram consideradas uma responsabilidade de natureza privada no âmbito da 
família e não do Estado. Dessa forma, esse público, na área da educação, passou a receber 
recursos constitucionalmente vinculados (ROSEMBERG, 2010). No entanto, para alguns 
desses mesmos pesquisadores, é preciso ter muita cautela ao estudar o financiamento da EI 
no Fundeb (DIDONET, 2006; ROSEMBERG, 2010).  

Assim, o presente texto tem como objetivo discutir sobre o financiamento da educação 
infantil após Constituição Federal de 1988, considerando os avanços e desafios. Além disso, 
este estudo apresenta elementos estruturais e conjunturais da configuração da educação 
infantil e de seu financiamento após CF de 1988; o Fundeb enquanto atual política de 
financiamento da educação básica brasileira, e seu reflexo no provimento da educação de 
crianças de 0 a 6 anos de idade; e, por fim alguns avanços e desafios posto para esse 
segmento a partir da implementação desse fundo. O texto, dessa forma, procura situar a 
importância da problemática e convida o leitor para um olhar mais atento sobre esse tema.  

Constituição Federal 1988 e a Garantia do Direito à Educação: 
cumpre estabelecer os mecanismos e as formas de financiamento  

A educação aparece como direito de todos e como dever do Estado em vários artigos, 
mais particularmente nos 205, 206 e 208. O artigo 205 dispõe, por exemplo, que a educação 
é um dever do Estado e da família e que será promovida por meio da participação da 
sociedade civil tendo como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa. O inciso IV, do artigo 
208, além de fazer um detalhamento do direito à educação, destaca, especificamente, que o 
Dever do Estado com a Educação será efetivado mediante garantia de alguns princípios e 
condições, dentre alguns princípios, podemos citar os que têm relação direta com o 
financiamento da educação, como os de “gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais” no parágrafo IV; a “valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos, aos das redes públicas” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
no parágrafo V; a “garantia de padrão de qualidade” no VII; e a definição de “piso salarial 
profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei 
federal” no VIII (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).  

Já dentre algumas das conduções, o Estado deve assegurar o direito à educação 
mediante a;   

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 
2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito. 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
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IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde (BRASIL, 1988). 

Essas condições postas no art. 208 da CF/88 não têm materialização ou 
operacionalidade sem recursos públicos financeiros suficientes e adequados. Por essa razão, 
a CF/88 sofreu alterações nos artigos que tratam do tema, após sua promulgação, por 
exemplo, a redação foi alterada pelas emendas constitucionais EC 14/96 e 53/06 que criaram 
respectivamente o Fundef e o Fundeb.  

Universalizar a educação básica significa colocar milhões de crianças na escola – da 
pré-escola ao ensino médio (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) - via 
matrícula, o que por si só já elevaria o quantitativo de recursos, per capita, haja vista tanto a 
vinculação do Fundeb quanto a distribuição de recursos via FNDE se operacionalizam 
mediante número de alunos. Contudo esse processo requer ampliação e aperfeiçoamento 
nas condições de infraestrutura, bem como a construção de novos espaços. Demanda-se 
ainda elevação do quadro de recursos humanos com qualificação e remuneração adequados. 
Tudo isso requer maior comprometimento da União e reestruturação do Pacto Federativo. 
Requer também controle social qualificado, técnico e especializado do uso dos recursos 
públicos da educação, controle e sanção legal ao não cumprimento, ou mau uso dos recursos 
educacionais.    

A responsabilidade em assegurar as condições necessárias do direito à educação está 
dividida entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (arts. 211, 212 e 214). No art. 212, 
nos incisos I, III, IV, V e VI, no §1º, determina-se que “a parcela da arrecadação de impostos 
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados 
aos respectivos Municípios” não pode ser considerada para efeito do cálculo dos percentuais 
previsto nesse artigo. O §3º institui que “a distribuição dos recursos públicos assegurará 
prioridade” na universalização, no padrão de qualidade e equidade, para o ensino obrigatório, 
com base no plano nacional de educação (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, 
de 2009). O §4º dispõe sobre a abrangência dos “programas suplementares de alimentação 
e assistência à saúde”, previstos no art. 208, VII, que serão financiados com recursos 
provenientes de contribuições sociais e outros recursos, que deverão incidir sobre toda 
educação obrigatória. No §5º, determina-se que a educação básica pública terá como fonte 
adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas 
empresas na forma da lei (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (Vide 
Decreto nº 6.003, de 2006). Já no §6º, as cotas estaduais e municipais dessa fonte adicional 
de recursos serão distribuídas em razão do número de matrícula nas redes públicas da 
educação básica (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 

Desse modo, os recursos que compõem o orçamento da educação são parte do 
orçamento geral da União, dos Estados e municípios. São originários, predominantemente, 
dos tributos2 que compõem o Tesouro Nacional (Tesouro Estadual e Tesouro Municipal), mas, 
sobretudo, dos impostos (DAVEIS, 2004; 2008; OLIVEIRA, 2007; PINTO, 2007; SANTOS; 

                                                            
2  Os Tributos podem ser divididos em impostos, taxas e contribuições. Os recursos da educação são 

predominantemente originários dos impostos, e a única contribuição social que é utilizada para aplicar em 
educação é o Salário Educação (SE). Veremos um pouco mais sobre o SE mais adiante.  
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2012; 2015). É importante ressaltar que os recursos advêm não só dessas instâncias, mas 
também de contribuições sociais, de recursos de transferências entre entes federados, de 
ganhos do próprio Fundeb3, de recursos da loteria federal e de outras dotações orçamentárias, 
como verbas do Banco Mundial ou de outro organismo4.  

 A CF/88, ampliou os percentuais de recursos vinculados para educação. De acordo 
com o art. 211 de CF/88, a União passaria a aplicar na educação pública nunca menos de 
18% e os Estados, Municípios e Distrito Federal nunca menos que 25%. No referido artigo, 
está disposto que União, Estados, DF e municípios devem se organizar em regime de 
colaboração, e que a União deve exercer função supletiva e redistributiva (art. 211, §1º) das 
funções próprias de cada ente federado (BRASIL, 1988. art. 211, §1º, §2º, §3º; BRASIL, 1996. 
art. 10; 11) no sentido de garantir o direito à educação. Esse aspecto é fortalecido pelos arts. 
75 e 76 da LDB. O art. 75, especificamente, prevê a ação supletiva da União e dos estados, 
sem necessariamente distinguir níveis, mas exercida com o objetivo de corrigir as 
disparidades educacionais e do padrão de qualidade.      

A CF/88, além da ampliação dos percentuais de impostos para a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino (MDE), promoveu um adicional do Salário Educação (SE) das 
receitas do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) e uma maior obrigação e responsabilidade da União com a educação pelas 
disposições do art. 60 do Ato das Disposições Transitórias (ADCT), sobretudo, ao definir a 
obrigação de que 50% dos recursos públicos destinados à educação fossem garantidos para 
a erradicação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental (Artigos 211, 212, 
159, e 60 ADCT da CF/88). 

 É importante lembrar que a vinculação dos percentuais de que trata o art. 211 não 
inclui os recursos do Salário Educação (SE), nem os valores de transferências de que se 
refere o §1º do art. 212, nem os recursos recebidos em virtude do programa suplementar ou 
de outras transações econômicas de que permite a lei. A vinculação de que trata o art. 211 
vem somente dos tributos do tipo imposto. O SE é um tributo do tipo contribuição social, já os 
valores transferidos e recebidos pelos estados e municípios em forma de FPE e FPM não 
podem ser contabilizados duas vezes, haja vista que se tratam dos valores dos impostos 
arrecadados e declarados no âmbito da União e dos Estados.      

 Desse modo, podemos dizer que o tema do Financiamento da Educação assumiu 
posição importante na agenda das políticas públicas educacionais após a Constituinte. Para 
se ter uma ideia, até o ano de 2013, a CF/88 recebeu 79 Emendas Constitucionais e 4 delas 
foram mais específicas em relação à educação e a seu financiamento, são elas: a EC n° 
11/1995, a EC n°14/1996, a EC n° 53/2006 e a EC n° 59/2009. Dessas, as três últimas têm 
relação e impacto direito com o tema do financiamento da educação e expressam, de algum 
modo, tentativas de operacionalização do Pacto Federativo em relação à garantia do direito à 
educação (FARAREZENA, 2013; SAVIANI; 2013). 

                                                            
3  É bom dizer que, em alguns casos, há municípios que ganham muito com recursos do Fundeb, contudo ganhar 

aqui se refere a relação entre o que o município arrecadou e enviou ao Fundo e o que recebeu de acordo com 
a razão de sua matrícula. Retornaremos isso ao falar do Fundeb.  

4  Além dos arts. 208, 211, 212, 213 e 214, ver também, na Constituição de 1988, os arts. 7, 23, 30, 60 do ADCT, 
150, 154, 155, 158, 159, 160. Todos eles nos ajudam a discutir o financiamento no contexto da CF/88.  
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O debate, os estudos e as pesquisas sobre financiamento da educação no Brasil 
tomaram corpo a partir dos anos de 1990, motivados por vários aspectos: a necessidade de 
universalizar o ensino fundamental, de erradicação do analfabetismo, de valorizar os 
profissionais do magistério e de garantir mais qualidade na educação básica. Assim como 
surgiu a necessidade de definir um valor por aluno por ano, de aumentar recursos da união 
para a educação, de assegurar a municipalização. Além disso, havia a intenção de 
aperfeiçoamento técnico que promovesse transparência e eficácia nos mecanismos de 
distribuição e gestão dos recursos, como também de reduzir as desigualdades educacionais, 
sociais e econômica. Haja vista, mesmo com as disposições posta na CF/88, o financiamento 
da educação enfrentava sérios problemas, como o mau uso dos recursos públicos, a baixa 
capacidade de planejamento e de gestão, ausência de eficiência, eficácia e equidade na 
aplicação dos investimentos, falta de transparência e de critérios técnicos científicos na (re) 
distribuição e na prestação de contas.   

A LDB e o Fundef aprovados em dezembro de 1996, cumprir também um papel de 
melhor sistematizar e operacionalizar o financiamento da educação básica no Brasil. Na 
LDB/1996, foi definido, detalhado e delimitado sobre o financiamento da educação. A LDB 
dedicou um Título ao financiamento educacional, “Dos Recursos Financeiros”, que 
compreendem os arts. 68 a 77. Dispondo, por exemplo, sobre as origens e as fontes de 
recursos (art.68); sobre a distribuição dos recursos e sanções (art.69); sobre o que seriam 
gastos ou não com a MDE (arts. 70 a 72); sobre a responsabilidade dos órgãos fiscalizadores 
(art. 73); sobre os padrões mínimos de oportunidades educacionais para o ensino 
fundamental que deve ser definido em regime de colaboração (art. 74), sobre a ação supletiva 
da União e dos Estados, com o objetivo de corrigir as disparidades de acesso, como, também, 
de garantir o padrão mínimo de qualidade (arts. 75 e 76) e sobre as transferências de recursos 
públicos para escolas privadas − comunitárias, confessionais ou filantrópicas (art. 77).  

No intuito de resolver alguns problemas da educação e de seu financiamento e avançar 
nas condições dispostas nos arts. 205 a 214 e no art. 60 do ADCT da CF/88, foi criado o 
Fundo de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef). Instituído pela Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, 
e implantado em 1998, o Fundef subvinculava 15% dos 25% dos recursos constitucionalmente 
vinculados para o Ensino Fundamental, 15% dos 25% dos recursos de estados e municípios 
já vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, nos termos dispostos no art. 212 
da CF/88. Desses 15%, no mínimo 60% deveriam ser aplicados na valorização dos 
profissionais do magistério em exercício.  

O Fundef foi uma política pública de financiamento educacional que objetivou promover 
uma mudança na estrutura de financiamento do ensino fundamental público por apresentar 
mais transparência e critérios técnicos para a distribuição dos recursos públicos vinculados 
constitucionalmente para o setor e introduzir a metodologia do valor mínimo nacional de custo 
anual por aluno para distribuição dos recursos. Assim, definiram-se percentuais mínimos (60% 
do Fundo) para aplicação na valorização do magistério, bem como instituíram-se mecanismos 
de controle e de fiscalização. Dessa forma, o financiamento educacional via Fundef contribuiu 
em parte para a operacionalização da divisão das responsabilidades com a universalização 
do ensino fundamental uma vez que envolveu União, Estados, Distrito Federal e municípios 
nesse intuito (OLIVEIRA, 2007; SANTOS, 2012; SOUSA Jr, 2006).  
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 Contudo, é importante observar que os Artigos 3 e 4, em conformidade com os 206, 
211, 2012 e 214 da CF/88, tratam sobre a obrigação e a necessidade de estabelecer um 
padrão mínimo de qualidade com a finalidade de assegurar equidade e reduzir desigualdades 
educacionais. Processo que deveria ter sido feito mediante a definição do custo mínimo por 
aluno e assegurado em regime de colaboração, nos termos definidos nos arts. 16, 17 e 18 da 
LDB e no 211 da CF/88. Apesar dessas disposições, até o momento, não foi definido pelos 
entes da federação o que seria o padrão mínimo de qualidade, nem necessariamente o custo 
mínimo, como também não houve sanções pelo não estabelecimento, nem cumprimento 
dessa determinação legal. Além disso, por regime de colaboração a União, os Estados e os 
municípios deveriam estar trabalhando no sentido de garantir o direto à educação infantil. 

 Assim, podemos observar também que, no art. 74 da LDB, esse padrão mínimo de 
oportunidades educacionais, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno e que seria capaz 
de assegurar o ensino de qualidade, é endereçado apenas ao ensino fundamental. O que 
evidência, mais uma vez uma contradição na defesa da educação infantil como direito, como 
também na própria natureza desse atendimento. Tal aspecto, a princípio, indica prioridade e 
focalização em um segmento da educação básica em detrimento dos demais, bem como 
desconsideração com as especificidades de cada segmento. Todavia, ainda que com tais 
indicativos e limitações, o padrão mínimo ainda não foi definido.     

 Da mesma forma, O Fundef também apresentou várias limitações e contradições. Um 
componente que evidenciou um dos grandes limites do Fundef foi a definição do valor do 
aluno/ano que se apresentou muito mais baixo do que estava previsto na Lei nº 9.424/96. 
Além disso, não foram utilizados, pelo menos até o ano de 2000, os fatores de diferenciação 
previstos no Fundef para os segmentos de 1ª a 4ª, de 5ª ao 8ª, de educação especial, dentre 
outros, definidos na Lei que regulamenta o Fundo. Também não foram cumpridos a definição 
do valor mínimo bem como o padrão mínimo de qualidade e a complementação da União 
ficou como uma prerrogativa do Governo Federal que definiria segundo seus critérios não 
presentes de imediato na política (DAVIES, 2004; 2008; 2011; MONLEVADE, 2007; PINTO, 
2006;2007).  

 O Fundef também limitou o conceito de educação básica, focalizando recursos no 
ensino fundamental e não considerando a educação infantil e a educação de jovens e adultos 
(EJA), no investimento em educação municipal. Tal fato, além de fortalecer uma separação 
entre o que era considerado ensino obrigatório e o que não era, reforçou a centralidade ou 
prioridade desse nível de ensino nas políticas e nos investimentos educacionais. Uma decisão 
equivocada, pois “a qualidade no ensino fundamental depende da qualidade na educação 
infantil” (MARTINS, 2010, p. 508). Para alguns estudiosos, a educação infantil foi o segmento 
mais afetado no Fundef, pois o Fundef causou diminuição de oferta de vagas e de 
investimento na educação infantil e na educação de jovens e adultos (DIDONET, 2006; 
PINTO, 2006; 2007; SOUZA Jr, 2006). 

 O Fundef concentrou recursos para o ensino fundamental e não direcionou recursos 
específicos para a educação infantil. Mesmo sendo criado no mesmo período da promulgação 
da LDB, que elevou a educação infantil como a Primeira Etapa da Educação Básica, não 
direcionou recursos de forma específica para a mesma. A educação para infância continuou 
sem uma política de financiamento (SANTOS, 2012). O reconhecimento do direito à educação 
das crianças pequenas não alterou o quadro no que se refere ao papel do Estado brasileiro 

373



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Joedson Brito dos Santos 

Avanços e Contradições no Financiamento da Educação Infantil após 30 Anos da Constituição Federal 1988

 1

8

com as políticas para a educação infantil, haja vista que a política pública social requer 
necessariamente a aplicação de recursos adequados.   

 No bojo desses cenários, o financiamento da educação infantil passa a receber forte 
atenção, impulsionado, sobretudo, pela ausência de prioridade nos recursos para a educação, 
e por sua exclusão no Fundef. Foi intensificado o debate, elaboradas algumas PECs e 
realizados alguns eventos e discussões sobre o tema (ABREU, 2004b; LIMA, 2006; SANTOS, 
2012). Municípios e entidades, como Undime, Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE) e Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, além de criticarem os 
resultados e os efeitos do Fundef reivindicavam mais recursos para a educação básica, 
melhorias salariais, dentre outras questões correlatas.  

O Financiamento da Educação Infantil 30 Anos depois da Constituição 
Federal 1988: avanços e contradições visto a partir do Fundeb  

Desde a iminência da criação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 233/95, 
que originou o Fundef, surgiram inúmeras PECs com foco no financiamento educacional, 
muitas delas relativas ao financiamento da educação infantil, seja propondo a criação de um 
fundo específico para a educação infantil, seja recomendando a inclusão desse segmento no 
Fundef, ou ainda sugerindo o financiamento de toda educação básica, o que incluiria a 
educação em creche e pré-escola5. Exemplo disso é a PEC nº 570, ainda em 1998, e a PEC 
nº 112, apresentada ao Congresso no ano de 1999, pela bancada do Partido dos 
Trabalhadores, que propuseram a criação de um Fundo para toda a educação básica. A PEC 
nº 112/1999 sofreu alterações e reformulações, sendo transformada na PEC nº 415, que foi 
enviada ao Congresso Nacional, pelo Executivo, no ano de 2005, propondo a criação de um 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).  

A PEC 415/2005 apresentou muitas limitações no sentido de garantir o direito à 
educação básica nos termos postos nos artigos 205 a 214 da CF/88, o que fez com que vários 
atores sociais − movimentos da sociedade, estudiosos em educação, gestores da educação 
e das finanças de todos entes federados, bem como parlamentares de várias bancadas e 
diversas instituições da sociedade civil organizadas da área de educação e áreas afins − se 
envolvessem num intenso debate em torno da reformulação e aprovação do Fundeb.  

Entre as diversas limitações presentes na proposta do Fundeb que entraram na pauta 
dos debates, podemos citar: “a inclusão das creches”, “inclusão das instituições conveniadas”, 
“destinação para a educação básica pública”, “complementação da União correspondente a 
10% do total do fundo” (MARTINS, 2011, p.198), “vinculação de 20% em lugar de 25%”, 
“retirada do IRRF”, a “não utilização do SE como fonte da complementação”, 
“complementação para todos os estados”, “permanência da vinculação do salário educação 
apenas para o ensino fundamental” (MARTINS, 2011, p. 199), “fixação das ponderações pela 
junta/comissão e não por lei”, “repasse direto dos recursos do Fundeb aos municípios que 
transportassem alunos da rede estadual” (MARTINS, 2011, p. 200) e muitos outros.   

Algumas dessas proposições tiveram maior relação com o tema da educação infantil no 
Fundeb, como a inclusão das creches sem envolvimento dos impostos municipais, que teve 
como proponente e apoiador: Undime, CNM, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 

                                                            
5  Ver Abreu, (2004a, p. 136-137; 2004b), Lima (2006) e Santos (2012; 2015). 
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Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (Mieib), Fundeb pra Valer, União 
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme) e, como opositor, o Conselho 
Nacional de Secretários de Educação (Consed). A inclusão das instituições conveniadas foi 
indicada e apoiada pela Undime e pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). A defesa e a 
proposição para a destinação do fundo, apenas para a educação básica pública, foi proposta 
pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e o CNTE (MARTINS, 2011). 

Contudo quatro pontos ganharam notoriedade nacional e fizeram com que a sociedade 
civil se mobilizasse em um intenso debate em prol da reformulação e da aprovação do 
Fundeb, foram eles: i) a exclusão das creches para o recebimento dos recursos; ii) a 
necessidade da instituição do Piso Salarial Nacional para os Profissionais da Educação; iii) a 
não definição do padrão mínimo de qualidade; e iv) a necessidade de elevar a participação 
da União na Educação Básica.  

Nesse contexto, foi criado o “Movimento Fundeb Pra Valer6”, coordenado pela 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Movimento reuniu mais de 200 entidades e 
organizações em torno da referida pauta. Organizados em fóruns e redes, o movimento 
participou ativamente de todo processo, de debates e de audiências públicas, inclusive no 
Parlamento. Emitiram notas técnicas, pareces e emendas ao texto da PEC 415, e 
influenciaram, marcadamente, a aprovação do texto final da Fundeb. O Movimento elaborou 
9 emendas e apresentou como propostas ao texto da PEC 415/2005. Três (3) delas foram 
particularmente mais fortes: a inclusão das creches, a instituição do Piso Salarial Nacional e 
o aumento da Complementação da União, a partir de fixação de percentual de 10% sobre o 
valor da arrecadação do Fundo7. 

Na luta pela inclusão desses pontos no Fundeb, a sociedade civil precisou se articular 
em torno de um ponto agregador. Para isso, elegeram a inclusão das creches como ponto 
comum (NASCIMENTO, 2009; SANTOS, 2012; 2015). Assim, promoveu-se um intenso 
debate com a participação da sociedade civil, de entidades sindicais e empresariais, de 
diversos movimentos sociais, de ONGs, de partidos políticos, dentre outras instâncias, na 
defesa da inclusão das crianças de 0 a 3 anos de idade no Fundeb. Vale ressaltar que, antes 
da criação do “Movimento Fundeb pra valer”, várias organizações e parlamentares vinham se 
manifestando contra a não inclusão das creches no Fundeb8. Após muita discussão, debate, 
alterações e tramitação na Câmara dos Deputados, a PEC/415/2005 foi aprovada e 
transformada pela Medida Provisória nº 339/2006. Ela sofreu novas alterações e acréscimos 
no Senado e foi convertida na Lei nº 11.494, de junho de 2007. 

A Emenda Constitucional 53/2006  

Criado pela Emenda Constitucional 53/2006, o Fundeb altera a redação do art. 60 do 
ADCT da Constituição Federal de 1988, e da nova redação aos arts. 7, 23, 30, 206, 208, 211, 

                                                            
6  Foi lançado em ato Público conhecido como “ao Fraldas Pintadas” em 31 de agosto de 2005.   
7  A CNTE também propôs emendas ao texto, dentre as quais, o aumento do percentual do Fundo para 25% e 

do mínimo de 80% dos percentuais do Fundeb para a valorização de todos os profissionais da educação e não 
só dos professores.  

8  A Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, o Conselho Nacional do Direito da Criança (Conanda), a 
Organização Mundial pela Educação Pré-escola (Omep), o Movimento Inter Fóruns de Educação Infantil 
(Mieib), a Undime, dentre outros.    
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212, e o art. 7, no inciso XXV, passou a vigorar com a seguinte redação: “assistência gratuita 
aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-
escolas”. O art. 23, no parágrafo único, passou a ter a seguinte redação: “Leis 
complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 
âmbito nacional.”. O art. 30, inciso VI, passou a conter o seguinte texto: “manter, com a 
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de 
ensino fundamental”.  

Podemos observar que os arts. 7, 23, 30, inciso VI; o art. 208, §4°; o art. 211, §2°; os 
arts. 212, 214 e no art. 60 das ADCT da CF/88, ao tratarem em seu conjunto da 
responsabilidade dos entes federados com a educação e, especificamente, sobre a 
competência dos municípios, não instituem uma hierarquização entre o ensino fundamental e 
a educação infantil. Constatamos que é de responsabilidade prioritária dos municípios a 
educação infantil e o ensino fundamental. Não existe, a princípio, a ideia de hierarquização, 
pois o município deve ocupar-se de ambas as etapas.  

Contudo, foi na EC nº 14/96 e na Lei nº 9.394/1996 que apareceu a afirmação da 
prioridade do ensino fundamental em detrimento da educação infantil. A EC nº 14/96 chega a 
dispor, no art. 3, que os municípios deverão atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e 
na educação infantil, mas trata-se de uma disposição deslocada ou apenas contraditória, uma 
vez que o texto da EC 14/96 e da Lei que a regulamenta direciona toda atenção e os recursos 
para o ensino fundamental, sejam os da MDE, sejam os do SE e mesmo os 60% do Fundef 
deveriam ser aplicados, especificamente, na valorização dos profissionais do magistério do 
ensino fundamental.  

A LDB (Lei nº 9.394/96) foi mais determinante nessa fragmentação visto que amarrou 
essa orientação em seu art. 11 ao dispor que os municípios deverão se incumbir de: 

V - Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 
estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e 
com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal 
à manutenção e desenvolvimento do ensino. (Grifos nosso). 

É contraditório que a LDB de 1996, documento legal que dá o atual direcionamento e 
ordenamento da educação brasileira, ao mesmo passo em que eleva a educação infantil à 
condição de primeira etapa e dispõe que os municípios deveriam integrá-la aos sistemas 
municipais de ensino, determina que os municípios deveriam atender prioritariamente ao 
ensino fundamental. Na verdade, o destaque de prioridade é desnecessário, haja vista a 
CF/88 não dá ênfase à prioridade de cada unidade da federação, com as etapas e as 
modalidades da educação que assumiram especificamente. Todavia, dá ênfase que União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios devem, em regime de colaboração, procurar assegurar 
o direito à educação, como também a União exercerá função supletiva mediante assistência 
técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios de forma a garantir equalização 
de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino (Art. 211, §1º 
CF/1988) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996). Esses aspectos 
evidenciam que a educação infantil, enquanto direito, não deve ser de responsabilidade 
somente dos municípios, mas de todos os entes federados.  
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Outro aspecto importante está na alteração do art. 208, inciso IV, sobre: “educação 
infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade”, alterando, no 
texto legal, a faixa etária da educação infantil de 0 a 6 anos para 0 a 5 anos de idade. Essa 
alteração, presente também no art. 7, citado anteriormente, já havia sido preconizada na Lei 
nº 10.172/2001, que criou o PNE/2001, e nas leis nº 11.114 e 11.274, respectivamente nos 
anos de 2005 e 2006, que instituíram e criaram o ensino fundamental de 9 anos. Porém, até 
2007, não havia sido alterado o texto Constitucional, permanecendo de 0 a 6 anos de idade 
como faixa etária constitucional da educação infantil.  

No texto do art. 211, no §5º, passa-se a afirmar que a educação básica pública atenderá 
prioritariamente ao ensino regular. Essa escrita é aperfeiçoada na redação dada pela EC 
59/2009, que amplia a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos de idade e a 
responsabilidade da União, Estados e Municípios com a cobertura dessa faixa etária. Já o art. 
212, §5º, dispõe que a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário-educação, recolhido pelas empresas na forma da lei. Até 2006, 
parte dos recursos do Salário Educação (SE) era direcionado apenas para o ensino 
fundamental, como, também, podia ser usado como complementação da União ao Fundef. 
Tal aspecto, mesmo que de forma limitada, revela como o ensino e a garantia da educação 
estão associados à ampliação dos recursos públicos para a educação, assim como a elevação 
do comprometimento do Estado e da União com a MDE e a regulamentação do regime de 
colaboração entre os entes federados. 

É importante destacar, nesse processo, que a EC 59/2009, seguindo a mesma 
tendência, altera o texto constitucional, ampliando a faixa etária da educação obrigatória de 4 
a 17 anos de idade. Dispõe, ainda, que os recursos vinculados para a MDE devem ser 
aplicados, prioritariamente, no ensino obrigatório e que esses recursos devem ser definidos 
levando-se em consideração uma proporção em relação ao PIB. 

A referida Emenda tem impacto direto na educação infantil. Por um lado, ao não incluir 
as creches na faixa etária de obrigatoriedade, fica excluída da prioridade no recebimento dos 
recursos da MDE. Por outro lado, ao incluir o segmento de 4 e 5 anos, introduz na educação 
infantil a ideia de obrigatoriedade sobreposta à ideia do direito, haja vista que todas as 
crianças nessa faixa etária deverão ser, obrigatoriamente, matriculadas na pré-escola. Além 
disso, a EC/59 promove tanto uma fragmentação da educação infantil quanto uma 
desigualdade no tratamento, por parte do recebimento dos recursos, do direcionamento de 
políticas e da prioridade na atuação municipal. Esse processo vai de encontro ao mecanismo 
do Fundeb que vincula os recursos da MDE para toda a educação básica. E ainda: a 
EC59/2009 poderá justificar a manutenção dos baixos investimentos e fatores de ponderação 
para o segmento de 0 a 3 anos de idade.  

De forma semelhante ao contexto da EC/59/2009, o Novo Plano Nacional da Educação 
(2014-2024) ao dispor em sua meta 01 a universalização da pré-escola até 2016, ou seja, 
colocar todas as crianças do país de 4 e 5 anos de idade na educação infantil, bem como 
matricular 50% das crianças de 0 a 3 anos de idade na creche, coloca em pauta os limites e 
possiblidades orçamentárias do Fundeb para o alcance das referidas metas. Isso porque, para 
além de um bom planejamento, esse processo sugere uma elevação significativa dos aportes 
financeiros para a educação das crianças de 0 a 6 anos.   
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A questão não está no fato de o direito estar inscrito em lei, mas nos mecanismos de 
proteção e de financiamento para que o direito seja assegurado. A garantia do direito à 
educação infantil não se faz apenas mediante ao reconhecimento e criação de dispositivos 
legais e jurídicos (BOBBIO, 1992), mas diante da criação de política pública social, que 
assegure recursos financeiros para sua operacionalização (CURY, 2007). Assim, para 
assegurar o direito à educação das crianças de 0 a 6 anos de idade, é imprescindível uma 
ampliação que a considere. Poderá o Fundeb representar um avanço nessa direção?   

Fundeb Avanços e desafios da Educação Infantil 

A educação infantil entrou, de forma mais clara, na pauta política a partir das tensões e 
conflitos gerados durante a aprovação do Fundeb, no Congresso Nacional, sobretudo, fruto 
da mobilização da sociedade civil organizada nos seus mais variados segmentos e instâncias. 
Esse processo assegurou uma maior institucionalização e financiamento para a educação 
infantil, como também mobilizou a União no sentido de ampliar o investimento federal em 
educação. 

De acordo com pesquisa recente sobre a relação Fundeb e a educação infantil, o 
Fundeb tem contribuições para a elevação das matrículas desse segmento da educação e 
para a municipalização do segmento de 0 a 3 anos de idade, uma vez que havia ainda muitos 
municípios em que o atendimento das creches ainda estava sob a responsabilidade da 
Secretaria de Assistência ou da Secretaria de Desenvolvimento Social (cf. BASSI, 2011; 
SANTOS, 2012).  

Para Santos (2012; 2015) a criação do Fundeb representou um passo significativo da 
educação brasileira, em relação ao atendimento educacional à infância, por diversos motivos, 
a saber: deu à educação infantil, no Brasil, a importância e a atenção que lhe são inerentes; 
vinculou recursos para assegurar o direito à educação a todos os brasileiros desde o seu 
nascimento; significou o início da consolidação de um conceito de educação básica amplo, 
sistêmico e dinâmico; mostrou uma possibilidade de universalização da educação básica, de 
fortalecimento e valorização dos profissionais da educação; e permitiu um aumento de 
recursos da União para a educação. Porém, deve-se levar em consideração que, apesar dos 
benefícios que o Fundeb trouxe para esse segmento, ainda há muito que avançar. 

De acordo com Monlevade (2007, p. 119), o Censo Escolar de 2005 registrou um 
atendimento na pré-escola de mais de 51%, ao passo que, ao analisarmos a taxa da matrícula 
da creche entre 1997 e 2009, verificamos um crescimento expressivo de 348.012 matrículas 
para um total de 1.896.363. Isso significa que, apesar da EI não ter recebido recursos do 
Fundef, ainda sim, apresentou uma evolução no atendimento (MONLEVADE, 2007). Segundo 
Macêdo e Dias (2011), nos anos de 2007 a 2009, houve um crescimento médio da matrícula 
em creche em torno de 10%. Essas autoras atribuem ao Fundeb esse avanço. Essa evolução 
se confirma ao observarmos o relatório do Censo Escolar referente ao ano de 2010, no qual 
apresenta a creche como segmento da educação que mais cresceu entre 2009 e 2010, o que 
correspondeu à ordem de 9.0 %.   

O crescimento da EI tem tido maior destaque no que tange à faixa etária de 0 a 3 anos. 
Estudos recentes do IBGE constataram que, em 2007, o país contava com aproximadamente 
11,2 milhões de crianças de 0 a 3 anos de idade e somente 17,1 % destas frequentavam 
creche. Em relação aos 4 a 5 anos, 70,1% estão matriculadas. A implantação do Fundeb 
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representou, sem dúvida, um avanço para o segmento da educação infantil, o que pode ser 
confirmado com a constatação da significativa ampliação da cobertura refletida em um 
crescimento de 10% entre 2007 e 2009 e de 9,0% entre 2009 e 2010 (MACÊDO; DIAS 2011).   

Contudo os recursos do Fundeb são insuficientes para favorecer grandes mudanças 
nos rumos da educação, apesar de necessários. Entre os grandes problemas presentes no 
Fundeb estão: a existência de poucos recursos novos e os baixos fatores de diferenciação9, 
sobretudo, os estabelecidos para a educação infantil, pois não representam as despesas reais 
com essa etapa educativa. Por exemplo, os fatores de ponderação para a educação infantil 
para o ano de 2007 foram de 0,80 para a creche e de 0,90 para a pré-escola. Os baixos fatores 
de ponderação inviabilizam a ampliação do atendimento das redes municipais de educação 
infantil, bem como a garantia de qualidade. Além de não ter relação com o custo real de cada 
segmento, proporciona a permanência do baixo custo na educação infantil e a focalização dos 
recursos no ensino fundamental (DAVIES, 2008; ARAÚJO, 2006; PINTO, 2006; 2007). 

Outra limitação está no fato de o Fundeb admitir que recursos públicos possam ser 
direcionados a instituições de natureza privada, o que diminui a aplicação do fundo público 
para a educação pública, particularmente, também para a educação infantil. A esse respeito, 
Pinto (2007, p. 889) ressaltou que se corria o risco de uma expansão da educação infantil pela 
via dos convênios com instituições privadas sem fins lucrativos. 

[...] O grande risco, em especial no que se refere às creches, onde a demanda reprimida 
é gigantesca em virtude do baixo atendimento, é que o crescimento das matrículas se 
dê pela via das instituições conveniadas, já que o repasse que o poder público faz a 
essas instituições é muito inferior aos custos do atendimento direto. Cabe ressaltar que 
essas diferenças não se referem a níveis distintos de eficiência do setor público versus 
privado, mas simplesmente porque o padrão de qualidade de oferta das instituições 
públicas é muito superior e, logo, os custos também o são [...]. 

Outro aspecto importante para se considerar é sobre a implantação do Fundeb que 
ocorreu de forma gradual entre os anos de 2007 a 2010. A partir de 2007, a cada ano, parte 
das matrículas da educação infantil passava a receber recursos dessa política. O processo foi 
concluído em 2010, quando a União passou a complementar o Fundo com 10% sobre seu 
valor total da arrecadação. Esse fato reforça a preocupação de natureza econômica dessa 
política e a ausência de uma estratégia social.  

Além disso, é importante considerar que, historicamente, a educação infantil não teve a 
devida atenção por parte do poder público brasileiro e que o nosso modelo de federalismo, 
bem como as disparidades regionais e estaduais, tem relação direta com o financiamento 
educativo. Nossos estados são distintos e desiguais, seja no processo de arrecadação dos 
impostos, seja na distribuição das riquezas. Essas características, dentre outras, revelam 
limitações na vinculação de recursos públicos para assegurar o direito à educação ao 
segmento de 0 a 6 anos de idade. 

Houve pouco aumento de recursos, haja vista tratar de recursos já vinculados 
constitucionalmente para a educação. Assim, é importante destacar os problemas relativos 
com o baixo poder de fiscalização dos conselhos e comunidade escolar, como também, de 

                                                            
9  Fator de diferenciação ou de ponderação refere-se a um mecanismo utilizado pelo Fundeb para distribuir os 

recursos do fundo de forma diferente para cada segmento, etapa, modalidade e estabelecimento considerando 
a natureza de cada um. Os fatores variam de 0,70 centésimo a 1,3 centésimo. 
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problemas relativos à gestão dos recursos. Tais fatores se constituem obstáculos para o 
atendimento das diversas demandas da educação brasileira, principalmente da Educação 
Infantil, segmento que tem o maior custo dentro da educação básica. 

Podemos observar, por exemplo, nos arts. 7, 23, 30, inciso VI; o art. 208, §4°; o art. 211, 
§2°; os arts. 212, 214 e no art. 60 das ADCT da CF/88, ao tratarem sobre a responsabilidade 
dos entes federados com a educação e, especificamente, sobre a competência dos 
municípios, não instituem uma hierarquização entre o ensino fundamental e a educação 
infantil. O que consta é que é de responsabilidade prioritária dos municípios a educação 
infantil e o ensino fundamental, pois o município deve ocupar-se de ambas as etapas. 
Contudo, a EC nº 14/96 e a Lei. nº 9.394/1996 apresentam um retrocesso ao afirmaram 
prioridade ao ensino fundamental em detrimento da educação infantil.  

A verdade é que União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em regime de 
colaboração, devem assegurar o direito à educação. Nesse âmbito, a União exerce função 
supletiva mediante assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios 
no sentido de equalização das oportunidades educacionais e da garantia de padrão mínimo 
de qualidade do ensino (Art. 211, §1º CF/1988) (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 14, de 1996). Nesse sentido, é importante destacar que, apesar da Constituição Federal 
de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069 de 1990, na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Brasileira 9.394 de 1996, e tantos outros dispositivos legais disporem 
sobre a educação como direito humano fundamental, na prática, o direito à educação para 
primeira infância ainda não está assegurado. Uma das principais razões é a insuficiência de 
recursos públicos. 

Apesar dos limites dessa política, o Fundeb constitui-se um avanço para o financiamento 
da educação e para a própria educação básica no Brasil, seja pelo aperfeiçoamento no 
mecanismo de distribuição dos recursos, seja na ampliação do comprometimento da União 
com a educação básica. Além do mais, é possível constatar, a partir do período de 
implementação do Fundeb, uma ampliação dos recursos direcionados para toda educação 
básica, bem como, na maioria dos estados e municípios, a duplicação ou quase triplicação 
dos valores recebidos do Fundeb nos últimos anos. O mesmo ocorreu com o orçamento do 
MEC e do FNDE (BRASIL, 2010; SANTOS, 2012; 2015).  

De forma correlata, também a Educação Infantil tem elevado seu quantitativo de 
matrículas. De acordo com os dados do Censo Escolar, desde 2007, essa etapa da educação, 
e particularmente, o segmento creche, é o que mais tem ampliado o número de matrículas, 
mesmo que abaixo do esperado. O Censo Escolar de 2013 confirma essa tendência, 
principalmente para o atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade, quando comparado 
ao número de matrícula entre os anos de 2007 a 2013. O número de matrículas apresentou 
elevação na ordem de 72,8%, passando de 1.579.581, em 2007, para 2.730.119, em 2013 
(BRASIL, 2013). 

Nesse contexto, nos é oportuno e importante analisar se o Fundeb, como a principal 
política de vinculação de recursos públicos para esse segmento, terá capacidade de 
assegurar a expansão do atendimento educacional para às crianças de 0 a 5 anos de idade. 
Além de oportuno, nos parece atual e urgente voltar-se para o financiamento da educação 
infantil na eminência da implementação da Emenda Constitucional 59/2009 e da aprovação 
da Lei nº 13.005/14, que instituiu o Novo Plano Nacional da Educação (PNE).   

380



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Joedson Brito dos Santos 

Avanços e Contradições no Financiamento da Educação Infantil após 30 Anos da Constituição Federal 1988

 1

15

A EC/59 de novembro de 2009 altera a obrigatoriedade e gratuidade da educação 
básica, em que passa a ser dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, ampliando a 
responsabilidade do Estado quanto à garantia do direito à educação básica. Nesse caso, 
altera também a estrutura da educação infantil e torna obrigatória a matrícula das crianças 
com 4 (quatro) e 5 (cinco) anos na pré-escola. Nesse sentido, é fundamental pensar se os 
recursos vinculados para o financiamento da educação infantil no Fundeb serão suficientes e 
adequados para o provimento da universalização da pré-escola e ampliação em 50% do 
atendimento em creches, tanto no que dispõe a EC/59 de 2009, quanto nos termos do Novo 
Plano Nacional da Educação (2014-2024).  

Assim, para assegurar o direito à educação das crianças de 0 a 6 anos de idade, é 
imprescindível uma ampliação que considere, sobretudo, os indicadores de qualidade, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), as Referências 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) e todos os critérios para a garantia 
do atendimento das crianças de 0 a 6 anos de idade como um direito. Ou teremos um 
processo de expansão apenas via matrícula e o fornecimento de uma assistência social. É 
imprescindível também a construção de espaços adequados para o atendimento, quantidade 
de profissionais com formação adequada, recursos didáticos pedagógicos, ou teremos um 
expansionismo como ocorreu com o atendimento pré-escolar durante o regime militar 
(ROSEMBERG,1992; CAMPOS, 1992).  

 Tais indagações devem-se ampliar no contexto atual em que tramita a PEC nº 15, de 
2015, que tem por escopo principal transformar o Fundeb em um instrumento permanente de 
financiamento da educação básica pública. O Fundeb tem seu fim previsto para 2020, no 
entanto, tal fato levaria ao caos a educação brasileira e colocaria em xeque as políticas, planos 
e programas educacionais. Nesse contexto, o que está em pauta é tornar o Fundeb um 
mecanismo contínuo e estável, trazendo-o para o corpo permanente da Constituição.  

Com isso, o Novo Fundeb pretende trazer elementos que aperfeiçoe o atual Fundo como 
planejamento e participação da sociedade na formulação, acompanhamento contínuo, 
monitoramento e avaliação periódica das políticas sociais (SENA, 2015). Contudo, uma das 
propostas de mudança está no inciso III do art. 212-A da PEC que substitui a expressão do 
inciso III do art 60 do ADCT – “educação básica”, por “educação básica obrigatória e gratuita 
dos quatro aos dezessete anos e ampliação da oferta para as crianças de até quatro anos de 
idade” adequando ao texto da EC/59, este aspecto, desobriga o Estado do financiamento para 
o segmento de 0 a 3 anos de idade. Nos parece que, passados 30 anos da CF de 1988 e o 
direito à educação infantil, sobretudo, no que se refere ao segmento creche, essa etapa 
educacional está longe de ser assegurada no contexto de uma política de financiamento.   

Considerações Finais 

Apesar dos avanços nesses 30 anos da Constituição Federal de 1988 e, por 
conseguinte, nas EC que tratam do financiamento da educação, seguem como desafios para 
o financiamento da educação infantil: a necessidade de superação da focalização e da 
aplicação dos recursos educacionais no ensino fundamental; a necessidade de ampliação dos 
descritores que vinculam recursos para a educação infantil; a necessidade de que se 
considerem as lutas, os estudos e pesquisa que vêm sendo desenvolvidas sobre a área na 
definição da política de recursos para a educação infantil; a necessidade de esclarecimento e 
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operacionalização do regime de colaboração entre os entes da federação; o aumento da 
participação da União no financiamento da educação; e a efetiva valorização dos 
trabalhadores em educação. 

Assim, apesar dos avanços da educação para a infância, no conjunto das políticas 
sociais, a ausência ou a pouca presença de recursos para assegurá-la configura-se num 
elemento limitador e dificultoso na expansão do atendimento e garantia à infância nesse 
âmbito. Tal fato nos leva a afirmar que, não basta um direito estar inscrito em Lei, é 
imprescindível a presença de recursos públicos para garanti-lo. É necessário, além disso, 
pensar o financiamento da educação infantil não só como uma política de setor, ou de governo 
e sim, como política de Estado para assegurar a educação da criança pequena como um 
direito. O financiamento adequado da Educação Infantil pode representar melhor 
operacionalização das políticas educacionais para a infância, bem como contribuir para a 
realização das propostas, metas e determinações para esse nível de ensino, além de poder 
garantir a efetivação da educação como direto social fundamental preconizado na 
Constituição Federal de 1988.   

Referências  

ABREU, Mariza. Educação Infantil no Brasil: legislação, matrículas, financiamento e desafios. 
Brasília. DF: Câmara dos Deputados, 2004. 

______. Estudo sobre as possibilidades de continuidade do Fundef e o financiamento a 
educação básica no país. In: COELHO, Rita de Cássia e BARRETO, Ângela Rabelo (Orgs.). 
Financiamento da Educação Infantil: Perspectivas em Debate. Brasília: UNESCO Brasil, 
2004. 

ARAÚJO, Luiz. Insuficiente, mas necessário!  In: DIDONET, Vidal; LIMA, Maria José Rocha. 
FUNDEB: Avanços na universalização da Educação Básica. Brasília: Inep, 2006. p. 105-
115. 

BASSI, Marcos Edgar. Financiamento da Educação Infantil em seis capitais brasileiras. 
Cadernos de Pesquisa. v. 41. n. 142, jan/abr. 2011.  

BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. 

______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n.9.394. 1996. 

______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – Introdução. Brasília: MEC/SEF, 
1998. 

______. Secretaria de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
Infantil. Mec/SEF, Brasília, 1999. 

______. Plano Nacional de Educação. 2001. 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Política Nacional 
de Educação Infantil. Brasília, DF: MEC/SEF/COEDI, 2006. 

382



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Joedson Brito dos Santos 

Avanços e Contradições no Financiamento da Educação Infantil após 30 Anos da Constituição Federal 1988

 1

17

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Por uma política de 
formação do profissional de Educação Infantil. Brasília, DF: MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994. 

______. Lei 11.494 de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2007. 

______. Censo Escolar, Brasília, DF: MEC/INEP. 2007. 

______. Emenda Constitucional n.º 59, de 11 de novembro de 2009. Brasília-DF, 11 nov. 
2009b. 

______. Censo Escolar, Brasília, DF: MEC/INEP. 2010. 

______. Censo Escolar, Brasília, DF: MEC/INEP. 2013. 

______. Plano Nacional de Educação para o decênio (2014- 2024). Brasília. 2014. 

CAMPOS, Maria Malta. Atendimento à infância na década de 80: as políticas federais de 
financiamento. In: Cadernos de Pesquisas nº 82. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 
agosto de 1992, p. 5- 20. 

CURY, Carlos Jamil. Estado e Políticas de Financiamento em Educação. Educ. Soc. 
Campinas, v. 28, n. 100 - Especial, p. 831-855, out. 2007. 

DAVIES, Nicholas. Financiamento da Educação: novos ou velhos desafios? Xamã, São 
Paulo 2004, 168 p. 

______. FUNDEB – A redenção da Educação Básica. São Paulo, Autores associados, 
2008. 

DIDONET, Vital. A Educação Infantil na Educação Básica e o FUNDEB. In: FUNDEB: 
Avanços na universalização da Educação Básica. Brasília: Inep, 2006, p. 21-30.    

FARENZENA, Nalú; LUCE, Maria Beatriz. Financiamento da educação e responsabilidades 
federativas: 25 anos de agenda constituinte. RBPAE, Recife, v. 29, n. 2, p.187-191, 
mai/ago.2013. 

LIMA, Maria José Rocha. In: FUNDEB: Avanços na universalização da Educação Básica. 
Brasília: Inep, 2006    

MACÊDO, Lenilda Cordeiro de; DIAS, Adelaide Alves. A política de financiamento da 
educação no Brasil e a educação infantil. In: Revista brasileira de política a administração 
da educação 27.v, 2. n, p.153-360 mai/ago.2011. 

MARTINS, Paulo de Sena. Fundeb, Federalismo e Regime de Colaboração. Campinas – 
SP: Autores Associados, 2011.   

______. O financiamento da educação básica como política pública. Revista Brasileira de 
Política e Administração da Educação, Porto Alegre, v. 26, n. 3, p. 497-514, set/dez. 2010. 

MONLEVADE, João Antônio. Para entender o FUNDEB. Ceilândia-DF: Idea, 2007. 144p. 

NASCIMENTO, Iracema. “Direito à educação começa do berço e é pra toda a Vida” A atuação 
da Campanha Nacional pelo Direito à Educação na criação do Fundo da 159 Educação 

383



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Joedson Brito dos Santos 

Avanços e Contradições no Financiamento da Educação Infantil após 30 Anos da Constituição Federal 1988

 1

18

Básica. Brasil, 2009. Disponível em http://www.campanhaeducacao. 
org.br/?pg=Publicacoes&id=17). 

OLIVEIRA, Romualdo Portela; ADRIÃO, Thereza (Org.). Gestão, financiamento e direito à 
educação: análise da Constituição Federal e da LDB. 3 ed.  Xamã, São Paulo. 2007, 143 
p.  

PINTO, José Marcelino Rezende; ADRIÃO, Theresa. Noções gerais sobre o financiamento da 
educação no Brasil. Eccos: Revista Científica, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 23-46, jan/jun. 2006. 

______. A política recente de fundos para o financiamento da educação e seus efeitos no 
pacto federativo. Educação e Sociedade, v.28,n.100, p877-897, out. 2007. 

ROSEMBERG, Fúlvia. Educação infantil pós-FUNDEB: avanços e tensões. In: SOUZA, Gizele 
(Org.). Educar na infância: perspectivas histórico-sociais. São Paulo: Contexto, 2010. 

______. A educação pré-escolar brasileira durante os governos militares. Cadernos de 
Pesquisas n. 82. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, agosto de 1992. p. 21 30. 

SAVIANI, Dermeval. A educação na Constituição Federal de 1988: avanços no texto e sua 
neutralização no contexto dos 25 anos de vigência. RBPAE, Recife, v. 29, n. 2, p.187-191, 
mai/ago.2013.  

SANTOS, Joedson Brito dos. O Fundeb e a Educação Infantil no município de Itabuna. 
2012.171 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 2012. 

______. O Fundeb e a Educação Infantil. Curitiba – PR: Editora Appris 2015, 187p. 

SENA, Paulo de. A PEC Nº15/2015 E O NOVO FUNDEB. Nota Técnica. Consultoria do 
Legislativo da Área XV Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Disponível em 
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-
tecnicas/areas-da-conle/tema11/a-pec-no-15-2015-e-o-novo-fundeb-paulo-de-sena. Acesso 
em junho de 2018  

SOUZA JR., Luiz de. FUNDEB: avanços, limites e perspectivas. Eccos: Revista Científica, 
São Paulo, v. 8, n. 2, p. 275-290, jul./dez. 2006.  

 

 

384



ISSN: 2595-136X
 

 
Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

 

1

 
 

Artigo Completo  
Eixo Temático:  Políticas de Financiamento da Educação Básica e Superior  

Criança Feliz, Proinfância, Brasil Carinhoso e PEC do 
Teto de Gastos: era uma vez um direito... 

Eliane Fernandes 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas/SP – Brasil 

Resumo  
O artigo analisa os efeitos sobre a educação infantil do novo projeto de governo e sociedade 
em curso no país, fundamentado na rígida contenção de despesas implantada pelo governo 
federal com a Proposta de Ementa à Constituição (PEC) 55/2016. Para tanto foram analisados 
dados do Proinfância, do Brasil Carinhoso e do Criança Feliz, extraídos do Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), a legislação atualizada que embasa 
os programas e produções bibliográficas pertinentes ao tema. Ficou evidente a opção do 
governo federal pela descontinuidade do Proinfância e Brasil Carinhoso, uma vez que vêm 
paulatinamente esvaziando os volumes de recursos destinados à execução dos mesmos. Os 
principais programas federais para a educação infantil são desmontados, ao passo que o 
Criança Feliz é fortalecido, deixando explícito que a marca do governo Temer é a austeridade 
fiscal e a falta de compromisso com as políticas sociais, em especial, com a educação infantil.  
Palavras-chave: Educação Infantil; Ajuste Fiscal.  

Happy Child, Prochildhood, Caring Brazil and the Constitution Amendment 
Proposal (PEC) for the Ceiling of Public Spending: once there was a right… 
Abstract  
The article analyses the effects on child education of the new Government and society project 
in progress in the country, based on the rigid containment of expenditure implemented by the 
federal government with the Constitution Amendment Proposal  (PEC) 55/2016. For so much 
data was analyzed of the Prochildhood, of the Caring Brazil and of the Happy Child, extracted 
from the Integrated System of Financial Administration of the Federal Government (SIAFI), the 
updated legislation that bases the programs and bibliographic productions relevant to the topic. 
The option of the federal government was evident by the discontinuity of the Prochildhood and 
Caring Brazil, since they have gradually emptied the volumes of resources destined to the 
implementation of them. The main federal programs for child education are dismantled, while 
the Happy Child is strengthened, leaving explicit that the mark of to government Temer is fiscal 
austerity and the lack of commitment to social policies, in particular, with the education child. 
Keywords: Child Education; Fiscal Adjustment. 
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Introdução  

O artigo visa verificar os possíveis impactos provocados na educação infantil pelo novo 
projeto de governo e sociedade em curso no país, fundamentado na política de ajuste fiscal 
PEC 55/2016. No intuito de mostrar os reflexos do novo projeto de governo sobre a educação 
infantil foram analisados dados de dois principais programas da educação infantil, o 
Proinfância e o Brasil Carinhoso, de 2012 a 2018, bem como do único programa de Temer 
voltado à primeira infância, o Criança Feliz, de 2017 a 2018, extraídos do Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), a legislação atualizada que embasa 
os programas e produções bibliográficas pertinentes ao tema. 

Tanto o Programa Criança Feliz, quanto a PEC 55 vêm no sentido de anunciar à 
sociedade qual é o projeto societário que se deseja imprimir para os próximos anos. Um 
Estado pequeno para as ações sociais e forte para o mercado, conforme indica Peroni (2008). 
Na mesma proporção comunica à sociedade que um Estado voltado para o social onera a 
máquina pública e perverte a centralidade do que é um Estado forte no cenário global. Em 
relação ao Criança Feliz, propriamente dito, este aponta-se como uma política compensatória 
e paliativa, de cunho assistencialista, que vai na contramão das ações que visam a promover 
a cidadania; os direitos sociais, bem como às reivindicações dos movimentos sociais e de 
produção acadêmica de cunho progressista. O que significa um retrocesso, dado o avanço 
que se prenunciou com a Constituição Federal de 1988 e a Lei 9.394/96 no sentido de 
contemplar a educação infantil como primeira etapa da educação básica. 

A concepção de infância e o atendimento à criança pequena no Brasil 

A concepção de infância e de criança preponderante em cada tempo histórico influencia 
a forma como se vivencia o direito à educação de crianças em sua tenra idade. Quando nos 
reportamos à história da educação de crianças no Brasil, é possível encontrar várias 
perspectivas de atendimento: a caritativo, a filantrópico, a assistencial, bem como a 
concepção que considera a criança como um sujeito de direitos.  Atualmente, no cenário 
politico pós-impeachment, ou seja, no período Temer, percebe-se a retomada da perspectiva 
assistencialista marcando os rumos do atendimento das crianças pequenas, em especial dos 
segmentos desfavorecidos da sociedade, vide proposta do Programa Criança Feliz (DAROS; 
PALUDO, 2012; MARCILIO, 2011; KRAMER, 1984).  

Neste sentido, com o Programa Criança Feliz1, o governo atual evidencia uma de suas 
opções diante de uma dívida social construída historicamente pela elite brasileira a exclusão 
de várias crianças e suas famílias de seu direito à educação, entre outros direitos sociais.  E 
essa forma “aparente” de promoção de direitos evidencia – ao amenizar a exclusão (e não 
resolvê-la) – uma cultura política de manutenção das desigualdades, de opressão, de 

                                                            
1  Embora o respectivo Decreto tenha sido divulgado em outubro de 2016, faz-se importante destacar que o seu 

percurso inicial se deu em 2013, quando a Frente Parlamentar da Primeira Infância, solicitou a instalação de 
uma comissão especial para a primeira infância para analisar o Projeto de Lei 6998/13, de autoria do então 
deputado Osmar Terra (PMDB-RS), atual Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário. O respectivo Ministério 
coordena as ações do Comitê Gestor do Programa Criança Feliz (envolve ainda ações articuladas entre a 
assistência social, saúde, educação, cultura, direitos humanos, direitos das crianças e dos adolescentes, entre 
outros).  
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manipulação e, explicitamente como processo educativo aponta a benevolência como um dos 
atributos de um modelo de Estado clientelista e patrimonialista. 

Cabe, então, apresentarmos a perspectiva de atendimento trazida pelo Programa 
Criança Feliz, a fim de contribuir para uma possível compreensão sobre a concepção de 
infância sinalizada pelo respectivo Programa, como parte de um conjunto de políticas públicas 
que vai na contramão de uma sociedade de direitos que dignifica a todos. 

O Programa Criança Feliz 

O Programa Criança Feliz lançando, no dia 05 de outubro de 2016, pela primeira dama 
Marcela Temer, é destinado a atender gestantes e crianças de até três anos de idade, de 
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família2, crianças de até seis anos de idade, cujas 
famílias sejam beneficiárias do BPC (Benefício de Prestação Continuada)3 e crianças 
afastadas do convívio familiar em razão da aplicação da medida de proteção de acolhimento 
institucional. O programa pretende acompanhar 4 (quatro) milhões de crianças de 0 a 3 anos 
atendidas pelo Bolsas Família, já as famílias que recebem o BPC serão acompanhadas até 
as crianças completarem seis anos de idade.  

Conforme o artigo 3 do Decreto nº 8.869/2016, os objetivos do programa são:  

I - promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do 
desenvolvimento infantil integral na primeira infância; II - apoiar a gestante e a família na 
preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; III - colaborar no exercício da 
parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da 
função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de 
idade; IV - mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas 
famílias a políticas e serviços públicos de que necessitem; e V - integrar, ampliar e 
fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira 
infância e suas famílias.  

O Programa Criança Feliz coordenado pelo MDSA (Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário), funcionará por meio da realização de visitas domiciliares semanais de 
monitores responsáveis por acompanhar e orientar, sob a justificativa de fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil, mas que de fato promoverá 
o controle por via da vigilância sobre os pais, atribuindo-se as famílias a responsabilidade 
exclusiva pelos cuidados dos filhos independentemente das condições objetivas em que 
vivem essas famílias.  

Órgãos representantes dos profissionais do Serviço Social como CRESS/MG (Conselho 
Regional de Serviço Social) consideram que o Programa Criança Feliz se sobrepõe e não se 
alinha com a organização e diretrizes definidas pela LOAS (Lei Orgânica de Assistência 
Social) nº 8.742 de 1993. Isto porque, o público alvo do Programa Criança Feliz, famílias 
beneficiárias do Bolsa Família e outras transferências de renda, já é público prioritário no 

                                                            
2  O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação 

de pobreza ou extremante pobreza em todo país, cuja renda por pessoa é inferior a R$ 85,00 ou a R$170,00 
mensais, desde que tenha crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos (Fonte: www.mds.gov.br).   

3  O Benefício de Prestação Continuada (BPC) garante a transferência de um salário mínimo à pessoa idosa com 
65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa deficiente de qualquer idade que comprovem não possuir meio 
de se sustentar ou ser sustentado pela família. Para ter direito ao benefício é preciso comprovar renda per 
capita familiar inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo (Fonte: www.mds.gov.br).   

387



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Eliane Fernandes 

Criança Feliz, Proinfância, Brasil Carinhoso e PEC do Teto de Gastos

 1

4

atendimento do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias) nos CRAS 
(Centros de Referência de Assistência Social) de todo país. Segundo o documento divulgado 
pelo CRESS MG, intitulado “Diga não ao Programa Criança Feliz”, o programa traz na sua 
origem o policiamento das famílias pobres, partindo do princípio que elas não sabem cuidar 
dos seus filhos, dessa forma: 

Trata-se da criação de um programa paralelo, em sobreposição aos serviços 
socioassistenciais, com retorno a um passado ancorado na cultura de programas e 
projetos pontuais, fragmentados e segmentados, sendo especificamente voltados à 
primeira infância. Criança Feliz é aquela que vive em famílias protegidas (Conselho 
Regional de Serviço Social, 2016, p. 3).  

Neste sentido, percebe-se uma concepção de infância que retoma preceitos já 
“aparentemente” superados como do caráter compensatório fortemente impregnado da ideia 
de privação cultural (KRAMER, 1982); policialesco imprimido pela política social sobre as 
famílias pobres; a sobreposição de programas de atendimento a crianças (Projeto Casulo, 
Mobral); a fragmentação e segmentação na busca por políticas intersetoriais, a exemplo, do 
“Programa Educação na Primeira Infância”, cujas ações elencadas para atingir o objetivo de 
ampliar o atendimento em creche ficaram divididas entre MEC (Ministério da Educação) e 
MAS (Ministério Assistência Social) e acabaram sofrendo desvirtuamento e imprecisão quanto 
ao público alvo, terminando por não atingir o objetivo inicial que era o de aumentar o 
atendimento em creches para a população de 0 a 3 anos de 10,6%, em 2001, segundo a 
(PNAD/IBGE), para 34,0%, em 2007 (CASSIOLATO, 2004).  

Embora, a educação infantil seja uma política de intervenção intersetorial, articulada 
entre educação, saúde e assistência social, desde as discussões da LDB e, especialmente, 
do Fundeb, é consenso entre os especialistas e o próprio conjunto de documentos emanados 
do governo federal via MEC (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 
mesmo o documento orientador da Base Comum Curricular Nacional de Educação Infantil) e 
os movimentos sociais que o foco do atendimento da primeira infância deve estar na 
promoção do acesso a creche (cuidar- educar; jogos e brincadeiras; diferentes e diversas 
linguagens; aprendizagem e desenvolvimento integral; interações sociais; valorização do 
repertório da criança; protagonismo da criança no processos de aprendizagem; etc.). 
Contudo, a política para a primeira infância sinalizada pelo “Criança Feliz” é centralizada pela 
assistência social, e não pela educação, como vinha ocorrendo em período anterior, ponto de 
preocupação para vários especialistas da área como mostra a reportagem “Novas medidas 
alteram foco das políticas educativas para a primeira infância”4.  

Junto com a mudança de foco das políticas para a área da assistência social há também 
um enfraquecimento dos programas Proinfância (Programa Nacional de Reestruturação e 
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil) e Brasil 
Carinhoso pela gradual diminuição do repasse de verbas.  O Brasil Carinhoso, por exemplo, 
que já vêm sofrendo com corte de verbas desde 2015, em virtude de reformulações nas regras 
do programa, a partir de 2016, foi totalmente desvirtuado, a medida em que a Lei nº 13.348, 
de 10 de outubro de 2016, retirou a necessidade de se respeitar o percentual de repasse de 
até 50% do valor aluno ano, para aqueles municípios que cumprissem a meta de matrícula 

                                                            
4  Disponível em <http://educacaointegral.org.br/reportagens/novas-medidas-alteram-foco-das-politicas-

educativas-para-primeira-infancia/>. Acesso: 10 fev. 2017.  
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definido legalmente, ou de até 25% do valor anual mínimo por matrícula, para aqueles que 
não cumprissem a meta. Dessa forma, somente municípios que conseguirem ampliar o 
número de matrículas de crianças beneficiárias dos programas sociais, passam a receber 
recursos do Brasil Carinhoso, os municípios que não ampliarem as matrículas não receberão 
nenhum repasse do Brasil Carinhoso.    

Os corte de verba do Brasil Carinhoso, a partir de 2015, estão ligados a constantes 
reformulações da legislação que o regulamentam, a exemplo, da redução do percentual de 
repasse de 50% para 25% do valor anual mínimo por matrícula, definido nacionalmente, para 
os municípios que não cumprirem a meta estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário (MDSA), de forma a matricular a cada ano em creches um número de crianças 
suficiente, para atingir até 2024, pelo menos 50% do número total de crianças na faixa-etária 
de 0 a 3 anos.  

Dessa forma, somente os municípios que atingiram a meta calculada pelo MDSA, 
passaram a receber o percentual de 50% do valor anual mínimo por matrícula, definido 
nacionalmente. Tal medida penaliza os municípios pequenos que encontram maior dificuldade 
em ampliar o número de vagas nas creches e cria instabilidade quanto ao valor que será 
recebido pelos municípios, uma vez que o montante repassado será calculado conforme os 
critérios mencionados anteriormente, e em caso de não cumprimento das metas o valor 
repassado pela União cai pela metade. Ou seja, para os municípios que estão longe de atingir 
um percentual de matrículas em consonância com as metas do PNE (Plano Nacional da 
Educação) cortes de verbas, ao invés de incentivo, ou abono adicional. Sem dúvida, este 
modelo de gestão da política pública é um retorno ao gerencialismo baseado tão somente na 
eficiência e eficácia do período dos anos 90, implementadas por Bresser Pereira no âmbito 
do extinto Mare (Ministério da Administração Federal e Reforma de Estado).   

Além dessas, outras medidas gerencialistas e corte de verbas estão sendo 
implementadas, a exemplo, da Emenda Constitucional (EC) 95/2016, atual Proposta de 
Ementa à Constituição PEC 55/2016, da qual passaremos a tratar no próximo tópico.  

A Proposta de Ementa à Constituição 55/2016 “PEC do Teto dos 
Gastos Públicos” 

A partir do impeachment da presidenta Dilma em 31de agosto de 2016 e a ascensão do 
vice Michel Temer ao poder, vimos uma avalanche temerária de “ajustes fiscais” crescendo 
para cima de vários dos direitos sociais historicamente conquistados.  

O governo inaugurou suas propostas de reformas para instituir o “Novo Regime Fiscal” 
com a PEC 55/2016, cujo texto estabelece um teto para os gastos do governo federal 
desempenhados pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo Ministério 
Público da União e Defensoria Pública da União, com as despesas primárias5, aquelas 
responsáveis por garantir a prestação de serviços públicos à população.  

                                                            
5  Despesa primária é o “conjunto de gastos que possibilita a oferta de serviços públicos à sociedade”, ou seja, é 

uma despesa não financeira que propicia a população acesso a políticas públicas (educação, saúde, 
assistência social), por meio do pagamento de pessoal, custeio de manutenção e investimentos.  
Despesa não primária é a despesa financeira, tais como empréstimos, concessão de empréstimos, amortização 
e pagamento de juros. Fonte: Resultado Primário e Resultado Nominal Secretaria do Tesouro Nacional e 
Conselho Federal de Contabilidade, 2012.  
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Para a educação o impacto imediato é a derrubada da vinculação constitucional, que 
obriga a União a investir 18% da receita líquida de impostos em educação, prevista pela 
Constituição Federal de 1988. Isto porque, de acordo, com as novas regras o reajuste passa 
a ser calculado pela variação da inflação, sem levar em conta o crescimento da receita ou o 
aumento da demanda. Apenas em 2017, o reajuste será de 7, 2%, depois o valor gasto será 
reajustado com base na despesa do ano anterior, corrigido pela variação do IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), dos últimos 12 meses, em um período que vai de 
julho a junho dos anos anteriores a que se refere a lei orçamentária. A mudança passa a valer 
para educação e saúde a partir de 2018, por um período de 20 anos, e somente ao final de 
dez anos de vigência da respectiva regra a mesma poderá ser alterada.   

Ficam excluídas dessa medida de contingenciamento as despesas com a Justiça 
Eleitoral para a realização das eleições; as transferências constitucionais obrigatórias como: 
FPM, FPE, IPI exportação, entre outras (TANNO, 2017). O Salário Educação, a 
complementação da União ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) também não serão impactados pela medida, além dos créditos 
extraordinários e as despesas com o aumento de capital de estatais não dependentes.  

Embora muitos argumentem que para educação e saúde não haverá um teto, mas 
apenas um piso, pois caso o governo queira investir mais na saúde ou na educação, poderá 
retirar recursos de outras áreas para realocá-lo nestas duas áreas, sem sofrer sanções por 
ultrapassar o limite da inflação. Fato é que haverá um teto máximo para todos os gastos com 
despesas primárias, dificultando o redirecionamento de recursos de outras áreas para saúde 
e educação, pois todas as áreas já estarão trabalhando com recursos escassos dentro dessa 
nova regra.  

Reflexos do novo projeto de governo sobre a educação infantil, 
uma análise comparativa dos recursos disponibilizados para os 
programas: Proinfância, o Brasil Carinhoso e Criança Feliz  

Para avançarmos no entendimento de como é feito o cálculo da vinculação 
constitucional de 18% da receita líquida de impostos à educação, vale recorremos às 
informações constantes no PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual), para o exercício 
financeiro de 2017, dos recursos da receita de impostos destinados para a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino, bem como de uma previa da possível aplicação de recursos na 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.  

O PLOA, antecede a LOA (Lei Orçamentária Anual), que traz uma previsão da receita 
de impostos e demais fontes de recursos, bem como das despesas divididas por programas 
e ações, a serem realizadas pelos diferentes ministérios (EDNIR; BASSI, 2009).  

No Brasil, o orçamento público é do tipo autorizativo, ou seja, existe a autorização para 
realizar as despesas programadas na LOA, mas não há obrigação de realizá-las, isto porque, 
no decorrer do prazo de execução da Lei Orçamentária Anual pode haver flutuações na 
dinâmica de receitas e despesas previstas, levando o orçamento a sofrer ajustes e 
adequações, mediante a contenção de despesas via contingenciamento ou ainda a abertura 
de crédito adicional para cobrir despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na 
LOA (SILVA; CUNHA, 2002). Além disso, o congresso pode votar emendas parlamentares, 
as quais se somarão ao orçamento posteriormente.  
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Quadro 01 – Recursos da receita de impostos destinados para a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino em 2017 

Construção da Base de Cálculo de Recursos                                       R$ 1,00 
A) Receita de Impostos  476.321.067.471 
A1) Imposto sobre a Importação 38.769.521.779 
A2) Imposto sobre a Exportação 22.811.671 
A3) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR 1.398.795.899 
A4) Imposto sobre a Renda- IR 346.262.709.745 
A5) Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI 52.210.120.188 
A6) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a 
Títulos ou Valores Mobiliários-IOF 

37.657.108.189 

B) Exclusões 189.880.702.163 
B1) Transferência do ITR-CF Art.158, II.  1.328.856.103 
B2) Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal- FPE-CF 
Art.159, I, a.  

85.671.658.436 

B3) Fundo de Participação dos Municípios- FPM- CF Art.159, I, b e d. 97.625.843.334 
B4) Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores na Arrecadação do IPI- CF 
Art. 159, II. 

5.221.012.019 

B5) Transferências do IOF incidente sobre o Ouro- CF Art. 153, § 5º.  33.332.272 

C) Base de Cálculo Líquida (C=A-B) 286.440.365.308 
D) Restituições de Convênios (D) 0 
E) Receitas Vinculadas à MDE (C x 18% + D) 51.559.265.753 

Fonte: PLOA- 2017.  

De acordo, com as informações do Quadro 1, caso se confirme a previsão de receitas, 
a União deve contar com uma receita de impostos 476 bilhões, dos quais haverá uma dedução 
de 189 bilhões referentes as transferências obrigatórias para estados e municípios, 
estabelecidas pela Constituição Federal, resta, então, um  total de 286 bilhões, referentes a 
receita líquida de impostos, ou seja, as receitas de impostos deduzidas de transferências 
constitucionais a estados e municípios, sobre os quais incide a dedução de 18% que cabe a 
União alocar para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Com isso, havendo a 
confirmação das receitas previstas, a União deverá aplicar, em 2017, obrigatoriamente, 51 
bilhões na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), referente a receita de seus 
impostos, sem contar com as contribuições do salário-educação e outras receitas específicas 
e obrigatórias que também fazem parte do orçamento da União para a educação.   

Os próximos quadros detalham como poderá acontecer essa aplicação, de acordo, com 
a alocação dos recursos na MDE, segundos as subfunções e fontes de financiamentos.  
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Quadro 02 – Aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, segundo 
subfunção e fonte financiamento, segundo o PLOA de 2017   

                                                                   Programação dos gastos em educação                                                                                R$ 
1,00 
Subfunções da 
Educação 

Fonte 100 Fonte 112 Fonte 113 Outras 
Fontes 
vinculadas à 
educação (*). 

Demais 
Fonte. 

Total  

Ensino Profissional  400.349.757 9.427.896.690  385.318.960 322.766.149  10.536.331.55
6 

Ensino Superior  113.760.132 28.606.695.730  1.670.813.841 635.714.354 31.026.984.05
7 

Educação Infantil   377.242.95
4 

409.757.046  787.000.000 

Educação de Jovens e 
Adultos 

 1.000.000 176.568.40
0 

101.000.000  278.568.400 

Educação Básica 31.472.105  1.811.351.535 3.732.214.6
63 

1.339.152.538 544.488.274 7.458.679.115 

       
Outras Subfunções 
na Educação 

Fonte 100 Fonte 112 Fonte 113 Outras 
Fontes 

vinculadas à 
educação (*). 

Demais 
Fonte. 

Total 

Administração Geral  714.099.405  159.667.317  72.719.834 37.628 946.524.184 
Formação de 
Recursos Humanos  

97.204.838   6.867.203  104.072.041 

Comunicação Social  31.173.900  200.000    31.373.900 
Atenção Básica   610.420.104  30.138.466  640.558.570 
Assistência Hospitalar 
e Ambulatorial 

241.263.879  4.565.810.564  146.994.751  4.954.069.194 

Proteção e Benefícios 
ao Trabalhador 

22.314.180  1.867.060.824    1.889.375.004 

Desenvolvimento 
Científico  

282.162.210    14.000.000  296.162.210 

Difusão do 
Conhecimento 
Científico e 
Tecnológico 

 394.408.279  15.057.857  409.466.136 

Serviços da Dívida 
Interna  

5.423.591    318.553  5.742.144 

Outras Transferências  2.578.491.254     2.578.491.254 
Outros Encargos 
Especiais 

6.454.487.191     6.454.487.191 

Transferências para a 
Educação Básica 

9.794.391.974  4.114.754.710 1.310.428.3
60 

172.510.800  15.392.085.84
4 

Total 20.766.594.416  51.559.265.753 5.596.454.3
77 

4.364.649.849 1.503.006.405 83.789.970.80
0 

 
 
 
 

Fonte: PLOA- 2017.  (*) As seguintes fontes foram consideradas 108, 142, 150, 174, 176, 250, 280, 281, 293 e 296.  
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Quadro 03 – Aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, segundo 
fonte financiamento 

Fonte de Financiamento                                                                                                  
R$ 1,00 
100 -Recursos Ordinários  20.766.594.416 
108 -Fundo Social – Parcela Destinada à Educação Pública e à 
Saúde  

2.547.319.657 

112 -Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino  

51.559.265.753 

113 -Contribuição do Salário-Educação  5.596.454.377 
142 -Compensações Financeiras pela Produção de Petróleo, Gás 
Natural e Outros Hidrocarbonetos Fluidos  

1.462.562 

150 -Recursos Próprios Não-Financeiros  19.916 
174 -Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas 
Provenientes de Processos Judiciais  

27.606.441 

176 -Outras Contribuições Sociais   99.760.000 
188 -Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional  1.500.000.000 
250 -Recursos Próprios Não-Financeiros  1.205.565.679 
263 -Recursos Próprios Decorrentes da Alienação de Bens e 
Direitos do Patrimônio Público  

3.006.405 

280 -Recursos Próprios Financeiros   98.311.915 
281 -Recursos de Convênios  110.314.079 
293 -Produto da Aplicação dos Recursos a Conta do Salário - 
Educação  

273.510.800 

296 -Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e 
Privadas Nacionais  

778.800 

Total  83.789.970.800 
 

Fonte: PLOA- 2017.  

Os dados apontam que em caso de confirmação das receitas os recursos destinados à 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino viriam, especialmente, da vinculação 
constitucional de 18% da receita líquida de impostos que representariam 61% da receita total 
empregada na educação. Os recursos ordinários corresponderiam a 25%. Só para frisar, 
recursos ordinários6 são aqueles cujas receitas são de aplicação livres, justamente porque 
são isentas de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica, a exemplo, da parcela 
resultante da arrecadação de impostos que coube a União, após as transferências 
obrigatórias a estados e municípios correspondem a R$ 286.440.365.308,00, bem como das 
receitas obtidas pela emissão de títulos públicos e das receitas incorporadas a DRU 
(Desvinculação de Receitas da União).  

Contudo como já explicitamos neste trabalho o PLOA antecede a LOA que representa 
uma estimativa e por ser o orçamento da União autorizativo e não impositivo, pode haver 
alterações no decorrer da execução orçamentária durante o exercício financeiro. Além disso, 
as despesas públicas cumprem por força da Lei nº 4.320/1964 três estágios ou etapas: 
Empenho, Liquidação e Pagamento. Entretanto, toda despesa pública precisa estar prevista 
de antemão no orçamento para ser autorizada, por isso “a doutrina majoritária considera mais 
um estágio anterior aos três mencionados, que consiste no ato de fixação dos créditos ou 
dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual” (JUND, 2007, p. 114).   

                                                            
6  Fonte: <http://www.orcamentofederal.gov.br/glossario-1/receita-ordinaria-recursos-ordinarios>. Acesso: 

07/02/2017.  
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Assim, de acordo com Jung (2007), segundo a doutrina majoritária, há quatro fases da 
despesa pública: Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento7.  

A primeira fase é a fixação das despesas em Lei Orçamentária Anual, o que possibilita 
a execução de programas pelos órgãos e unidades orçamentárias e concede o direito de 
gastar os recursos públicos previamente destinados, emitindo nota de empenho limitada ao 
valor autorizado (JUND, 2007).   

A segunda fase é o empenho por meio do qual o governo assume o compromisso de 
contratar e realizar o gasto, isto é, o empenho cria para o Estado a obrigação de pagamento. 
O empenho não pode ultrapassar os recursos autorizados (JUND, 2007).   

A terceira fase é a liquidação, quando o poder público recebe os serviços ou materiais 
encomendados e atesta que está tudo conforme foi contratado. Esta fase é considerada como 
a fase na qual a despesa é de fato executada, ou seja, o poder púbico comprou e recebeu os 
serviços ou materiais contratados, porém ainda não pagou por eles, o que deve ocorrer na 
próxima fase.   

A quarta e última fase das despesas contratadas pelo governo é o pagamento, quando 
as empresas contratadas e fornecedores recebem efetivamente o dinheiro pelo que 
realizaram, resultando no fim do ciclo das fases das despesas públicas.  

Porém, se a obra ou serviço, não forem pagos pelo poder público ou entregues pelo 
fornecedor na vigência do mesmo exercício financeiro, isto é, até 31 de dezembro, haverá 
ainda outra etapa conhecida como restos a pagar. Segundo o artigo 36º da Lei nº 4.320/1964 
são considerados restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o 
encerramento do exercício financeiro.  

As despesas empenhadas, mas não pagas até o final do ano, distinguem-se em: 
processadas ou não processadas.  

As processadas são as despesas empenhadas e liquidadas, ou seja, aquelas cujo 
fornecedor já cumpriu todas as suas obrigações, como entrega de material, prestação de 
serviço ou execução de etapa da obra, dentro do exercício vigente, e, tem, portanto, o direito 
líquido e certo a receber (JUND, 2007).  

As não-processadas são as despesas empenhadas, mas não liquidadas, isto é, aquelas 
cujo fornecimento do material ou a prestação do serviço ainda está pendente, ou seja, não foi 
ainda efetivado, não fazendo o credor jus ao direito de receber (JUND, 2007).   

Ou seja, para realizar uma despesa pública é necessário primeiro que a essa despesa 
esteja prevista (autorizada) no orçamento, em seguida a execução dessa despesa precisa 
cumprir três etapas o empenhado (comprometido), o liquidado (executado) e o pago. Quando 
uma despesa não é paga até o final do ano ela pode ser lançada no orçamento do ano 
seguinte sobre a classificação de restos a pagar.  

Para verificar se a educação infantil vêm de alguma forma sofrendo impactos 
decorrentes da reformulação do projeto de governo e sociedade em curso no país e da rígida 
contenção de despesas implantada pelo governo federal com a PEC 55/2016 foram 
analisados dados, de 2012 a 2018, dos dois principais programas da educação infantil, o 
                                                            
7  Para conceituar as fases da despesa pública usamos como referência a obra de Jund (2007) e informações do 

Orçamento Fácil-Vídeo 14- Fases da despesa pública. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ 
orcamentofacil>. Acesso em: 16 de out. 2017. 
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Proinfância e o Brasil Carinhoso, bem como do  principal programa lançado por Temer voltado 
à primeira infância, o Criança Feliz, referentes aos valores da dotação inicial, final e valores 
empenhados, de 2017 a 2018, extraídos diretamente do Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI)8.   

A escolha por trabalhar com os dados referentes aos valores da dotação inicial e final 
foi motivada por estes servirem de parâmetro de limite para os gastos, pois são os créditos 
disponibilizados a determinada ação, no caso dos valores empenhados a escolha se justifica 
porque vamos trabalhar com dados do ano corrente 2018, sendo assim, não teremos ainda 
disponibilizados a somatória dos valores liquidados nas ações mencionadas acima. Além 
disso, a partir do empenho o governo assume o compromisso realizar o gasto, isto é, o 
empenho cria para o Estado a obrigação de pagamento, sendo que o empenho não pode 
ultrapassar os recursos autorizados (JUND, 2007).   

No entanto, é fundamental destacar que são os valores liquidados que representam a 
execução orçamentária de fato, pois indicam que o poder público comprou e recebeu os 
serviços ou materiais contratados.  

Vale frisar que para a educação infantil os investimentos do governo federal vinham 
tendo um peso importante, especialmente, na expansão da rede de atendimento com os 
recursos do Proinfância, possibilitando a abertura de novas vagas e com o Brasil Carinhoso 
na suplementação dos recursos à manutenção e desenvolvimento da educação infantil, 
porém, a partir de 2016, a progressiva queda no volume dos repasses coloca em cheque a 
continuidade destes programas, como demonstrado nos Gráficos 01 e 02.  

  

                                                            
8  SIAFI “é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal que consiste no principal 

instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e 
patrimonial do Governo Federal”. Disponível em:< http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi>. Acesso em: 25 
mai. 2018.    
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Gráfico 01- Valores da dotação inicial, atual e recursos empenhados da Ação 12KU 
Implantação de Escolas para Educação Infantil (Proinfância), 2012 a 2018 

 
Fonte: SIAFI. 

Podemos verificar que o Programa apresenta índices elevados de dotação final, isto é, 
créditos autorizados, mas não necessariamente esse mesmo volume de recursos é 
empenhado. Os níveis de contingenciamento sobre o Proinfância foram altíssimos chegam a 
representar mais de 1∕3 (37,5%) da dotação final. No que diz respeito ao contingenciamento 
de recursos teve destaque os anos de 2012, 2014 e 2015, quando mais de 4,8 bilhões foram 
cortados do orçamento do programa. A principal fonte que subsidiaria a ação, os recursos do 
Pré-Sal, não entraram no orçamento do governo no volume que estavam previstos, de modo 
houve realocação das fontes possíveis. Além disso, no ano de 2015, houve um grande 
contingenciamento do orçamento da Educação no valor de 9,4 bilhões9. Como a transferência 
de recursos federais para o Proinfância é voluntária e, portanto, discricionária, ficando a cargo 
da vontade do gestor, em épocas de crises, ou parcos recursos, é a primeira a ser cortada.  

A partir de 2017, embora os créditos autorizados inicialmente tenham sido de 728 
milhões, foram massivamente abstraídos, sendo disponibilizados finalmente apenas 81 
milhões para o programa, ou seja, 11% do total aprovado em orçamento. O valor empenhado, 
isto é, aquele pelo qual o governo assume o compromisso de contratar e realizar o gasto, foi 
ainda menor 66 milhões, ou seja, apenas 9% do recurso inicial aprovado no orçamento seguiu 
para a construção de escolas de educação infantil. No período de dois anos os recursos 
empenhados caíram de 403 milhões, em 2015, para 66 milhões, em 2017, ou seja, contenção 
rígida dos recursos destinados ao programa.  No ano de 2018, o volume de crédito autorizado 
representa a metade dos valor disponibilizado em 2015 e o pior ainda não houve empenho, o 

                                                            
9  Conforme informações da Agência Brasil. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/ 

noticia/2015-05/ministerios-das-cidades-saude-e-educacao-lideram-cortes-no-orcamento >. Acesso em: 03 
jun. 2018.  
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que nos deixa com a “pulga atrás da orelha” que pode não haver destinação de recursos para 
o Proinfância, porém, esta informação só poderá ser confirmada no final da vigência desse 
exercício financeiro 31 de dezembro de 2018. Fato é que o cenário até então exposto indica 
a possível descontinuidade do programa, com a progressiva queda no volume dos repasses.  

Outro programa afetado pela queda dos repasses de recursos foi o Brasil Carinhoso, 
grande marca que o governo Dilma imprimiu na educação infantil, pois com a implantação de 
novas escolas de educação infantil pelo Proinfância houve a necessidade de maior apoio aos 
municípios para a manutenção das creches e pré-escolas.  

Gráfico 02 - Valores da dotação inicial, atual e recursos empenhados da Ação 20TR - Apoio à 
Manutenção da Educação Infantil (Brasil Carinhoso), 2012 a 2018 

 
Fonte: SIAFI. 

No que se refere aos créditos aprovados no orçamento para o Brasil Carinhoso 
apresentaram expansão até 2014. A partir de 2016 é notório a progressiva queda dos créditos 
autorizados para apoiar a manutenção da educação infantil, sendo que, em 2018, os créditos 
autorizados para o programa 6,5 milhões equivalem a apenas 1% do montante aprovado, em 
2015, 642 milhões.  

Os dados do Gráfico 02 confirmam que os valores empenhados no Brasil Carinhoso que 
vinha em expansão de 2012 a 2014, passam a cair a partir de 2015, apresentando uma queda 
de praticamente 50% quando em comparação ao total empenhados em 2014. Ocorre que, a 
partir de 2015, muitas regras do programa foram alteradas pelo Decreto 8.619, de 29 de 
dezembro de 2015, diminuindo drasticamente o número de municípios contemplados. Com a 
mudança na legislação que regia o programa apenas municípios que conseguiram ampliar as 
matrículas de crianças, cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família, ou que tinham 
cobertura de crianças do Bolsa Família igual ou superior a 35%, passaram a fazer jus ao 
repasse do percentual de 50% do valor anual mínimo por matrícula, definido nacionalmente. 
Os municípios que não cumpriram a meta passaram a receber apenas 25% do valor aluno 
ano. Além disso, aqueles municípios que tinham saldo em conta dos anos anteriores, 
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recebidos a mais de um ano, tiveram o mesmo descontado do valor a ser repassado no 
exercício, só sendo depositado a diferença.  

Em 2016, os recursos destinados a apoiar a manutenção da educação infantil 140 
milhões, representam apenas 1/3 do montante destinado, em 2015, 418 milhões. Em 2017, 
os 40 milhões destinados a programa representa apenas 10% do montante disponibilizado, 
em 2015, 418 milhões. Isto é, no intervalo de 2 anos os recursos do Brasil Carinhoso caíram 
90%. Não a política que subsista a tamanha escassez de verba.  

Ocorre que, em 2016, a Lei nº 13.348, de 10 de outubro de 2016, que sancionou a 
Medida Provisória nº 729, de 31 de maio de 2016, alterou novamente as regras do Brasil 
Carinhoso, piorando ainda mais a situação dos municípios, embora tenha ampliado o público 
alvo, admitindo além das crianças de famílias beneficiárias do Bolsa Família, as beneficiárias 
do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e crianças deficientes, vetou o artigo 4º-B que 
indicava os percentuais que deveriam servir de base para os repasses do Brasil Carinhoso 
aos municípios e DF, ou seja, retirou a necessidade de se respeitar o percentual de repasse 
de até 50% do valor aluno ano, para aqueles municípios que cumprissem a meta de matrícula 
definido legalmente, ou de até 25% do valor anual mínimo por matrícula, para aqueles que 
não cumprissem a meta10. Dessa forma, somente municípios que conseguiram ampliar o 
número de matrículas de crianças beneficiárias dos programas sociais, receberam recursos 
do Brasil Carinhoso, os municípios que não ampliaram as matrículas não receberam nenhum 
repasse do Brasil Carinhoso.    

Existe uma contradição flagrante nesta mudança de regra no meio do processo, assim 
como as crianças que já cresceram sem o atendimento adequado na devida idade não 
poderão mais recebê-lo, pois a infância não espera, os professores e demais profissionais 
contratados não poderão ser dispensados por mudanças de regras intempestivas nos 
repasses. Tais medidas comprometem a continuidade do programa e, consequentemente, do 
atendimento às crianças. Eis aí um dos problemas da indução de políticas por parte do 
governo federal aos entes subnacionais, a falta de garantia de repasses para a execução das 
políticas induzidas que se efetivarão na ponta, neste caso, nos municípios, é o muitos chamam 
de desconcentração, pois transfere obrigações e metas, mas não garante a continuidade dos 
repasses financeiros para o cumprimento dessas obrigações. Os municípios são incentivados 
a ampliarem os níveis de atendimento, mas no final são abandonados à própria sorte, como 
se aquele que incentivou não tivesse também que se corresponsabilizar para a manutenção 
dos serviços à população. Os municípios são os entes federados que menos arrecadam, 
municípios maiores que detêm mais receitas próprias até conseguem arcar com demandas 
imprevistas, mas municípios pequenos que dependem basicamente de transferências não 
podem se dar a esse luxo. Situações como esta apontam a necessidade de reformulações no 
pacto federativo, para o exercício de um federalismo mais cooperativo, capaz de fortalecer e 
tornar mais autônomos os municípios, que por terem seus representantes mais próximos a 
população recebem maior pressão popular no que diz respeito a oferta de serviços públicos.  

Fato é que com a queda de repasses do Programa Brasil Carinhoso para os municípios 
e Distrito Federal, muitos deles por falta de recursos não poderão colocar em funcionamento 

                                                            
10  Conforme informações da Lei nº 13.348 de 10 de outubro de 2017 e notícia “O que muda nas regras de repasse 

de recursos para Educação Infantil”. Disponível em: https://undime.org.br/noticia/18-10-2016-13-01-o-que-
muda-nas-regras-de-repasse-de-recursos-para-educacao-infantil. Acesso em: 20 out. 2017.  
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as escolas de educação infantil construídas pelo Programa Proinfância. Dessa forma, escolas 
de educação infantil que já estão prontas e poderiam estar com as portas abertas recebendo 
as crianças, podem continuar com a inauguração adiada, aguardando repasses do Brasil 
Carinhoso.  

O cenário até então exposto indica a possível descontinuidade do programa, com a 
progressiva queda no volume dos repasses. Podemos observar como enfatiza Cavalcanti 
(2016, p.211), que “a extinção de determinados programas ou mesmo a mudança de 
nomenclatura de outros podem ser reveladoras da necessidade de imprimir a marca de um 
novo governo”. Assim, cada governo tende a querer deixar sua marcar calcando-se por 
determinados princípios que nortearão sua gestão (CAVALCANTI, 2016). Está explícito que 
a marca do governo Temer é a austeridade fiscal e a falta de compromisso com as políticas 
sociais, em especial, com a educação infantil que viu a possibilidade de continuação de dois 
de seus principais programas se exaurindo. Isto é, os programas do governo federal que 
priorizavam a educação infantil são desmontados, ao passo que o Criança Feliz, único 
programa do governo Temer voltado a primeira infância, é fortalecido.  

Gráfico 03 – Valores da dotação atual, inicial e recursos empenhados da Ação 217M - 
Desenvolvimento Integral na Primeira Infância (Criança Feliz) 

 
Fonte: SIAFI. 

De 2017 a 2018, os recursos aprovados no orçamento da União para o Criança Feliz 
passaram de 279 milhões para 534 milhões, ou seja, praticamente dobrou-se os valores da 
dotação inicial. Quanto ao empenho ainda estamos na vigência do exercício financeiro que só 
se encerrar no último dia de 2018, mas já houve empenho de 123 milhões para o Criança 
Feliz, ao contrário do ocorrido com o Proinfância e Brasil Carinhoso, cujos créditos 
orçamentários autorizados ainda não se efetivaram em nota de empenho, de acordo com 
dados do SIAFI, de 13 de setembro de 2018.  

Além disso, ao contrário do que muitos propagavam para defender a PEC 55/2016, 
afirmando que para educação e saúde não haveria um teto, mas apenas um piso, porque o 
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governo poderia retirar recursos de outras áreas para realocá-lo nestas duas áreas, sem 
sofrer sanções por ultrapassar o limite da inflação, o que vemos é a queda nos repasses para 
educação, o que afeta desde a educação infantil até o ensino superior. Ou seja, tal perspectiva 
não se concretizou visto que o “apertar dos cintos” só começou e já estamos sentindo “cortar 
na carne”, imaginem suportar tal medida por 10 anos, que é o prazo para revisão da PEC 
55/2016, ou por 20 anos que é o prazo previsto para duração da mesma.  

Dessa forma, o novo projeto de governo e sociedade em curso no país, fundamentado 
em um rígido contingenciamento, como apresenta ser o da PEC 55/2016, na medida em que 
impõe limite de gastos para todos os setores públicos, podem sim conter os avanços em 
termos de investimentos que o governo federal vinha realizando na educação infantil. Embora 
os recursos do salário-educação e a complementação do União ao Fundeb, estejam fora do 
contingenciamento estabelecido pela PEC, a pressão por recursos advindos das demais 
áreas, e mesmo de outros setores dentro da própria pasta da educação, poderão fazer com 
que os investimentos em educação infantil apresentem recuo, aliás, como já é possível notar 
desde 2015.  

Considerações finais 

Para analisar os efeitos sobre a educação infantil do novo projeto de governo e 
sociedade em curso no país, fundamentado na rígida contenção de despesas implantada pelo 
governo federal com a PEC 55/2016, este artigo fez um levantamento dos recursos 
disponibilizados a dois principais programas da educação infantil, o Proinfância e o Brasil 
Carinhoso, bem como ao único programa de Temer voltado à primeira infância, o Criança 
Feliz.  

A política austeridade fiscal expressa pelo projeto político e societário em curso no país, 
repercutiu negativamente sobre a educação infantil na medida que progressivamente 
esvaziou os volumes de recursos destinados à execução do Proinfância e do Brasil Carinhoso, 
evidenciando a opção do governo federal pela descontinuidade dos mesmos. Ou seja, os 
principais programas federais para a educação infantil são desmontados, ao passo que o 
Criança Feliz é fortalecido, deixando explícito que a marca do governo Temer é a austeridade 
fiscal e a falta de compromisso com as políticas sociais, em especial, com a educação infantil.  

Além disso, o discurso demagógico e retrógado proferido para dar sustentação ao 
Programa Criança Feliz, o qual expressa  uma concepção ultrapassada de política para a 
infância, mais centrada no controle, na benevolência do Estado do que na promoção do 
acesso aos direitos sociais, vai na contramão da reinvindicação da sociedade para o 
atendimento da primeira infância, cujo foco é a promoção do acesso a creche e a pré-escola, 
o que significa um retrocesso, dado o avanço que se prenunciou com a Constituição Federal 
de 1988 e a Lei 9.394/96, no sentido de contemplar a educação infantil como primeira etapa 
da educação básica.  

Enfim, a educação infantil que vinha sendo embalada por um tempo de avanços pode 
estar entrando no tempo do “era uma vez um direito...”.   
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Resumo 
Este artigo analisa o financiamento da educação no Brasil com o intuito de revelar a lógica 
que orientou a política de fundos (FUNDEF e FUNDEB), suas dificuldades e seus limites para 
o financiamento do ensino médio em tempo integral de qualidade. Através de revisão 
bibliográfica sobre o financiamento da Educação e estudo documental na análise da LDB nº 
9.394/96, na lei do FUNDEF nº 9.424/96, na lei do FUNDEB nº11.494, etc. o estudo revelou 
que a lógica do gasto, com a redistribuição de recursos pelo número de matrículas nos níveis 
de ensino e modalidades na Educação Básica, desde a implantação da política de fundos, 
não tem dado conta de ampliar o acesso ao ensino médio em tempo integral nos patamares 
estabelecidos pelo PNE (Lei nº13.000/2014) e tão pouco ao acesso com qualidade. Como 
alternativa, destaca-se no estudo a lógica do custo (CAQI) que prevê quais os insumos 
necessários para um ensino médio em tempo integral de qualidade.  
Palavras-chave: Financiamento, Ensino Médio, Tempo Integral. 

Introdução  

A temática do financiamento da educação brasileira tem sido alvo de muitos 
questionamentos no século XXI, e foi objeto de estudos no final do século XX, pois o processo 
de redemocratização do estado brasileiro ao final da década de 1980 e o movimento 
econômico de adoção de medidas de cunho neoliberal no cenário brasileiro, a partir da década 
de 1990, colocaram em cheque o desafio de universalizar o ensino, garantir a qualidade e o 
pleno desenvolvimento humano, com menos recursos e maior controle de resultados, 
seguindo a lógica neoliberal. 

Neste cenário, a necessidade de estudos na área do financiamento da educação se 
justifica como forma de “conscientização e politização fundamentais” (MONLEVADE, 1997, 
p.7) para quem se preocupa com a educação como um direito, que deve ser ofertado com 
qualidade para a população brasileira. E ainda, como nos lembra Ramos (2003) através das 
palavras de Veloso (1986, p. 44) 

O financiamento da educação é parte integrante das políticas educacionais e consiste 
em poderoso e indispensável elemento para efetivá-las’ sendo ‘instrumento igualmente 
poderoso para que se identifique a face oculta dessas políticas, desvendando sua 
verdadeira natureza. (RAMOS, 2003, p. 25) 

O presente estudo aborda o financiamento da educação relacionando-o à garantia do 
direito à educação, como um direito público subjetivo, que deve ser garantido com qualidade 
social e que pode ser exigido por qualquer cidadão brasileiro que não tenha acesso a ele. 
Parte-se dos artigos da Constituição Federal de 1988 e da LDB 9394/96, que tratam da 
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vinculação de recursos do orçamento público para a educação, com um mínimo de 
investimento público através do regime de colaboração entre os entes federados, segundo 
suas prioridades de gastos com o serviço educacional para atendimento de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos. 

Para fundamentação do estudo, utilizamos autores como Madza e Bassi (2009), 
Carvalho (2006, 2012), Davies (2006), Menezes (2010), Monlevade (1997), Rossinholi (2010), 
Saviani (2008), Vieira e Vidal (2009), os quais tratam do financiamento da educação brasileira, 
seus aspectos históricos e atuais quanto à vinculação de recursos, a política de fundos 
(FUNDEF e FUNDEB) e a necessidade de maiores investimentos para a educação, bem como 
buscou-se fazer uma diferenciação sobre os conceitos de gasto e custo, os quais perpassarão 
toda a análise das características do financiamento educacional aqui estudado. 

Definimos a etapa do ensino médio em tempo integral como foco do estudo a fim de 
analisar através do estudo documental e bibliográfico as características utilizadas para o 
financiamento e a oferta do ensino com qualidade. Por fim, faz-se referência à lógica do custo, 
apresentada pelos estudos do CAQi (Custo Aluno Qualidade Inicial) e CAQ (Custo Aluno 
Qualidade), sintetizados por Carreira e Rezende Pinto (2007) e defendidos pela sociedade 
civil organizada através da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

O Financiamento da Educação por Meio dos Fundos - FUNDEF e FUNDEB 

Na história do financiamento da educação no Brasil, até se chegar ao texto da 
Constituição Federal de 1988, ocorreram alguns avanços e retrocessos para a manutenção 
da educação pública brasileira, que refletem, segundo Rossinholi (2010) “momentos de 
continuidade, rupturas e tendências sobre a concepção do papel do Estado no que se refere 
à Educação” (p. 15). Ressalta-se que a história do financiamento educacional brasileiro está 
contemplada em estudos como o de João Monlevade (1997)1, o qual explicita a forma de 
investimentos e não investimentos por parte do governo brasileiro em educação, desde a 
época da colonização até a CF-1988. Neste estudo parte-se da organização vigente na 
legislação brasileira. 

Em seu art. 212, a Constituição Federal de 1988 apresenta a forma de vinculação para 
o financiamento da educação nacional de acordo com as responsabilidades de cada ente 
federado: “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.” 
(BRASIL, CF 1988, art. 212). 

Esta tem sido a prática de vinculação dos investimentos dos entes federados na 
educação pública no Brasil, até o ano de 2016, seguindo uma lógica de descentralização e/ou 
redistribuição de recursos. Ter garantida a vinculação constitucional de recursos para a 
educação nacional já é um avanço do ponto de vista do financiamento, porém, não significa 
que o direito à educação esteja plenamente garantido. 

  

                                                            
1  Para maiores informações sobre o histórico do financiamento educacional no Brasil, ver João Monlevade (1997). 
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A Política de Fundos 

As políticas de financiamento educacionais no Brasil sempre estiveram ligados 
diretamente às exigências do mercado produtivo, e aos interesses de desenvolvimento 
econômico no Brasil. Conforme nos afirma Ramos (2003): 

No Brasil, durante toda a curta história da educação e, especialmente, após o início do 
século 20, tem se manifestado o apelo à ampliação e à manutenção do ensino como 
forma de viabilizar a “preparação dos recursos humanos”, indispensáveis à 
modernização e ao crescimento econômico. Será a partir daí que os poderes públicos 
vão mostrar um certo grau de preocupação com a educação e, particularmente, com seu 
financiamento... (RAMOS, 2003, p. 41) 

É neste contexto, que na década de 1990, o Brasil, totalmente envolvido com a política 
neoliberal instalada internacionalmente, envolve-se mais diretamente com as exigências 
impostas pelas agências e organismos comandados pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) 
e pelo BIRD (Banco Mundial), principais financiadores do “desenvolvimento” econômico dos 
países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil. 

Neste sentido, medidas como descentralização de recursos, redistribuição destes 
poucos, não necessariamente aumento do volume de investimentos, implantação de medidas 
de controle através das políticas de avaliação externa, busca de “fontes alternativas de 
financiamento da educação” (RAMOS, 2003, p. 130) incentivando o aumento de instituições 
particulares e cobrança de mensalidades na educação em todos os níveis.  

É neste cenário que o Estado inicia uma série de mudanças significativas no 
financiamento da educação brasileira, como veremos a seguir, a partir da constituição de 
1988, da LDB e das políticas de Fundo estabelecidas com o FUNDEF e, posteriormente, com 
o FUNDEB, sendo estas últimas consideradas como a “grande mudança sistemática de 
financiamento da educação” (RAMOS, 2003, p. 273) 

Com a vinculação de impostos e os percentuais mínimos definidos na CF-1988 para 
investimentos em educação, no ano de 1996, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 14 e, 
12 de setembro de 1996 que criou o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), regulamentado posteriormente pela Lei 
nº 9.424/96. O fundo gerou a subvinculação de recursos mínimos para investimento no Ensino 
Fundamental, seguindo as orientações da economia de mercado e dos mecanismos 
internacionais, iniciou-se a priorização de um determinado nível de ensino, com prazo de 
vigência até o ano de 2006. 

O FUNDEF compreendia um fundo de natureza contábil que reunia fundos dos três 
entes federados e de forma redistributiva seria enviado aos municípios para garantir a 
manutenção do ensino de acordo com o número de matrículas no ensino fundamental regular. 
(MADZA e BASSI, 2009; CARVALHO, 2012). Sendo considerado por vários autores como 
uma política focal, que ao priorizar uma etapa da educação básica, prejudicou a educação 
infantil e o ensino médio, bem como as demais modalidades de oferta incluindo-se a EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) que tiveram recursos diminuídos e seus índices ainda mais 
prejudicados. (MADZA e BASSI, 2009; SAVIANI, 2008) 
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Durante os seus 10 anos de vigência, algumas pesquisas indicam algumas 
contribuições, mesmo que limitadas do FUNDEF para a educação nacional, conforme afirma 
Guimarães: 

É avaliação corrente que a implantação do FUNDEF, a partir de 1998, contribuiu para a 
ampliação do atendimento no âmbito do ensino fundamental, deixando, porém, fora do 
processo de inclusão as crianças em idade escolarizável na educação infantil e a 
demanda crescente de jovens pelo ensino médio. (GUIMARÃES, 2010, p. 3). 

Além da ampliação das matrículas no ensino fundamental, há autores que afirmam que 
o FUNDEF regularizou o pagamento de muitos municípios aos professores deste nível de 
ensino, embora não tenha conseguido vencer a disparidade salarial entre as diversas regiões 
brasileiras. 

O fundo não conseguiu, portanto, diminuir as desigualdades regionais, pois a União não 
cumpriu seu papel de complementação de recursos para os municípios que não conseguiam 
atingir o mínimo de custo aluno previsto nas orientações do fundo, consequentemente os 
municípios diminuíram recursos para as demais etapas na tentativa de cumprir a prioridade 
no ensino fundamental.  

Segundo Gouveia e Souza (2015) a política do FUNDEF continuou a perspectiva de 
distribuição de recursos disponíveis, ao invés de aumentar os recursos para a educação, o 
discurso do Ministro da Educação da época, Paulo Renato, era de que faltava uma melhor 
gestão dos recursos disponíveis. A autora considera que não houve relação entre o mínimo a 
ser gasto e as reais necessidades da educação a ser ofertada: 

O mecanismo previsto no Fundef era de composição do fundo considerando os recursos 
disponíveis via vinculação constitucional de cada Estado federado e seus municípios e 
a sua redistribuição com base em um gasto por aluno ao ano mínimo definido 
nacionalmente. Certamente, se esse gasto mínimo por aluno nacional expressasse uma 
relação direta entre o bem produzido – a escola em pleno funcionamento – e os recursos 
necessários à garantia das condições de qualidade da oferta, poderíamos chegar à ideia 
de custo. (GOUVEIA e SOUZA, 2015, p.50). 

Devido à diferença de arrecadação dos municípios e estados brasileiros, em 
determinadas regiões o valor correspondente aos 25% mínimos para investimento em 
educação eram muito poucos para se ter uma educação ofertada com qualidade. A Política 
de Fundos não considerou este problema, ao invés de implementar uma revisão da política 
tributária e prover aumento de recursos para a educação, apenas redistribuiu entre os 
municípios, o quantitativo arrecadado em cada estado, não resolvendo as diferenças entre as 
regiões brasileiras, e ainda aumentando as disparidades entre os níveis de ensino, dentro dos 
próprios sistemas municipais. Gouveia e Souza (2015) consideram que “o Fundef foi 
desenhado sob uma perspectiva de contenção de despesas da União e racionalização de 
gastos nos entes federados” (p.51). 

Diante de tais prejuízos Madza e Bassi (2009) indicam que a experiência com o 
FUNDEF ensinou que “só é possível pensar em atendimento ao direito à educação de forma 
sistêmica. É preciso investir na educação básica como um todo: esforços em um setor isolado 
dos demais acabam não beneficiando nem mesmo a esse setor.” (p.101). 

Destaca-se que na política de fundos estabelecida pelo FUNDEF, não houve espaço 
para a etapa do ensino médio, devido, como já afirmado, à subvinculação de recursos para o 
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ensino fundamental. Desta forma, havia necessidade de ampliação dos recursos para o 
atendimento das juventudes brasileiras, além das demais etapas de ensino e a sociedade 
organizada começou a sentir tal necessidade. 

Com a pressão social diante de tantos problemas causados pelo FUNDEF, e com a 
perspectiva do novo governo a partir de 2002, cria-se o FUNDEB (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), 
através da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, sendo posteriormente 
regulamentado pela Lei 11.494 de 20 de junho de 2007, com prazo de vigência até 2020. 

O FUNDEB amplia o quantitativo de recursos, mas aumenta também a abrangência de 
atendimento passando a atender toda a educação básica, incluindo educação infantil e o 
ensino médio. Para alguns estudiosos do financiamento, o FUNDEB seria uma esperança de 
democratização da educação pública e é considerado um passo avante por considerar como 
importantes todas as etapas e modalidades da educação básica, porém retrai alguns passos, 
pois seus recursos não aumentaram na mesma proporção em que aumentou o volume de 
matrículas (MADZA e BASSI, 2009; SAVIANI, 2008). 

Tanto no FUNDEF quanto no FUNDEB, o valor aluno-ano calculado para os diferentes 
níveis de ensino é firmado tendo como referência o valor para o ensino fundamental e assume 
valores de ponderações a mais ou a menos para os demais níveis de ensino em suas 
diferentes modalidades de oferta. De acordo com Gouveia e Souza (2015): 

A Lei nº 11.494 definiu, no artigo 10, que a redistribuição dos recursos deve levar em 
conta as “diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da 
educação básica” (Brasil, Lei nº 11.494, 2007), o que resultou na descrição de 27 
variações de tipo de gasto por aluno.(p.57) 

Destaca-se que o FUNDEB passou a considerar o ensino em tempo integral em todos 
os níveis, diferenciando tal valor na ponderação de 1,30, o que já se pode considerar um 
avanço, porém sem o estabelecimento das características necessárias para se chegar a tal 
valor. Como se pode observar na figura 1 temos os valores correspondentes ao cálculo das 
ponderações que regem o valor aluno-ano a partir do FUNDEB: 
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Figura 1 – Fatores De Ponderação Fundeb – 2007 A 2015 

 
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios (CNM). 

Mesmo na vigência do FUNDEF, os valores de ponderação já existiam para diferenciar 
o calculo do repasse de recursos por aluno matriculado nas séries do ensino fundamental, 
anos iniciais e finais e suas modalidades. Porém, é no FUNDEB que as ponderações 
assumem melhor diferenciação e as modalidades em tempo integral recebem um percentual 
a mais por estudante matriculado, inicialmente 25% a mais e chegam a 30% a mais no ano 
de 2015.  

Voltando a análise de custo, Gouveia e Souza (2015) consideram que a existência das 
diferenças entre as formas de organização da escola “se aproxima da definição de custo aluno 
no contexto do FUNDEB na medida em que sugere a necessidade de insumos diferentes para 
diferentes organizações de atendimento escolar” (p.57). Entretanto, há um limite nessa 
diferenciação, pois mesmo considerando as diferenças de insumos em cada modalidade e 
diferenciando as ponderações, a variação fica entre 0,70 (setenta centésimos) e 1,30 (um 
inteiro e trinta centésimos), independentemente de qual seja o nível ou modalidade de ensino, 
de acordo com o art. 11 da Lei nº 11.494/2007 que regulamenta o FUNDEB. 

De forma geral a política de fundos não representou significativamente o aumento de 
recursos para educação pública brasileira. Saviani (2008) anuncia que a LDB apenas reforçou 
a indicação da criação da política de fundos que já estava em trâmite no Congresso Nacional, 
mais tarde aprovada pela EC nº 14, em 1997 e ainda, ao não criar novas fontes de recursos 
para a educação, a política de fundos apenas redistribuiu os recursos já vinculados, 
diminuindo a participação da União e ampliando a participação dos Estados e Municípios com 
a efetivação do FUNDEF. 
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O Ensino Médio em Tempo Integral no Contexto dos Fundos para a Educação 

Como já afirmado, durante a vigência do FUNDEF, os recursos foram priorizados para 
a etapa do ensino fundamental, sua ampliação de atendimento e valorização dos professores 
causando até mesmo diferenciação no pagamento dos mesmos em relação aos demais que 
atuavam na educação infantil e no ensino médio. 

O ensino médio só entra no campo de prioridade de financiamento a partir da criação 
do FUNDEB, quando passa a ser considerado como uma das etapas prioritárias e o seu 
atendimento passa a ser objeto de ampliação, sendo ainda consideradas as diferenciações 
para sua oferta, ensino médio regular urbano, ensino médio rural, ensino médio em tempo 
integral e ensino médio integrado à educação profissional para a distribuição dos recursos. 

No entanto, tal diferenciação foi somente numérica, pois definiu-se um percentual de 
diferenciação, sem descrever ou esclarecer as reais necessidades de recursos para 
atendimento com qualidade da etapa do ensino médio em suas diferentes formas de oferta. 
Iguala-se na lógica vigente o ensino médio rural, em tempo integral e integrado à educação 
profissional quanto ao valor aluno-ano, porém não se estabelece os insumos necessários à 
oferta de cada modalidade em suas especificidades.  

Os estudos realizados por Carreira e Rezende Pinto (2007), revelaram algumas 
preocupações ainda pertinentes em relação ao Ensino Médio, última etapa da Educação 
Básica. Apresenta-se aqui três destas preocupações inicias baseadas nas informações 
colhidas entre 2000 e 2001: 

• embora a permanência tenha melhorado bastante, tanto no ensino fundamental (no 
qual ela já é superior aos oito anos obrigatórios) quanto no ensino médio, as taxas 
previstas de conclusão ainda são muito baixas e, no caso do ensino médio, devem piorar 
à medida que houver melhora no acesso;  
• é preocupante o fato de metade dos alunos do ensino médio estudar no período 
noturno, geralmente em prédios que atendem o ensino fundamental no período diurno, 
o que mostra que esse nível de ensino funciona como um apêndice do ensino 
obrigatório, sem possuir uma identidade própria. À noite, alunos e professores estão 
cansados, o que compromete a qualidade do ensino e o rendimento dos alunos;  
• quanto aos recursos de infraestrutura e equipamentos, a situação é crítica em todos 
os níveis da educação básica. ... Nos ensinos fundamental e médio, a carência de 
bibliotecas, laboratórios de ciências e de informática. ... A existência de pontos de 
internet é insignificante no ensino fundamental e muito abaixo do desejável nas escolas 
de ensino médio; (CARREIRA e PINTO, 2007, p. 38). 

Mais uma vez observa-se que a situação ainda não sofreu tantas mudanças no que diz 
respeito ao que mais preocupava a sociedade civil organizada no momento do estudo em 
2007. Os desafios para o ensino médio brasileiro ainda são muitos, quanto aos vários tipos 
de ensino médio ofertados, o mais preocupante é o ensino médio noturno e as modalidades 
de EJA Médio, pois garantir a qualidade quando alunos e professores estão no fim do dia, é 
um imenso desafio e a tendência na EJA é reduzir ao máximo o currículo para ensinar 
somente o essencial e ainda assim, o desempenho dos alunos não chega a ser 
suficientemente satisfatório. 

Os dados do Censo 2015, divulgados pelo MEC em 2016, revelam que as matrículas 
no Ensino Médio caíram de 2014 para 2015, totalizando uma redução de 2,7%, chegando aos 
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8,1 milhões de alunos. Segundo o INEP, no período anterior (2013-2014), a queda foi de 0,2% 
entre um ano e outro. O Censo revelou ainda que estão nesta etapa de ensino as menores 
taxas de aprovação da educação básica, 80,3%, enquanto que no ensino fundamental (6º ao 
9º ano) a taxa é de 84,8%, e nos anos iniciais do fundamental (1º ao 5º ano), 92,7%. Assim 
como a maior taxa de reprovação é a do 1º ano do ensino médio, com 26,5% dos alunos 
repetindo de série. Ressalta-se por fim a grande taxa de distorção idade-série, que representa 
31,4% dos estudantes que não têm a idade adequada à etapa, que é 15 anos. 

Sobre a infraestrutura, o Censo 2015 também revelou que apenas 22,6% das escolas 
de Ensino Médio estão em condições adequadas de funcionamento, considerando aspectos 
como: acesso a energia elétrica; abastecimento de água tratada; esgotamento sanitário e 
manejo dos resíduos sólidos; espaços para a prática esportiva e para acesso a bens culturais 
e artísticos; e, equipamentos e laboratórios de ciências, e ainda, a acessibilidade às pessoas 
com deficiência. 

Alguns itens são considerados críticos como o caso dos laboratórios de ciências, que 
somente 43,9% das escolas de ensino médio possuem o espaço, e este precisando de muitos 
reparos, atualizações ou equipamentos para o bom funcionamento. Outro item crítico que faz 
falta no ensino médio brasileiro é a quadra esportiva, que faz parte de somente 31% de todas 
as escolas públicas brasileiras, destas, nem todas estão cobertas ou adequadas para o uso. 

Quanto aos valores por aluno estabelecidos pelo FUNDEB para cada estado brasileiro, 
destaca-se na tabela 1, os valores correspondentes aos alunos matriculados no ensino médio 
urbano, rural, integrado à educação profissional e em tempo integral entre os anos de 2012 e 
2015, no estado do Pará, período em que o ensino médio em tempo integral fora 
implementado neste estado. 
Tabela 1 – Valor Aluno/Ano Estabelecido pelo FUNDEB para o Ensino Médio – Pará - 2012 A 2015 

Ano ENS MEDIO 
URBANO 

ENS MÉDIO 
RURAL 

ENS INT A ED 
PROFISSIONAL 

ENS MÉDIO 
INTEGRAL 

2012 R$ 3.543,61  R$ 3.838,92  R$ 3.838,92  R$ 3.838,92  
2013 R$ 3.547,82  R$ 3.843,47  R$ 3.843,47  R$ 3.843,47  
2014 R$ 3.589,65  R$ 3.733,24  R$ 3.733,24  R$ 3.733,24  
2015 R$ 3.756,87  R$ 3.907,15  R$ 3.907,15  R$ 3.907,15  

Fonte: FNDE – 2012 a 2015 
Valores deflacionados até janeiro de 2017, com o uso da calculadora do cidadão. IPCA 

Nota-se que os valores por aluno são os mesmos tanto para alunos da educação rural, 
integrado à educação profissional e em tempo integral e ainda, no ano de 2014, o valor diminui 
em relação ao ano anterior, voltando a aumentar no ano de 2015. Mais uma vez, ressalta-se 
que os valores são estabelecidos somente para uma organização da lógica do gasto na 
educação brasileira de redistribuição dos recursos e não com base nos insumos que cada 
etapa de ensino e cada forma de oferta necessita para manter um ensino de qualidade. 

Da Defesa da Lógica do Custo (CAQi) para o Financiamento do 
Ensino Médio de Tempo Integral no Brasil 

Segundo Madza e Bassi (2009) a diferença de custo e gasto se dá basicamente porque 
no Gasto-Aluno o foco são as verbas existentes e no Custo-Aluno-Qualidade o foco está nas 
verbas necessárias para que o aluno receba a educação de qualidade que merece, seu direito. 
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Ou seja, na perspectiva do Gasto, a análise feita é do quanto se tem, das verbas 
disponíveis, para se distribuir por aluno matriculado. Tal perspectiva é a mais comumente 
utilizada durante toda a histórica do financiamento educacional brasileiro, embora a legislação 
garanta um padrão mínimo de qualidade, o financiamento não é pautado nesta garantia do 
direito à educação com qualidade e sim num valor mínimo de investimento dos recursos que 
são arrecadados e do menor valor a ser gasto com a educação. 

Pensar na perspectiva do Custo-Aluno-Qualidade exigiria das políticas de financiamento 
um cálculo mais elaborado sobre as necessidades mínimas das condições de trabalho, de 
oferta, de desenvolvimento da educação brasileira, em todos os seus níveis de ensino 
garantindo um mínimo de qualidade social para o atendimento da demanda educacional. Tal 
perspectiva só foi organizada e sintetizada pela moção da sociedade civil organizada, em 
conferências nacionais de educação e oficinas da Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação. 

Como vimos, a legislação brasileira prevê a vinculação constitucional de recursos para 
a educação, porém o que deveria ser o mínimo a ser investido, na prática, torna-se o máximo 
utilizado para manutenção da educação em diversos locais do país, independentemente do 
ente federado responsável pela oferta da educação. No geral, o Brasil investe em educação 
um montante muito inferior por aluno do que os países da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), pois segundo dados revelados pela instituição em 
2017: 

O Brasil gasta anualmente US$ 3,8 mil (R$ 11,7 mil) por aluno do primeiro ciclo do ensino 
fundamental (até a 5ª série), informa o documento. O valor em dólar é calculado com 
base na Paridade do Poder de Compra (PPC) para comparação internacional. A cifra 
representa menos da metade da quantia média desembolsada por ano com cada 
estudante nessa fase escolar pelos países da OCDE, que é de US$ 8,7 mil. Luxemburgo, 
primeiro da lista, gasta US$ 21,2 mil.  
Nos anos finais do ensino fundamental e no médio a situação não é diferente. O Brasil 
gasta anualmente a mesma soma de US$ 3,8 mil por aluno desses ciclos e também está 
entre os últimos na lista dos 39 países que forneceram dados a respeito. A média nos 
países da OCDE nos últimos anos do ensino fundamental e no médio é de US$ 10,5 mil 
por aluno, o que representa 176% a mais do que o Brasil. (portalg1, 2017) 

Ou seja, o Brasil gasta muito menos do que o países da OCDE gastam com educação 
básica, a fundamental para o desenvolvimento de uma nação. E ainda, a lógica de 
financiamento vigente no país segue a orientação de distribuir por aluno matriculado os 
recursos disponíveis, cabendo à União, como já vimos, a função complementadora de 
recursos, caso o valor por aluno não atinja o mínimo nacional, porém o cálculo usado no 
FUNDEB é realizado sem nenhuma vinculação ao Custo-Aluno-Qualidade (CAQ) (DAVIES, 
2006). 

Portanto, não garante o padrão de qualidade que o direito à educação exige para dar 
acesso e qualidade de ensino a todos os cidadãos brasileiros. Exatamente porque a política 
de financiamento não acompanha a garantia do direito a todos e com qualidade. Neste 
sentido, nos afirma Taporosky: 

vincular a garantia do direito à educação ao financiamento, assegurando-se padrões 
mínimos de qualidade, mediante a análise da aplicabilidade da teoria da reserva do 
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possível – que justifica a limitação dos investimentos à disponibilidade orçamentária – 
sob a ótica do mínimo existencial.(TAPOROSKY, 2016, p.87) 

Apesar de a legislação educacional brasileira conter a previsão de estabelecimento de 
um padrão mínimo de qualidade educacional, como obrigação da União e dos entes 
federados, foi preciso a sociedade civil organizada realizar o estudo e efetivamente promulgar 
um padrão mínimo de qualidade (BRASIL, 1996, art. 74) 

Portanto, seria obrigação da União e demais entes, estabelecer critérios para 
composição de um padrão mínimo de qualidade do ensino, baseado em um custo mínimo 
para esta qualidade, tal valor deveria ser corrigido de acordo com as variações regionais e de 
modalidades de ensino. Já o art. 75, prevê que “A ação supletiva e redistributiva da União e 
dos estados será exercida de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso 
a garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino.”. 

Neste sentido, corrobora-se com a reflexão de Araújo (2016) sobre o comportamento da 
União, que durante a vigência de aproximadamente 10 anos de FUNDEF, foi diminuindo a 
participação da União do financiamento da educação, e que assumiu a postura de não tomar 
providências para a formatação do padrão mínimo de qualidade, pois  

Elaborar os parâmetros do padrão mínimo de qualidade, levando em conta o disposto 
na LDB, levaria a atrair pra si uma pressão maior por transferência de recursos federais 
para os demais entes, postura que contrariava a política vigente de enxugamento do 
Estado. (ARAÚJO, 2016, p. 159) 

Se estipular o padrão mínimo de qualidade do ensino não era de interesse da União e 
seus entes federados, foi preciso que a sociedade civil organizada, nas discussões dos fóruns 
e conferências nacionais de educação, chegassem ao que hoje se chama de CAQ (Custo 
Aluno-Qualidade) que atualmente tem servido de referência para se refletir sobre que 
qualidade deveria ser ofertada na educação pública brasileira, tentando aproximar o Brasil 
dos países da OCDE em termos quantitativos e qualitativos de investimento em educação. 
Conforme nos afirma Araújo (2016): 

A ausência de providências práticas para consubstanciar o padrão mínimo de qualidade 
por parte do poder público ensejou a formulação de uma proposta alternativa de 
regulamentação deste dispositivo pela sociedade civil organizada. A Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação coordenou um processo de construção participativa 
do que ficou conhecida como Custo Aluno-Qualidade (CAQ), metodologia desenvolvida 
como sinônimo de padrão mínimo de qualidade. O resultado deste esforço foi sintetizado 
por Carreira e Pinto (2007). (ARAÚJO, 2016, p. 161) 

O estudo reuniu os insumos necessários para se manter uma qualidade no ensino 
público, mas não qualquer qualidade ou uma qualidade somente de melhorias de padrões de 
desempenho, mas uma qualidade social, de melhores condições de processo ensino-
aprendizagem, de melhores condições de trabalho e de sucesso dos estudantes da educação 
básica. Para tanto, “Foi desenvolvida uma matriz que buscou relacionar a qualidade oferecida 
em cada uma das etapas e modalidades do ensino com os insumos necessários” (Araújo, 
2016, p. 161).  

Os insumos foram definidos nas seguintes categorias: estrutura e funcionamento, 
trabalhadoras e trabalhadores em educação, gestão democrática e acesso e permanência na 
escola, sendo calculados para cada etapa (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
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Médio) e modalidade (EJA, Educação Especial, Educação Indígena, Educação à distância, 
Educação Profissional e Educação do Campo) e considerando os grandes desafios de 
diferenças regionais, econômicas, raciais, de gênero, etc. 

Quanto aos insumos, destaca-se o que os autores consideraram para o estudo com a 
definição das quatro categorias: condições de estrutura e funcionamento, valorização das/dos 
profissionais, gestão democrática e acesso e permanência. 

Sobre a estrutura e o funcionamento, os autores consideram a necessidade de um 
padrão de prédios que sejam locais agradáveis tanto para quem ensina quanto para quem 
aprende, que sejam espaços convidativos para a permanência e para o desenvolvimento das 
atividades didático-pedagógicas. É fundamental, por exemplo, que os professores tenham um 
local de trabalho e de convivência. A presença da natureza (árvores, flores, grama, horta etc.) 
também é uma preocupação primordial, superando o modelo de “cimento total”. (CARREIRA 
e PINTO, 2007, p.29) 

Sobre os insumos relacionados aos trabalhadores e trabalhadoras em Educação, os 
autores identificaram nas oficinas realizadas para síntese dos estudos, muitos problemas 
comuns a muitas escolas quanto a fragmentação das políticas de formação, o não 
reconhecimento de trabalhadores e trabalhadoras em educação além dos profissionais do 
magistério não serem considerados como membros da educação, por exemplo, vigias, 
merendeiras, serventes, etc. e ainda a falta de carreira docente e o número de alunos 
excessivo por turma.  

Nota-se que o estudo abrange aspectos que mesmo após 10 anos de registro, ainda 
são presentes na atuação docente nas escolas públicas brasileiras, por exemplo, o piso 
nacional, agora estabelecido na Lei nº 11.738 de 2008, ainda não é pago em todas as regiões 
do Brasil; a jornada de trabalho ainda não vigora em grande parte das escolas públicas 
brasileiras obrigando muitos professores a dar aula em várias escolas para fechar sua carga 
horária e o quantitativo de alunos por turma, ainda não é considerada de acordo com as 
possibilidades de um professor manter a qualidade do ensino, a necessidade das secretarias 
de ensino em matricular alunos próximos à suas residências, diante das poucas vagas 
disponíveis, ainda autoriza os excessos de alunos por sala. Todos estes são problemas que 
ainda persistem e que merecem ser vistos de forma cuidadosa quando se quer calcular a 
qualidade do ensino. 

Quanto à gestão democrática, os autores chamam atenção para a necessidade de 
participação dos membros das comunidades educativas nas decisões das escolas públicas. 
Também ressaltamos a gestão democrática ainda como um sonho presente e desafiador, pois 
o fato é que, em pleno século XXI, nossas escolas ainda não têm a cultura democrática como 
uma prática viva em sua rotina escolar.  

Por fim, os autores destacaram aspectos necessários para o acesso e permanência com 
vistas a criar as condições para garantir o acesso e a permanência dos estudantes na escola. 
Ressaltam ainda uma atenção especial para  

a chamada escolar, ou “minicenso”, e o censo anual da população na faixa de 
escolaridade obrigatória são instrumentos fundamentais para assegurar o acesso e a 
permanência, já que permitem identificar e localizar as crianças que estão fora da 
escola. As condições para a concretização do período integral também devem ser 

413



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Aliny Cristina Silva Alves; Fabricio Aarão Freira Carvalho 

Da Lógica do Gasto à Lógica do Custo (CAQi) para o Financiamento do Ensino Médio em Tempo Integral no Brasil

 1

12

garantidas por uma política de financiamento que fomente a jornada única do 
professorado. (CARREIRA e PINTO, 2007, p. 32, grifo nosso). 

Contudo, nenhuma escola brasileira é igual à outra, neste sentido era necessário 
avançar para uma forma de se iniciar a garantia da educação como direito social, com um 
mínimo de qualidade. Surge então o CAQi (Custo Aluno-Qualidade Inicial), “como uma 
resposta a esse inviolável direito, ou seja, o de garantir que cada cidadão desse país tenha 
acesso a uma educação de qualidade, ao apresentar com clareza os insumos necessários a 
esse direito”(BRASIL, 2010). 

Para Rezende Pinto (2003), o CAQi representa um ponto de partida em relação aos 
insumos básicos que todas as escolas do país deveriam assegurar. Ao considerar insumos 
como: o tamanho das escolas e suas instalações; a oferta de recursos didáticos em 
quantidade e qualidade; a razão alunos/turma; a remuneração, formação e jornada do 
pessoal; a jornada dos alunos; os projetos especiais e a gestão democrática da escola. 

Tanto quanto o CAQ, o CAQi pauta-se nos custos de manutenção e atualização das 
escolas e não da construção de novas unidades (PINTO, 2003), pois pensa exatamente nas 
escolas brasileiras já existentes, da forma como elas estão, com suas características próprias 
de quantitativo de pessoal, alunos atendidos e infraestrutura real. A ideia é pensar em quanto 
se gastaria para manter com qualidade essa escola, mas deixando claro que no CAQi, os 
custos de maior impacto, assim como no financiamento da educação, são os relativos ao 
pessoal (PINTO, 2003). 

Os estudos do CAQ e do CAQi também fazem diferença para a oferta em tempo integral 
e tempo parcial, em cada etapa de ensino, o que pode ser considerado um avanço para a 
implementação das políticas de educação de tempo integral. A seguir faremos referência à 
etapa de maior interesse deste estudo, o Ensino Médio e sua oferta em tempo integral. O que 
é e  quanto custa essa oferta com qualidade em tempo integral? 

Os Desafios da Qualidade para o Ensino Médio e os Estudos do CAQI 

Falar em garantia do direito á educação, com qualidade social, é realmente um desafio 
grande no cenário brasileiro, especialmente no ensino médio, diante do que revelam os dados 
da realidade nacional nesta etapa. Com base nestes desafios, a Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação, de acordo com os estudos de Carreira e Pinto (2007), organizaram para 
o ensino médio brasileiro uma base de cálculo do CAQi, a fim de registrar o quanto uma escola 
de ensino médio com os requisitos mínimos de um padrão de qualidade custaria para o Estado 
e se fosse em tempo integral, o quanto esse custo aumenta. É o que veremos a seguir. 

Segundo os próprios autores Carreira e Pinto (2007), o CAQi do ensino médio foi 
calculado tendo por base uma escola com  

900 alunos distribuídos em 30 turmas (15 salas), com média de 30 alunos por turma, em 
dois turnos, com jornada de 25 horas por semana para os alunos. Essa escola teria trinta 
professores em jornada integral de 40 horas semanais (32 delas com os alunos), dois 
diretores, dois coordenadores pedagógicos, dois bibliotecários, quatro secretários, oito 
funcionários para manutenção e conservação (quatro deles com formação no ensino 
fundamental e quatro no ensino médio) e quatro funcionários no setor de alimentação. 
(CARREIRA e PINTO, 2007, p. 104) 
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Os autores também definiram o que comportaria os custos da implantação do ensino 
médio apresentando características gerais de uma escola, que contaria mais ou menos com 
esta infraestrutura: 

prédio com 15 salas de aula, laboratórios de química, física, biologia e informática e uma 
quadra coberta de 500 metros quadrados, ao custo total estimado de 1,1 milhão de reais. 
Em equipamentos e material permanente, os custos atingiram a cifra estimada de 476 
mil reais. (CARREIRA e PINTO, 2007, p. 104). 

Destacamos ainda para este estudo, os custos sintetizados pelos autores para a 
implantação do Ensino Médio em Tempo Integral, considerando o quantitativo de alunos, a 
jornada mínima de 7 horas diárias e uma média de 30 alunos por turma, conforme a tabela 4. 

Tabela 4 – Síntese do CAQI Tempo Integral 
Tipo de escola Creche Pré-

escola 
Ensino 

Fundamental 
Ensino 
Médio 

Ensino Fundamental do 
Campo 

Séries 
Iniciais 

Séries 
Finais 

Iniciais Finais

Tamanho médio 
(alunos) 

120 200 200 300 450 60 100 

Jornada diária dos 
alunos (horas) 

10 7 7 7 7 7 7 

Média de alunos por 
turma 

12 22 25 30 30 15 25 

Participação no total 
“pessoal+encargos” 

79,3% 78,5% 76,8% 74,2% 76,1% 77,2% 70,9% 

Custo MDE (R$) 3.785 2.463 2.254 2.116 2.242 2.456 2.051 
Custo total (R$ em 
2005) 

4.140 2.724 2.467 2.330 2.445 2.909 2.264 

Custo total (% do PIB 
per capita) 

39,4% 25,9% 23,5% 22,1% 23,2% 27,7% 21,5% 

Diferenciação entre 
os níveis (EF 1ª a 
4ª=1) 

1,68 1,10 1 0,94 0,99 1,18 0,92 

MDE: manutenção e desenvolvimento do ensino.
Fonte: Carreira E Pinto, 2007. 

Nota-se que os custos de uma educação de qualidade estão tão distantes da realidade 
brasileira, e significam uma substantiva mudança de postura do governo para sua 
implementação. Alguns documentos oficiais já reconhecem a importância e propõem ações 
para adoção do CAQi e posteriormente do CAQ como base para o calculo do valor aluno-ano. 

No parecer CNE/CEB nº 8/2010 (BRASIL, s/d) os valores do CAQi foram indicados para 
serem adotados como base de cálculo do FUNDEB, porém o parecer não foi homologado no 
MEC e no atual PNE aprovado em 2014, a proposta do CAQI para a educação básica foi 
considerada na meta 20 que trata da ampliação do investimento público na educação pública 
para atingir, no mínimo, 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º ano 
de vigência e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Em suas estratégias 
a meta 20 compreende: 

20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado o Custo Aluno-
Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos 
na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos 
insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente 
reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ; 
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20.7) implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o 
financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir 
do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com 
investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais 
profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e 
conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de 
material didático-escolar, alimentação e transporte escolar; 
20.8) o CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e será continuamente ajustado, com 
base em metodologia formulada pelo Ministério da Educação - MEC, e acompanhado 
pelo Fórum Nacional de Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE 
e pelas Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e 
Esportes do Senado Federal; (BRASIL, 2014) 

Observa-se que nas estratégias 6, 7 e 8, da meta 20 do PNE, a implantação do CAQI e 
posteriormente do CAQ fazem parte do texto legal e têm prazo definido para ser efetivados 
na política educacional brasileira. No entanto, vale constar que o prazo de dois anos para o 
CAQI já se esgotou em 2016 e os ajustes ainda não foram realizados. 

Considerações Finais 

Apesar de a legislação brasileira ter vinculado recursos para a educação ser ofertada 
com um padrão mínimo de qualidade, a garantia da lei não traduz sua efetividade. Os entes 
federados responsáveis pelo estabelecimento do que seria o padrão mínimo de qualidade não 
o fizeram, estabelecendo ao longo da política de fundos (FUNDEF e FUNDEB) um valor 
mínimo por aluno-ano, de acordo com os recursos disponíveis para o gasto com a educação. 

A partir do FUNDEB o ensino médio para a ser comtemplado como etapa de ensino 
integrante do recebimento de recursos vinculados, com a diferenciação das ponderações para 
sua oferta no meio urbano, rural, em tempo integral e integrado à educação profissional, 
porém sem a devida descrição dos insumos necessários para uma oferta de qualidade desta 
etapa em suas diferentes formas de atendimento. 

De maneira geral, a política implementada de gasto com a educação tem sido praticada 
no sentido de, como já lembramos, redistribuir os recursos mínimos disponíveis pelo numero 
de alunos matriculados. Portanto não se parte dos alunos matriculados, das necessárias 
condições estruturais, de trabalho, de manutenção desses alunos com qualidade para se 
orçar o quanto é preciso para oferecer uma educação de qualidade para estes alunos. Muito 
menos se planeja os gastos futuros pensando efetivamente numa projeção de custos para 
garantia da educação com qualidade. 

Tendo os parâmetros do CAQi para o Ensino Médio e(m) Tempo Integral, apresentados 
no estudo, nota-se que ainda há muito a se considerar para a oferta de um ensino médio de 
qualidade em tempo integral. 

No entanto, as mudanças políticas do governo brasileiro a partir do golpe de 2016, 
trazem à tona a discussão sobre apolítica de fomento à implantação do ensino médio em 
tempo integral, com um investimento ínfimo de R$2.000,00 (dois mil reais por aluno), mais 
uma vez retomando a lógica do gasto (diga-se de passagem, mínimo) para a ampliação de 
uma etapa de ensino em tempo integral. 

Enquanto isso, a lógica do custo aluno qualidade, apesar de aprovadas pelo PNE em 
sua meta 20, aguarda homologação do parecer que aprovaria sua execução, isto é, ainda 
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temos muito o que lutar para a efetiva mudança da lógica de financiamento da educação, do 
gasto para o custo. Temos alternativa, mas precisamos de vontade política. 
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Financiamento da Educação Infantil em Belo 
Horizonte: prioridades e projetos políticos em voga 
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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Belo Horizonte/MG - Brasil 

José Eustáquio de Brito2 
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Belo Horizonte/MG - Brasil 

Resumo 
O objetivo desse artigo é analisar os investimentos financeiros realizados na educação infantil 
pelo município de Belo Horizonte, no período de 2005 a 2015. Com esse intuito, focalizamos os 
dados de despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), a função educação 
e a subfunção educação infantil, o gasto-aluno ano na rede própria e conveniada e as despesas 
com pessoal e encargos sociais. A análise evidencia que BH investe no mínimo 25% da receita 
resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais em MDE, todavia a Lei 
Orgânica do Município (1990) prevê a aplicação anual de 30%, percentual esse na maioria dos 
anos não cumprido. Observamos o maior gasto aluno-ano em todos os anos centralizado na 
educação infantil, porém os valores são bem distintos ao se contrastar os valores da rede 
própria e conveniada. Por fim, percebemos que o percentual despendido com pessoal e 
encargos na educação infantil apresenta-se bem instável ao longo dos anos analisados.  
Palavras-chave: Financiamento da Educação, Educação Infantil, Belo Horizonte. 

Financing of Early Childhood Education in Belo Horizonte: priorities 
and political projects in vogue 
Abstract 
This article aims to analyze the financial investments made in early childhood education by the 
municipality of Belo Horizonte from 2005 to 2015. To this end, we focused on the expenditure data 
on Maintenance and Development of Education (MDE), the education function and the subfuction of 
early childhood education, the yearly expenditure with students on the network itself and partner 
network and the expenses with personnel and social charges. The analysis shows that BH invests 
at least 25% of tax revenue, including constitutional transfers in MDE, but the Organic Law of the 
Municipality (1990) foresees the annual application of 30%, a percentage that is not fulfilled 
throughout the years. We observed the highest student-year expenditure in all the years centered 
on early childhood education but the values are quite different when comparing with the network itself 
and with partner network. Finally, we perceive that the percentage spent with personnel and charges 
in early childhood education is very unstable throughout the years' analysis.  
Keywords: Financing of Education, Early Childhood Education, Belo Horizonte. 
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Introdução 

A história de Belo Horizonte tem suas origens no Curral del Rey, fundado em 1701. 
Passados quase dois séculos de sua existência, no ano de 1893, é escolhida para ser a mais 
nova capital de Minas Gerais, já que a antiga capital Ouro Preto não teria estrutura capaz de 
suportar o crescimento urbano. A capital de Minas Gerais passa a ser construída a partir de 
1894, cabendo a sua projeção e planejamento ao engenheiro Aarão Reis. A cidade torna-se 
então a nova capital de MG em 12 de dezembro de 1897, momento de sua inauguração, 
chamando-se inicialmente Cidade de Minas, passando a ser nomeada e conhecida, a partir 
de 1901, como Belo Horizonte (The Cities, 2016). 

Quase cento e vinte anos após sua inauguração, Belo Horizonte tem uma população 
estimada de 2.375.151 habitantes (IBGE, 2010). De acordo com o último Censo (2010), o 
município fica na sexta posição dos municípios mais populosos do país, dentre 5570 
municípios. Em relação a sua economia, em 2014, tinha o Produto Interno Bruto - PIB de R$ 
87,66 bilhões, o 4º PIB municipal do país, ficando atrás apenas dos municípios de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Brasília (IBGE, 2014). Portanto, um município de representatividade no país 
em termos econômicos e populacionais.  

No foco específico deste estudo que é o campo educacional, com um recorte na área 
da educação infantil, as investigações acessadas nos permitem considerar que o município 
de Belo Horizonte, assim como outros municípios no país, enfrentou e enfrenta desafios de 
grande extensão e complexidade (TERRA, 2008; ROCHA, 2009; PINTO, 2009).  A Rede 
Municipal de Educação de Belo Horizonte é constituída por instituições públicas dedicadas ao 
atendimento às crianças de educação infantil, alunos do ensino fundamental e estudantes da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). A Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte 
(SMED/BH) nessa Rede tem como função principal definir diretrizes educacionais para os 
estabelecimentos de ensino e ocupar-se da gestão da execução da política educacional na 
RME-BH. 

A escola Delfim Moreira, primeira instituição pública de Minas Gerais com atendimento 
a crianças de quatro a seis anos, foi criada pelo governo estadual em 1898 (TERRA, 2008), 
ocorrendo somente posteriormente, em 1957, o início do atendimento público na Rede 
Municipal de Educação de Belo Horizonte – RME-BH com a inauguração do Jardim Municipal 
da Renascença (BELO HORIZONTE, 2016).  De 1957 até o ano de 2003, o atendimento 
proporcionado às crianças pequenas na RME-BH se deu apenas para a faixa etária de quatro 
a seis anos, em horário parcial nas escolas municipais de educação infantil e em escolas 
municipais do ensino fundamental nas quais funcionavam algumas turmas de educação 
infantil.  O atendimento das crianças de zero a três anos, por sua vez, não fugia muito à regra 
das dificuldades enfrentadas pelo segmento da pré-escola, podendo julgar que seus desafios 
para se sustentar eram até maiores, pois o atendimento dessas crianças não era contemplado 
pela rede pública municipal de Belo Horizonte. Inicialmente, nas décadas de 1950 e 1960, 
esse atendimento realizava-se em creches de origem filantrópica, surgindo nos anos de 1970 
creches comunitárias para somar o atendimento nessa faixa etária (TERRA, 2008). Muitas 
dessas instituições comunitárias mantinham o seu funcionamento graças ao empenho das 
mulheres moradoras dos bairros das periferias da cidade, por vezes voluntárias nessas 
instituições, a Igreja e outras organizações (SILVA, 2008). Os esforços dessas mulheres e 
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grupos de apoio, sem o apoio do poder público, porém ainda era incapaz de munir a creche 
comunitária de tudo o que ela necessitava para oferecer um serviço de qualidade de 
atendimento educacional ao público infantil. 

Essa realidade de ausência de políticas públicas educacionais para as crianças 
pequenas da cidade e de escassez de recursos para as creches comunitárias levou a 
mobilização - de mães, mulheres e grupos de apoio como a comunidade eclesial de base e 
até estudantes de mestrado da UFMG - à criação do Movimento de Luta Pró-Creche- MLPC, 
que objetivava em um primeiro momento obter recursos financeiros para manter o 
funcionamento das atividades dessas creches e outras motivações que serão abordadas mais 
a frente na dissertação (SILVA, 2008). Com sua atuação voltada à obtenção de recursos 
públicos para propiciar a manutenção das creches comunitárias, após mais de uma década 
da trajetória, o Movimento de Luta Pró-Creches conseguiu no ano de 1983 a assinatura do 
primeiro convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria de Saúde 
(VEIGA, 2005). 

As instituições conveniadas3, mesmo enfrentando dificuldades desde 1983, época do 
firmamento dos primeiros convênios no município, experimentaram uma expansão constante 
em seu atendimento em Belo Horizonte: 

Como resultado da pressão do Movimento de Luta Pró-Creches (MLPC), surgiram os 
primeiros convênios das creches com a Prefeitura de Belo Horizonte, firmados em 1983 
entre as creches e a Secretaria Municipal de Saúde (17 creches). Em 1984 já eram 
atendidas 35 creches por meio de convênios com a Secretaria de Ação 
Comunitária, números que se ampliaram bastante na década de 1990: 96 creches 
em 1991; 138 creches em 1992; 149 creches em 1995; 157 creches em 1996; 183 
creches em 1998; 171 creches em 2001 (VIEIRA, 1998; FERREIRA, 2002; SILVA, 
2002). (TERRA, 2008, p. 124, grifo nosso). 

Até o ano de 2003, a ampliação do atendimento às crianças na faixa etária da educação 
infantil no município de Belo Horizonte, basicamente centralizava-se nas instituições 
conveniadas com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PINTO, 2009). É marco dessa 
mudança, o dia 11 de novembro de 2003 quando é aprovada a Lei nº 8.679/2003, através da 
qual são criadas as Unidades Municipais de Educação Infantil- UMEIs e o cargo de Educador 
Infantil (BELO HORIZONTE, 2003). As UMEIs, como indica a legislação municipal, foram 
criadas com a finalidade "de garantir pleno atendimento educacional às crianças de até 5 
(cinco) anos e 8 (oito) meses de idade", portanto são atendidas nessas instituições tanto 
crianças na faixa- etária da creche, quanto da pré-escola (BELO HORIZONTE, 2003, artigo 
1º). 

Após essa breve contextualização do histórico da educação infantil em Belo Horizonte, 
nos propomos nesse artigo a analisar os investimentos financeiros realizados pelo poder 
público municipal na educação infantil de BH, no período de 2005 a 2015, isto é, pós 
inauguração das primeiras UMEIs da cidade no ano de 2004. Traçado esse objetivo, nas 
próximas linhas focalizaremos e analisaremos os dados de BH em relação às despesas com 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), dos gastos com a subfunção educação 
                                                            
3  As chamadas instituições conveniadas ou parceiras são estabelecimentos de ensino privados, confessionais 

ou comunitários de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, credenciadas pela Secretaria Municipal de 
Educação (SMED) para receber alunos da Educação Infantil e recursos financeiros da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte. 
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infantil em comparação ao total despendido na função educação, o gasto-aluno ano na rede 
própria e conveniada e as despesas com pessoal e encargos sociais.  

Belo Horizonte e o Investimento em Educação Infantil 

Em um primeiro instante torna-se importante conceituar o que estamos entendendo por 
financiamento da educação. Para isso, tomamos as palavras do pesquisador José Marcelino 
Pinto (2010) que entende o financiamento educacional como o “campo de estudo que analisa 
as fontes de recursos financeiros destinados à educação, assim como o padrão de gastos 
desses recursos” (PINTO, 2010, s/página). Nessa definição de financiamento educacional, 
dois elementos sobressaem-se, o primeiro deles são as fontes de recursos financeiros 
destinadas à educação e o segundo o padrão de gastos desses recursos. Com relação às 
fontes de recursos financeiros reservadas à educação, de acordo com Marisa Duarte e 
Geniana Faria (2010) “são quatro os mecanismos responsáveis pela formação de recursos 
públicos destinados ao financiamento da Educação Básica no Brasil”:  

1º) Vinculação e subvinculação de impostos arrecadados pela União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal; 

 2º) Transferências constitucionais obrigatórias; 
 3º) Contribuição social do salário-educação;  
4º) outras fontes de recursos instáveis, oriundas de convênios, de contribuições sociais, 

dentre outros.  
Vale frisar que nesse conjunto de recursos, os impostos representam a principal fonte 

para execução de políticas na área educacional. A Constituição Federal de 1988 prevê a 
vinculação de um percentual mínimo de receitas de impostos para a manutenção e 
desenvolvimento do ensino- MDE por parte de cada um dos entes federados: a União devendo 
aplicar no mínimo 18% e os estados, Distrito Federal e municípios obrigatoriamente pelo 
menos 25% da receita de impostos, considerando a receita oriunda de transferências 
(BRASIL, 1988, art. 212). Tanto o FUNDEF quanto seu substituto FUNDEB são resultantes 
da subvinculação de um percentual da receita de impostos já destinados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino e previsto constitucionalmente. O FUNDEF com a finalidade de 
garantir à universalização do ensino fundamental e a remuneração condigna dos professores 
dessa etapa de ensino e o FUNDEB com intuito bem semelhante do seu antecessor, porém 
incluindo toda a educação básica em seu objetivo de manutenção e desenvolvimento do 
ensino e na remuneração condigna dos trabalhadores da educação (BRASIL, 1996; BRASIL, 
2006). 

Em relação ao padrão de gastos desses recursos reservados a financiar a educação 
brasileira, conforme alerta Andréa Gouveia (2006, p. 191), “na análise de políticas de 
financiamento, cabe considerar que o gasto social é sempre premido por intencionalidades da 
política”, ou seja, o financiamento educacional e a forma como ele é praticado, é capaz de 
explicitar prioridades dos projetos políticos em voga. São vários atores do setor público e 
privado e concepções convivendo e disputando espaço e recursos financeiros, delineando 
uma política de financiamento educacional e um projeto de sociedade de avanços e 
retrocessos. 
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Posto isso, priorizaremos na análise de investimento em educação no município de Belo 
Horizonte a explicitação em um primeiro momento do cumprimento dos recursos vinculados 
constitucionalmente à educação denominados como Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino- MDE. Mas antes é preciso compreender as despesas que podem ser consideradas 
como manutenção e desenvolvimento do ensino e o que não pode ser enquadrado nessa 
despesa. De acordo com o artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 
nº 9.394/96:  

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as 
despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições 
educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: 
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da 
educação; 
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 
necessários ao ensino; 
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de 
ensino; 
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto 
nos incisos deste artigo; 
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte 
escolar. (BRASIL, 1996, artigo 70). 

Em contrapartida, a LDB em seu artigo 71 também elenca as despesas que não poderão 
ser consideradas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, como pode visto 
abaixo. 

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas 
realizadas com: 
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora 
dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua 
qualidade ou à sua expansão; 
II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou 
cultural; 
III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou 
civis, inclusive diplomáticos; 
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, 
farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social; 
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente 
a rede escolar; 
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função 
ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 1996, 
artigo 71). 

Dada essa definição, apresentamos abaixo os dados coletados no Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação- SIOPE, no período de 2005 a 2015, 
do percentual aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino pelo município de Belo 
Horizonte: 
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Tabela 1 - Percentual Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em Belo Horizonte- 2005 a 2015 
Ano Percentual 
2005 26,45% 
2006 25,55% 
2007 29% 
2008 28,88% 
2009 29,87% 
2010 29,66% 
2011 29,77% 
2012 30,77% 
2013 26,18% 
2014 25,93% 
2015 27,50% 

Fonte: SIOPE. Relatório Resumido da Execução Orçamentária- RREO. 

Conforme podemos verificar nos dados acima, o município de Belo Horizonte cumpre em 
toda a série histórica o que é previsto legalmente ao investir no mínimo 25% da receita resultante 
de impostos, compreendida as transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
Todavia, devemos atentar para o que diz o artigo 160 da Lei Orgânica do Município de Belo 
Horizonte que prevê ao município aplicar anualmente, pelo menos trinta por cento da receita 
resultante de impostos, compreendida as transferências constitucionais, em educação (BELO 
HORIZONTE, 1990). Ou seja, se formos avaliar o compromisso de investimento mínimo em 
educação estabelecido na Lei Orgânica pelo município, na maioria dos anos ele não é cumprido, 
mesmo reconhecendo-se que os percentuais estejam próximos dos 30% em alguns anos. 

Como o nosso objetivo de investigação nesse trabalho focaliza a educação infantil é 
interessante também estimarmos a representação da educação infantil nas despesas totais 
da função educação. No SIOPE essa informação é apresentada no Demonstrativo da Função 
Educação que descreve o total de despesas na função educação, além de discriminar as 
despesas por subfunção, ou seja, as despendidas pelo município na administração geral, 
merenda escolar, no ensino fundamental, no ensino médio, educação infantil, educação de 
jovens e adultos e educação especial. 

Tabela 2 - Despesa total na Função Educação e nas Subfunções Educação Infantil e Ensino 
Fundamental em Belo Horizonte- 2005 a 2015 

Ano 
Total na Função 

Educação Subfunção EI % Subfunção EF % 
2005 522.335.207,95 43.168.406,95 8,3 419.712.114,24 80,4
2006 483.560.094,73 49.623.553,09 10,3 367.197.321,82 75,9
2007 617.729.404,82 73.827.708,31 12,0 501.406.775,37 81,2

2008 723.835.569,28 128.596.886,73 17,8 550.341.807,48 76,0
2009 819.435.263,33 135.935.955,31 16,6 657.404.553,61 80,2
2010 1.005.081.075,98 158.226.555,80 15,7 802.271.173,84 79,8
2011 1.132.187.796,51 200601220,4 17,7 880.959.202,91 77,8
2012 1.314.955.999,82 233.539.135,61 17,8 1.035.503.460,12 78,7
2013 1.270.202.951,39 206.337.084,64 16,2 1.023.422.483,11 80,6
2014 1.461.538.031,93 307.431.398,51 21,0 1.039.479.440,27 71,1
2015 1.640.294.501,74 402.665.623,89 24,5 1.079.022.141,64 65,8

Fonte: elaborado a partir de dados obtidos no SIOPE. 
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Como indicam os números acima, podemos sublinhar gastos crescentes do município 
de Belo Horizonte tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, contudo não de 
maneira equânime. O investimento no ensino fundamental em toda série histórica supera as 
despesas de qualquer outra subfunção, concentrando na maior parte dos anos mais de 70% 
do total de despesas na função educação, chegando a um pico de 81,2% do total das 
despesas no ano de 2007. Desse dado no ano de 2007, há que se ter em consideração a já 
vigência do FUNDEB, sendo contemplada, portanto toda a educação básica na distribuição 
dos recursos do Fundo, não mais apenas o ensino fundamental, contudo mesmo nesse 
cenário atual da política de financiamento educacional fica evidente a priorização do ensino 
fundamental nas despesas em educação.  

Ao considerarmos os investimentos despendidos pelo município de Belo Horizonte na 
subfunção educação infantil percebemos com o passar dos anos uma variação percentual 
positiva das despesas realizadas na educação infantil em relação ao total gasto na função 
educação. Em 2005, as despesas na subfunção educação infantil representavam apenas 
8,3% das despesas totais na função educação, chegando a significar em 2015, 24,5% do total 
dos gastos educacionais. Observando isoladamente apenas os investimentos por subfunção 
nos anos de 2005 e 2015, percebemos um aumento aproximado de 359 milhões e 497 mil 
(832%) aplicados na subfunção educação infantil e de 659 milhões e 310 mil (157%) na 
subfunção ensino fundamental). Isto é, apesar do crescimento percentual dos investimentos 
na educação infantil ter sido muito maior do que no ensino fundamental, em termos 
pecuniários o ensino fundamental permanece angariando a maior parte dos recursos 
financeiros, o que evidentemente pode ser explicado pelo número de alunos atendidos nessa 
etapa, bem superior as outras etapas da educação básica, mas que de qualquer modo 
podemos refletir melhor sobre essa discrepância dos valores financeiros despendidos na 
educação infantil e no ensino fundamental. Com essa finalidade, estimaremos o valor Gasto 
aluno-ano4 das duas etapas na RME/BH e na rede conveniada, no caso da educação infantil. 

Para saber o valor do gasto aluno-ano, tomamos os dados de despesa vinculada, 
própria e FUNDEB por subfunção, educação infantil e ensino fundamental respectivamente e 
o número de matrículas em Belo Horizonte, excluindo dessa somatória as crianças e 
adolescentes matriculados na rede particular em cada um dos anos da série histórica.  

Na tabela abaixo se observa o maior gasto aluno-ano em todos os anos centralizado na 
educação infantil, acima de três mil reais chegando até a sete mil reais. Esse crescimento do 
valor do gasto aluno-ano na primeira etapa da educação básica ao longo do período deve-se 
certamente a expansão do atendimento das crianças de zero a cinco anos na Rede Municipal 
de Educação desde a criação das primeiras UMEIs no ano de 2004 até os dias atuais. Nesse 
sentido, podemos nos perguntar se após essa ampliação da oferta da educação infantil na 
RME/BH o valor do gasto aluno-ano permanecerá com valores altos ou sofrerá algum 
rebaixamento. 

  

                                                            
4  Os valores do gasto por aluno e custo por aluno são apurados contabilmente, contudo ambos são diferentes, 

pois o primeiro refere-se aos gastos realizados pelo sistema ou rede e o segundo aos gastos despendidos pela 
unidade escolar (MEC/INEP). 
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Tabela 3 - Gasto aluno-ano em Belo Horizonte- Educação Infantil e Ensino Fundamental 2009 a 2015 

  Gasto aluno-ano EI Gasto aluno-ano EF 

2009 3477,07 2187,32 

2010 3964,98 2855,94 

2011 4845,09 3238,49 

2012 5401,00 4050,66 

2013 4514,15 4096,05 

2014 6235,30 4258,38 

2015 7477,82 4637,94 
Fonte: elaborado a partir de dados obtidos no SIOPE. 

Por sua vez o valor do gasto aluno-ano no ensino fundamental tem um crescimento no 
período estudado, porém em valores bem inferiores ao da educação infantil. O valor do gasto 
aluno-ano no ensino fundamental em toda a série histórica corresponde a 90%, 70% ou até 
60% do que é despendido na educação infantil. Isto é, o gasto aluno-ano na educação infantil 
de 2007 a 2015 é superior ao do ensino fundamental no mínimo 10%, chegando a por volta 
de 40%.  Percebemos a redução dessa diferença do valor do gasto aluno-ano em 2013, 
quando o valor da educação infantil corresponde a R$ 4.514,15 e o do ensino fundamental a 
R$ 4.096,05. Vale a observação que ao observamos os dados das despesas na educação 
infantil de 2007 a 2015, percebemos uma diminuição dos valores despendidos nessa etapa 
em relação aos demais anos justamente em 2013, dado que condiz para constatação da 
diminuição da diferença entre o gasto aluno-ano educação infantil e ensino fundamental. 

Aprofundando a reflexão sobre o valor do gasto-aluno ano em Belo Horizonte, parece-
nos importante analisar igualmente o valor anual percapita da Rede Própria e da Rede 
Conveniada na educação infantil5, já que apesar de no período de 2005 a 2015, o número de 
instituições conveniadas apresentar certa invariabilidade e um aumento não tão expressivo 
de crianças atendidas, no ano de 1983 tínhamos em BH 17 instituições dessa natureza, 
atendendo 720 crianças. Em contrapartida no ano de 2015 na rede conveniada são 192 
estabelecimentos e 23.159 crianças atendidas. Por esses números tomamos consciência do 
investimento contínuo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte na rede conveniada. São 175 
novos estabelecimentos conveniados e um acréscimo de 22.439 crianças atendidas na rede 
conveniada em um espaço de 34 anos, um aumento percentual de mais de 1.000% e 3.000%, 
respectivamente. 

  

                                                            
5  Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação e estimado pela mesma, dividindo-se o montante 

total repassado a cada rede pelo número total de matrículas em cada uma delas. 
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Tabela 4 - Números de Instituições e Estudantes da Educação Infantil na Rede Conveniada de 
BH- 2005 a 2015 

Ano N° Instituições N° Estudantes 
2005 192 20.581 
2006 190 20.514 
2007 190 25.518 
2008 197 21.620 
2009 192 21.557 
2010 195 21.722 
2011 192 22.165 
2012 193 22.592 
2013 193 23.142 
2014 197 23.680 
2015 192 23.159 

Fonte: SMED/BH. 

Com relação à parcela de participação percentual da rede conveniada, tanto no total de 
matrículas em BH quanto somente nas matrículas da rede privada na educação infantil 
observa-se na maioria dos anos a rede conveniada atendendo mais de 28% das crianças 
matriculadas na educação infantil de Belo Horizonte e mais de 40% das crianças atendidas 
na rede privada. Portanto, em consonância com os dados numéricos constata-se ao longo 
dessas mais de três décadas- do firmamento de convênio da PBH com instituições privadas 
sem fins lucrativos para oferta da educação infantil- que há uma determinação por parte do 
poder público municipal em direção à manutenção da oferta na rede conveniada e em paralelo 
a ampliação da oferta da educação às crianças pequenas na rede própria, como pode ser 
constatado na tabela 6 com a explicitação do quantitativo de estabelecimentos de atendimento 
da educação infantil na Rede Própria de BH, no período de 2005 a 2015. 

Tabela 5 - Evolução percentual da participação da rede conveniada nas matrículas da rede 
privada e no total de matrículas da educação infantil em BH- 2005 a 2015 

Ano Total Privada 

Conveniada 

% Participação 
das 
Conveniadas 
no Total 

% Participação 
das 
Conveniadas 
na Privada 

2005 72.883 54.781 20581 28,2 37,6 
2006 67.544 49.561 20514 30,4 41,4 
2007 58.747 40.942 25518 43,4 62,3 
2008 63.692 45.581 21620 33,9 47,4 
2009 66.516 48.978 21557 32,4 44,0 
2010 70.147 51.963 21722 31,0 41,8 
2011 72.714 53.476 22165 30,5 41,4 
2012 76.461 55.813 22592 29,5 40,5 
2013 80.773 58.206 23142 28,7 39,8 
2014 83.722 58.097 23680 28,3 40,8 
2015 85.246 54.557 23159 27,2 42,4 

Fonte: SMED/BH. 
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Tabela  6 - Números de Estabelecimentos de Atendimento da Educação Infantil na Rede 
Própria de BH- 2005 a 2015 

Ano UMEIS EMEIs Escolas com turmas 
de Educação Infantil Total 

2005 24 12 40 76 
2006 29 13 37 79 
2007 37 13 36 86 
2008 40 13 36 89 
2009 50 13 36 99 
2010 54 13 29 96 
2011 63 13 29 105 
2012 68 13 27 108 
2013 74 13 26 113 
2014 98 13 20 131 
2015 120 13 16 149 

Fonte: SGE – Sistema de Gestão Escolar. 

Retomando os dados do valor gasto-aluno, pela tabela e gráfico abaixo, podemos 
observar que em todos os anos o valor do gasto-aluno da rede própria é superior ao da rede 
conveniada, evidenciando, portanto que para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em 
termos de investimento financeiro é mais barato manter uma criança na instituição conveniada 
do que em uma UMEI, Escola Municipal de Educação Infantil ou em uma escola com turmas 
de educação infantil da RME/BH. 

Tabela 7 – Gasto-aluno ano da Rede Própria e Conveniada de BH-  2004 a 2015 
Ano Rede Própria Rede Conveniada Conv./Própria 

2004  1200  
2005 3911,89 1542,04 0,4 

2006 2711,36 1.680,00 0,6 

2007 3495,41 1.932,00 0,6 

2008 6823,35 2.332,92 0,3 

2009 5480,35 2.566,08 0,5 

2010 6201,83 2.921,52 0,5 
2011 7169,99 3.049,80 0,4 

2012 6691,92 4.194,00 0,6 

2013 5761,35 4.602,00 0,8 

2014 8349,11 5.436,00 0,7 

2015 10415,74 6.216,00 0,6 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados SMED/BH. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados SMED/BH. 

Como pode ser visto na tabela de variação percentual de gasto-aluno ano da rede 
própria e conveniada, essa diferença de investimentos do poder público municipal em uma 
criança que frequenta a educação infantil na RME/BH e em outra matriculada na Rede 
Conveniada pode chegar até a quase 70% (isto é, na Rede Conveniada é gasto por volta de 
30% do que é despendido na RME/BH) como foi o caso do ano de 2008 ou a no mínimo 20% 
como ocorrido em 2013 (isto é, na Rede Conveniada é gasto por volta de 80% do que é 
despendido na RME/BH). Mas na maior parte do período analisado, é possível dizer que uma 
criança atendida em uma instituição conveniada significa no mínimo uma economia de 50% 
para os cofres públicos do município de Belo Horizonte em contraste ao que se gastaria com 
essa mesma criança, caso ela estivesse matriculada na RME/BH. Partindo da análise desses 
dados, não dá para creditar a opção da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pela 
manutenção das instituições conveniadas no atendimento da educação infantil desde o ano 
de 1983 apenas a perspectiva do cumprimento de uma orientação da política nacional em prol 
da efetivação do direito à educação na primeira infância. O investimento na rede conveniada 
de educação infantil se mostra também como uma alternativa para o próprio município de  
execução do seu dever  de ofertar creche e pré-escola às crianças lançando mão de um 
caminho mais econômico. 

Por fim, nos propomos a analisar o peso da despesa com pessoal e encargos na 
despesa total nas subfunções educação infantil e ensino fundamental, isto é a 
representatividade dos gastos com pagamento do pessoal em efetivo exercício em Belo 
Horizonte no total de despesas despendidas na educação infantil e no ensino fundamental. A 
tabela abaixo evidencia um maior percentual gasto no pagamento de pessoal no ensino 
fundamental do que na etapa da educação infantil.  Dos nove anos analisados em sete deles 
o gasto com pessoal e encargos sociais no ensino fundamental responde por mais de 65% 
do total da despesa realizada nessa subfunção da educação, chegando a representar 77% 
do total de despesa executada no ensino fundamental nos anos de 2007 e 2008. Em 
contrapartida, na educação infantil em todos os anos da série história a despesa com pessoal 
e encargos sociais não ultrapassa 60% dos gastos totais realizados na subfunção educação 
infantil, representando em 2013, 42,6% das despesas totais na etapa, o menor percentual em 
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todo o período e em 2015, 59,8% do total dos gastos do exercício, significando o maior 
percentual do total investindo na despesa com pessoal e encargos sociais. 

Tabela 8 -  Percentual da despesa com pessoal e encargos sociais em relação ao total de 
despesas nas subfunções EI e EF 

Ano Total Despesas 
Subfunção  EI 

Total Despesas 
Subfunção EF. 

Despesa com  
Pessoal e 

Encargos Sociais 
E.I 

Despesa com 
Pessoal e 

Encargos Sociais 
E.F 

% EI % EF

2007 73827708,31 499863931,80 41862158,67 386416490,14 56,7 77,3 

2008 128596886,73 549306002,69 67335145,64 424075961,49 52,4 77,2 

2009 135935955,31 654477168,44 70207626,23 493729375,59 51,6 75,4 

2010 158226555,80 802271173,84 77884516,55 523047445,72 49,2 65,2 

2011 200601220,40 880959202,91 92030366,87 535689005,38 45,9 60,8 

2012 233539135,61 1023422483,11 100823714,47 616616791,18 43,2 60,3 

2013 206337084,64 1023422483,11 87844858,38 719649222,41 42,6 70,3 

2014 307431398,51 1039479440,27 162281494,70 723451534,59 52,8 69,6 

2015 402665623,89 1079022141,64 240650906,33 713587524,01 59,8 66,1 

Fonte: elaborado a partir de dados obtidos no SIOPE. 

Esses dados levam-nos a suspeita de que no caso do orçamento da educação infantil 
em Belo Horizonte pode haver uma concorrência entre as despesas com pessoal e encargos 
sociais, incluindo o pagamento do professor para a educação infantil e os outros gastos 
despendidos com a manutenção e desenvolvimento dessa etapa, pois o percentual com 
pessoal e encargos e bem instável ao longo dos anos analisados. Em contrapartida, no ensino 
fundamental, observamos uma estabilidade no percentual de despesas com pagamento de 
pessoal ultrapassando qualquer outro gasto realizado na etapa de ensino. Ademais, é preciso 
levarmos em conta a existência na realidade da Rede Municipal de Educação Infantil de Belo 
Horizonte de duas carreiras distintas, a do professor para a educação infantil e a do professor 
municipal (atuante no ensino fundamental), percebendo esses últimos rendimentos 
financeiros superiores em comparação ao professor da educação infantil. 

Considerações Finais 

Construímos as considerações finais desse artigo, tendo como premissa a afirmativa de 
Andréa Gouveia (2006, p. 191) ao compreender “que o gasto social é sempre premido por 
intencionalidades da política”, isto é, o financiamento educacional e a forma como ele é praticado, 
é capaz de explicitar prioridades dos projetos políticos em voga. Partimos dessa assertiva para 
desenvolvimento da presente investigação que visou analisar os investimentos financeiros 
realizados na educação infantil pelo município de Belo Horizonte, no período de 2005 a 2015. 
Dado esse objetivo alcançamos os seguintes achados: 

1º) O município de Belo Horizonte cumpre em toda a série histórica o que é previsto 
legalmente ao investir no mínimo 25% da receita resultante de impostos, compreendida as 
transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Todavia, devemos atentar para o 
que diz o artigo 160 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte que prevê ao município 
aplicar anualmente, pelo menos trinta por cento da receita resultante de impostos, compreendida 
as transferências constitucionais, em educação (BELO HORIZONTE, 1990). Ou seja, se formos 
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avaliar o compromisso de investimento mínimo em educação estabelecido na Lei Orgânica pelo 
município, na maioria dos anos ele não é cumprido, mesmo reconhecendo-se que os percentuais 
estejam próximos dos 30%. 

2º) Percebemos o movimento de crescimento dos gastos do município de Belo Horizonte 
tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, contudo não de maneira equânime, há 
uma discrepância no investimento no ensino fundamental e educação infantil. O investimento no 
ensino fundamental em toda série histórica supera as despesas de qualquer outra subfunção, 
concentrando na maior parte dos anos mais de 70% do total de despesas na função educação, 
chegando a um pico de 81,2% do total das despesas no ano de 2007. 

3º) Constatamos o maior valor gasto aluno-ano em todos os anos centralizado na educação 
infantil, igualmente observamos o crescimento do valor do gasto aluno-ano na primeira etapa da 
educação básica ao longo do período, provavelmente ocasionado pela expansão do atendimento 
das crianças de zero a cinco anos na Rede Municipal de Educação desde a criação das primeiras 
UMEIs no ano de 2004 até os dias atuais. 

4º) Quando o foco é o valor do gasto-aluno ano da Rede Própria e da Rede Conveniada na 
educação infantil podemos observar que em todos os anos o valor do gasto-aluno da rede própria 
é superior ao da rede conveniada, evidenciando, portanto que para a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte em termos de investimento financeiro é mais barato manter uma criança na instituição 
conveniada do que em uma UMEI, Escola Municipal de Educação Infantil ou em uma escola com 
turmas de educação infantil da RME/BH. Na maior parte do período analisado, é possível dizer 
que uma criança atendida em uma instituição conveniada significa no mínimo uma economia de 
50% para os cofres públicos do município de Belo Horizonte em contraste ao que se gastaria com 
essa mesma criança, caso ela estivesse matriculada na RME/BH. 

5º) Por fim, a análise do peso da despesa com pessoal e encargos sociais em relação a 
despesa total nas subfunções educação infantil e ensino fundamental, isto é a representatividade 
dos gastos com pagamento do pessoal em efetivo exercício em Belo Horizonte no total de 
despesas despendidas na educação infantil e no ensino fundamental evidencia um maior 
percentual gasto no pagamento de pessoal no ensino fundamental do que na etapa da educação 
infantil.  Dos nove anos analisados em sete deles o gasto com pessoal e encargos sociais no 
ensino fundamental responde por mais de 65% do total da despesa realizada nessa subfunção 
da educação, chegando a representar 77% do total de despesa executada no ensino fundamental 
nos anos de 2007 e 2008. Em contrapartida, na educação infantil em todos os anos da série 
história a despesa com pessoal e encargos sociais não ultrapassa 60% dos gastos totais 
realizados na subfunção educação infantil. Isto pode se justificar pela distinção das carreiras, e, 
sobretudo remuneração dos professores da educação infantil e do ensino fundamental, 
percebendo esse último uma remuneração superior ao professor atuante na educação infantil. 
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Resumo 
O presente artigo pretende olhar para a estreita relação entre financiamento e direito à 
educação, partindo do pressuposto de que o primeiro é condição para a realização do 
segundo. Para isso, toma como referência a cidade de Curitiba e os municípios que compõem 
seu Primeiro Anel Metropolitano e desafio de universalizar a pré-escola até o ano de 2016, 
incumbido aos municípios brasileiros por meio da Emenda Constitucional 59/2009. Utilizando 
dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), do 
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) e do 
Censo populacional e Censo escolar busca identificar os possíveis impactos desta emenda 
na oferta da Educação Infantil e no financiamento da educação nesta região.   
Palavras-chave: Financiamento; Direito à educação; Educação Infantil; Políticas 
educacionais. 

Financing and Right to Education: children education in Curitiba 
and the first metropolitan ring 
Abstract 
The present article intends to look at the close relationship between financing and the right to 
education, assuming that the first is a condition for the achievement of the second. For this, it 
takes as a reference the city of Curitiba and the municipalities that make up its First 
Metropolitan Ring and the challenge of universalizing the pre-school until 2016, incubated to 
the Brazilian municipalities through Constitutional Amendment 59/2009. Using data from the 
Information System on Public Budgets in Education (SIOPE), the Brazilian Public Sector 
Accounting and Tax Information System (SICONFI) and the Population Census and the School 
Census, it seeks to identify the possible impacts of this amendment on the provision of Early 
Childhood Education and financing of education in this region. 
Keywords: Financing; Right to education; Child education; Educational policies 
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Introdução 

Nas últimas décadas, a luta pelo direito à educação tem se constituído em uma das 
principais demandas da sociedade brasileira. A garantia legal deste direito, amplamente 
discutida internacionalmente, se reflete nos textos legais de praticamente todos os países 
(CURY, 2002, p 2) e no Brasil não foi diferente. Contudo, embora haja este reconhecimento 
legal e social da necessidade de garantir o direito à educação a todos, a forma como ele irá 
se realizar ainda consiste em um campo de disputa (SOUZA, 2011, p.13), principalmente 
quando olhamos para a alocação dos recursos necessários para a sua efetivação. 

Ao declarar a educação como um direito social, a Constituição Federal de 1988 
incorporou parte das reivindicações de diversos setores da sociedade brasileira conferindo à 
educação o patamar de bem público e direito fundamental a ser garantido para todos 
(OLIVEIRA, 2007, p.23). Acontece que, sendo um direito social, ele depende da formulação 
e da implementação de políticas públicas e do uso de recursos públicos que financiem estas 
políticas. 

Neste cenário, estudos que considerem o planejamento e a execução do orçamento se 
tornem extremamente relevantes. Afinal, se entendemos que este é um instrumento político, 
e não apenas de planejamento, olhar para as decisões referentes às fontes de recursos e a 
direção dos gastos municipais nos permite identificar a correlação de forças sociais e os 
interesses envolvidos na apropriação dos recursos públicos. Além disso, uma vez definidas 
as ações e as fontes de recurso, o dimensionamento desses gastos permite compreender e 
mensurar a importância dada a cada política pública no contexto histórico da conjuntura 
econômica, social e política vivenciada no país (SALVADOR, 2012). 

Quando consideramos o direito das crianças de 0 a 5 anos, podemos dizer que a 
Educação Infantil está em plena disputa por este espaço na agenda política do Estado 
brasileiro. Em parte, isso se relaciona com o fato de que sua história dentro do sistema 
educacional ainda é bastante recente, pois foi somente após a Constituição de 1988 que a 
oferta da educação para este público passou a ser vista como um direito das crianças e, 
principalmente, como um dever do Estado. Em grande parte da história da educação brasileira 
a prioridade de oferta foi o Ensino Fundamental, isso se refletiu também nas políticas de 
financiamento que só incluíram a Educação Infantil com a aprovação do FUNDEB em 2006. 

Reconhecer a Educação Infantil como parte do direito à educação implicou na 
elaboração de novas legislações e políticas que orientassem os sistemas educacionais sobre 
as condições desta oferta. Desde que aprovadas, tanto a Constituição Federal quanto a LDB 
sofreram alterações que impactaram diretamente a Educação Infantil. Entre as mais recentes 
destas modificações está a Emenda Constitucional (EC) número 59 aprovada em novembro 
de 2009 que tornou compulsória a matrícula dos 4 aos 17 anos, incidindo diretamente sobre 
a oferta da Pré-escola que deveria ser universalizada até o ano de 2016. Considerando a 
organização federativa do Estado brasileiro que divide entre as três esferas de governo as 
competências e prioridades de cada ente federativo com a regulação, o planejamento, a oferta 
e o financiamento da educação (FARENZENA, 2006), o maior impacto da obrigatoriedade da 
pré-escola recaiu sobre os municípios.  

Passados quase dez anos da aprovação da EC 59/2009 e dois do prazo estabelecido 
para a universalização da Pré-escola, torna-se pertinente a realização de estudos que 
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busquem evidenciar os possíveis impactos desta legislação na oferta e no financiamento da 
Educação Infantil nos municípios. É neste sentido que o presente artigo pretende contribuir, 
tomando como referência a realidade da cidade de Curitiba e dos municípios que compõem 
o seu Primeiro Anel Metropolitano (Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, 
Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro 
Barras e São José dos Pinhais). 

Na primeira sessão são trazidas algumas questões que se relacionam com o 
financiamento da educação e que se inserem num contexto de disputa pelo fundo público que, 
entre outras funções, é responsável pelos recursos que financiam as políticas sociais. Tendo 
em vista que Educação Infantil é, prioritariamente, uma responsabilidade dos municípios, 
serão consideradas a forma como são compostas as receitas municipais e as regras que 
definem os recursos disponíveis para o financiamento da educação nos municípios. Olhar 
para os dados ajudará a estabelecer algumas relações sobre que indicadores municipais 
interferem no montante de recursos arrecadados e sobre a diferença de valores disponíveis 
para cada município. Os dados sobre as receitas municipais foram retirados do Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e do Sistema de Informações 
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).  

Em seguida, são apresentados dados sobre o acesso à Educação Infantil em Curitiba e 
no Primeiro Anel Metropolitano entendendo que taxas de atendimento à Educação Infantil do 
ano de 2009 são indicadores que possibilitam visualizar os desafios que os municípios tinham 
frente à obrigatoriedade de universalizar a pré-escola até o ano de 2016. Para isso, foram 
utilizados dados do Censo do IBGE (2010) e do Censo Escolar de 2009. As informações sobre 
as matrículas na creche e na pré-escola destes municípios possibilitam evidenciar alguns 
impactos da EC 59/2009 na oferta da Educação Infantil. 

Traçado o perfil da arrecadação dos municípios aqui selecionados e levantadas as 
informações sobre o atendimento na Educação Infantil, a última parte deste artigo se dedica 
a olhar para as despesas executadas com educação estabelecendo algumas relações destes 
gastos com o orçamento dos municípios e a evolução das matrículas na educação Infantil. 

A Composição das Receitas Municipais e os Recursos Destinados 
à Educação 

Nas sociedades capitalistas contemporâneas, o fundo público exerce uma função ativa 
nas políticas macroeconômicas, sendo essencial tanto para a garantia da estabilidade 
econômica quanto para a realização das políticas sociais. Neste contexto, o fundo público, 
composto principalmente por meio da extração de recursos da sociedade na forma de 
impostos, contribuições e taxas, se constitui como um objeto de disputa. Isso porque ele 
exerce pelos menos quatro funções na economia capitalista:  

a) o financiamento do investimento capitalista, por meio de subsídios, de desonerações 
tributárias, por incentivos fiscais, por redução da base tributária das empresas e de seus 
sócios; b) a garantia de um conjunto de políticas sociais que asseguram direitos e 
permitem também a inserção das pessoas no mercado de consumo, 
independentemente da inserção no mercado de trabalho; c) assegura vultosos recursos 
do orçamento para investimentos em meios de transporte e infraestrutura, e nos gastos 
com investigação e pesquisa, além dos subsídios e renúncias fiscais para as empresas; 
d) assegura no âmbito do orçamento público a transferência na forma de juros e 
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amortização da dívida pública para os detentores do Capital Portador de Juros 
(SALVADOR, 2017, p.428).  

Considerando o fato de que o financiamento dos direitos sociais não é o único destino 
desse fundo, podemos dizer que é no orçamento público, da União, estados e municípios, 
que visualizamos de forma mais concreta a disputa pelos recursos que compõem fundo 
público, pois desde a sua aprovação até a execução ele consiste em um instrumento político 
e de disputa. Por isso, o orçamento não pode ser resumido a uma ação formal ou apenas um 
instrumento de planejamento, pois é neste processo que acontecem as negociações a 
respeito do que Salvador (2017) chama de “quotas de sacrifício” sobre os membros da 
sociedade no tocante ao financiamento do Estado.  

Dito de outra forma, a definição de quanto e onde os recursos públicos serão investidos 
permite identificar quais direitos serão garantidos, quais grupos serão privilegiados e quais 
políticas serão priorizadas naquele determinado contexto. A esse respeito é pertinente 
destacar que, pelo menos nos últimos 25 anos, o Brasil vem comprometendo cerca de um 
terço do orçamento público anual com o pagamento de juros, encargos e amortização da 
dívida pública (Salvador, 2017).  

Além disso, como Pinto (2012) nos adverte, outro problema da alocação de recursos 
para a educação no Brasil é a própria regra do financiamento que, ao mesmo em que 
representa um grande avanço ao definir o percentual mínimo destinado à Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino (MDE), previsto constitucionalmente (18% da União e 25% dos 
estados, Distrito Federal e municípios), restringe essa incidência apenas a receita de impostos 
e não sobre todos os tributos pagos pela população. Para se ter uma ideia do quanto a 
educação “perde” com isso o autor nos traz dos dados de 2010 que revelam que 57% da 
arrecadação de 33,6% do Produto Interno Bruto (PIB), correspondeu à receita de impostos, 
sendo os demais recursos advindos, essencialmente, de contribuições sociais e econômicas 
(PINTO, 2012).  

Diante desta vinculação orçamentária e da divisão de responsabilidades entre as 
diferentes esferas de governo previstas na Constituição de 1988, cabe aqui uma consideração 
a respeito dos efeitos da estrutura tributária e da organização federativa do Estado brasileiro 
sobre a disponibilização de recursos para a garantia do direito à educação, assim como dos 
demais direitos sociais.  Isso porque, como afirma Oliveira,  

...situar o direito à educação num Estado Federal implica admitir a diferenciação num 
contexto de busca da igualdade de tratamento por parte do Estado. O problema é que, 
quando se analisa a materialização desse arranjo, se observa que a desigualdade 
mantém-se significativa, posto que a divisão dos recursos orçamentários, decorrente da 
estrutura tributária, não se altera.  Tal situação é agravada com a Constituição de 1988, 
que incorpora o município como ente federativo, evidenciando o descompasso entre os 
recursos disponibilizados a cada um e suas responsabilidades na oferta educacional, 
mesmo considerando os mecanismos de transferências intergovernamentais que 
procuram, em alguma medida, atenuar as desigualdades (2012, p. 38). 

 Com a aprovação da Emenda Constitucional 59/2009 que alterou parte do texto da 
Constituição de 1988 isso se intensificou, pois a partir da ampliação da obrigatoriedade da 
Educação Básica para a faixa etária dos 4 aos 17 anos, os municípios ficaram com a 
responsabilidade e o desafio de incluir a maior parcela da população sem atendimento aos 
seus sistemas educacionais, uma vez que no ano da aprovação da emenda, cerca de 54,5%  
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da população de quatro anos e 22,3% da população de cinco anos estava fora da escola 
(PINTO e ALVES, 2010).  

De fato, do ponto de vista legal, a EC 59 representa uma ampliação da garantia do 
direito à educação, contudo, para além do já definido sistema de colaboração entre os entes 
federativos, ela não foi acompanhada de medidas que apoiassem os municípios na realização 
deste direito. O que nos mostra mais uma vez que os avanços legais obtidos nos últimos anos 
não encontraram ainda, no domínio do financiamento e das políticas públicas, seu necessário 
corolário (OLIVEIRA, 2012). 

O problema da estrutura tributária e a desigualdade de arrecadação entre as diferentes 
esferas de governo podem ser visualizados nos dados sistematizados por Pinto (2012), onde 
ele identifica que de cada R$ 100 arrecadados em tributos no país, o Governo Federal 
arrecada R$ 70; os estados, R$ 25; e os municípios, apenas R$ 5. Isso evidencia que boa 
parte dos municípios possui uma capacidade mínima de arrecadação, o que acontece porque 
os principais tributos municipais (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – 
IPTU – e Imposto sobre Serviços de Qualquer natureza – ISS) só têm um potencial 
significativo de arrecadação nos municípios de maior porte.  

Isso nos faz pensar que, para além das desigualdades entre as esferas de governo, é 
preciso considerar também as desigualdades entre os municípios, pois aqueles mais 
favorecidos economicamente terão uma receita maior e, por consequência, terão mais 
recursos disponíveis para a educação. Para entender um pouco mais sobre como essa 
relação se estabelece, cabe aqui ponderar sobre como é composta a receita dos municípios 
e de que forma elas incidem sobre o financiamento da educação. 

Uma primeira consideração a ser feita diz respeito às fontes dos recursos municipais 
que é composta por dois tipos de receita: as Receitas de Capital provenientes de operações 
de crédito, amortização de empréstimos, alienação de bens e transferência de capital e as 
Receitas Correntes originárias dos impostos, taxas, contribuição de melhorias e transferências 
correntes (NASCIMENTO, 2012). Como é possível observar no quadro abaixo, do ponto de 
vista do financiamento da educação nos municípios, interessa olhar de forma mais atenta para 
as Receitas correntes, pois é sobre parte delas que incide a vinculação orçamentária que 
define o mínimo a ser investido em MDE, conforme prevê o artigo 212 da Constituição de 
1988. 
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Quadro 01 – Composição da Receita total de impostos, Impostos e Transferências 
intergovernamentais vinculadas à MDE 

Composição da Receita total dos 
municípios 

Impostos municipais vinculados à 
MDE 

Transferências 
intergovernamentais 
vinculadas à MDE 

Receitas Correntes  
● Receita Tributária (Impostos; 

Taxas; Contribuição de 
Melhoria)  

● Receita de Contribuições 
● Receita Patrimonial     
● Receita Agropecuária   
● Receita Industrial   
● Receita de Serviços     
● Transferências Correntes   
● Transferências 

Intergovernamentais    
● Transferências de Instituições 

Privadas     
● Transferências do Exterior  
● Transferências de Pessoas    
● Transferências de Convênios  
● Transferências para o 

Combate à Fome     
● Outras Receitas Correntes  

 
Receitas de Capital   
● Operações de Crédito 
● Alienação de Bens      
● Amortizações de Empréstimos 

   
● Transferências de Capital  
● Outras Receitas de Capital 

● Imposto sobre a 
Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU 
Imposto sobre Transmissão 
Inter Vivos - ITBI  

● Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISS  

● Imposto de Renda Retido na 
Fonte - IRRF  

Transferências da União 
● Cota-Parte FPM   
● Cota-Parte ITR 
● Cota-Parte IPI- 

Exportação  
● Cota-Parte IOF- Ouro 

ICMS – Desoneração - 
Lei Kandir – Lei 
Complementar 
nº87/1996 

 
Transferência dos estados 

● Cota-Parte ICMS  
● Cota-Parte IPVA 

Fonte: Informações organizadas pela autora a partir do artigo 212 da Constituição de 1988. 

Definidas as fontes dos recursos municipais destinados à educação, torna-se pertinente 
comparar alguns fatores que interferem na sua composição. Tomando como referência a 
cidade de Curitiba e os municípios que compõem o Primeiro Anel Metropolitano (Almirante 
Tamandaré, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Fazenda Rio Grande, 
Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais), a Tabela 01 traz dados que 
permitem estabelecer algumas relações entre o PIB per capita calculado pelo IBGE com base 
no ano de 2015 e a Receita total de arrecadação dos municípios no ano de 2017. A intenção 
é comparar a disponibilidade de recursos para cada município considerando a sua população. 
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Tabela 01 – Perfil dos municípios por população, PIB e Receita total. 
Município População PIB per 

capita 
Receita Total do 

Município 
Receita total 

per capita 
Campo Magro 24.843 11.736  62.426.443   2.513  
Quatro Barras 19.851 52.768  89.493.087   4.508  
Campina Grande do 
Sul 

38.769 26.230  117.180.271   3.023  

Almirante Tamandaré 103.204 11.106 152.559.903  1.478  
Piraquara 93.207 10.115  199.459.343   2.140  
Fazenda Rio Grande 81.675 19.078  206.277.680   2.526  
Campo Largo 112.377 28.927  312.733.700   2.783  
Colombo 212.967 18.896  376.095.479   1.766  
Pinhais 117.008 40.070  395.872.346   3.383  
Araucária 119.123 104.568  910.909.727   7.647  
São José dos Pinhais 264.210 76.461  953.418.609  3.609  
Curitiba 1.751.907 44.624  8.320.400.133   4.749  

       Fonte: Dados organizados pela autora a partir  do IPARDES e SICONFI 

A partir dos dados é possível perceber como o perfil de arrecadação e produção de 
riquezas dos municípios é bastante desigual, mesmo entre aqueles que possuem um porte 
populacional semelhante. Enquanto o município de Colombo apresenta um PIB que gira em 
tono de 4 bilhões, São José dos Pinhais com uma população muito próxima acumula um PIB 
cinco vezes maior. Algo próximo a isso acontece com Pinhais que possui uma população 
próxima a de Araucária com um PIB três vezes menor. Os quatro munícipios que acumulam 
o maior PIB (Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais, Pinhais e Colombo), por 
consequência, também são aqueles que possuem a maior receita. Além disso, ainda é preciso 
destacar o fato de que o PIB de Curitiba (78.177.097.968) é maior do que a somatória de todo 
o PIB acumulado no Primeiro Anel Metropolitano (50.624.813.110), e o mesmo acontece com 
a população da capital que é maior do que a população dos municípios aqui estudados, o que 
evidencia e muito  o quanto a desigualdade de arrecadação e de porte populacional entre os 
municípios interfere diretamente na composição das receitas que estarão disponíveis para a 
realização de políticas públicas.  

Como dito anteriormente, é de parte das Receitas Correntes Municipais que advém os 
recursos que serão aplicados em MDE, por isso, torna-se interessante olhar para o total 
destas receitas bem como para o montante total dos impostos municipais e das transferências 
intergovernamentais dos quais os municípios deverão retirar (no mínimo) 25% para a 
educação. São estes os dados encontrados na Tabela 02. 
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Tabela 02 - Receitas correntes e Receitas vinculadas a MDE no ano de 2017 
 Receita Corrente 

Líquida do Município 
Receita total de 

impostos vinculados à 
MDE 

Receita total de 
transferências 

vinculadas à MDE 

Campo Magro  61.955.849  6.187.475 41.953.977 
Quatro Barras  76.790.454  19.702.447 43.727.717 
Campina Grande do Sul  111.270.487  24.962.966 48.646.744 
Almirante Tamandaré 148.765.303  16.440.689 78.207.603 
Piraquara  196.526.105  37.976.566 108.385.879 
Fazenda Rio Grande  206.277.680  43.409.832 74.823.973 
Campo Largo  251.000.872  42.431.293 127.250.020 
Pinhais  335.699.803  102.839.009 145.517.055 
Colombo  369.552.064  68.063.687 159.055.566 
Araucária  744.082.827  99.938.721 551.845.545 
São José dos Pinhais  922.095.827 228.356.179 503.874.569 
Curitiba  6.665.379.034  2.474.299.719 1.608.203.767 

Fonte: SICONFI, 2017 e SIOPE, 2017. 

Como podemos observar a partir dos dados apresentados, 11 dos 12 municípios tem a 
maior parte de sua Receita Corrente composta por transferências advindas dos governos 
estadual e federal, isso nos alerta sobre a autonomia financeira dos municípios, pois à medida 
que suas receitas próprias não compõem um montante expressivo de recursos, eles se 
tornam mais dependentes destas transferências intergovernamentais para a composição de 
suas receitas. Curitiba é o único município, dentre os observados, no qual a receita de 
impostos próprios ultrapassa o valor recebido via transferências e é necessário dizer ainda 
que esta receita (2.474.299.719) representa quase o valor total dos impostos e transferências 
arrecadados pelos demais municípios (2.573.597.512).  

A Tabela 03 apresenta dados que nos levam a refletir também sobre a participação do 
FUNDEB na composição das despesas municipais com Educação. Ao comparar os valores 
gastos no ano de 2017 em cada município e as Receitas Líquidas do FUNDEB calculadas a 
partir da diferença entre o montante de recursos que os municípios enviam para o fundo e o 
valor recebido por meio dele, podemos perceber que para alguns dos municípios aqui 
estudados o valor “a mais” recebido via FUNDEB representa um percentual significativo no 
total de despesas e educação. 
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Tabela 03 – População, matrículas e taxa de atendimento das crianças de 4 a 5.  
Total de Despesas 
com Educação 

Receita Líquida 
do FUNDEB 

% de recursos do 
FUNDEB no total de 
despesas 

Araucária 131.570.418 -24.439.027 -19% 
São José dos Pinhais 282.897.569 13.628.678 5% 
Quatro Barras 18.430.266 1.960.056 11% 
Curitiba 1.395.515.896 212.434.000 15% 
Campo Magro 19.328.583 3.038.218 16% 
Campina Grande do Sul 31.535.626 9.257.262 29% 
Piraquara 68.218.595 20.490.000 30% 
Campo Largo 72.614.554 23.460.000 32% 
Pinhais 85.667.484 27.763.316 32% 
Almirante Tamandaré 53.781.334 21.816.169 41% 
Fazenda Rio Grande 72.885.111 35.521.013 49% 
Colombo 128.564.604 76.689.200 60% 

Fonte: SICONFI, 2017 e SIOPE, 2017. 

O único município dentre os abordados neste artigo que “perde” recursos pelo 
mecanismo de funcionamento do FUNDEB é Araucária que não consegue receber toda a sua 
cota de recursos enviados ao fundo pelo tamanho de sua rede municipal. No outro extremo, 
no município de Colombo o valor recebido via Política de Fundos representar mais da metade 
dos recursos que a cidade investiu em educação em 2017. Diante desta desigualdade de 
arrecadação entre os municípios de um mesmo estado ganha importância a Política de 
Fundos, pois ainda que insuficiente do ponto de vista da ampliação de recursos, ela consiste 
em um mecanismo reduzir as disparidades entre os gastos dos estados e os dos municípios 
em suas respectivas redes, dentro de uma mesma unidade da federação (PINTO, 2012, p. 
163).   

O Direito à Educação Infantil 

A partir disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 definiu a Educação 
Infantil como primeira etapa da Educação Básica e as mudanças realizadas na Constituição 
Federal e na LDB nos anos seguinte também tiveram impactos sobre a Educação Infantil.  

Em relação ao financiamento, o destaque é a Emenda Constitucional nº 53/2006 que 
instituiu o Fundeb, a primeira política nacional de financiamento que incluía esta etapa, uma 
vez que a Política de fundos anterior, o Fundef, era voltado apenas ao Ensino Fundamental. 

O Fundef, criado no mesmo ano da aprovação da LDB que tornou a Educação Infantil 
a Primeira Etapa da Educação Básica, subvinculava 15% dos 25% dos recursos 
constitucionalmente vinculados para educação, prioritariamente para o Ensino Fundamental, 
sendo 60% destes recursos destinados ao pagamento dos profissionais do magistério e 40% 
para as demais despesas. Para os 10% restantes não havia uma determinação de 
investimento mínimo para a Educação Infantil, além disso, considerando que não fosse 
possível pagar todas as despesas com Ensino Fundamental com o valor subvinculado, os 
recursos que “sobravam” para investir na Educação Infantil não eram significativos (SANTOS, 
2015, p. 89). 
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É pertinente enfatizar que a inclusão da Educação Infantil na Política de fundos não 
aconteceu sem conflitos, pois como Martins (2009) nos mostra em sua tese, as manifestações 
no plenário da Câmara dos Deputados e nas audiências públicas das comissões temáticas, 
com especialistas e representantes da comunidade educacional foram marcadas pela defesa 
de diferentes posições políticas. Um destes pontos de conflitos era a defesa dos governos 
estaduais de que para a Educação Infantil ser incluída no fundo ele deveria passar a ser 
composto também por tributos municipais, uma vez que a responsabilidade desta oferta recai 
primeiramente sobre os municípios. Outro ponto de divergência se tratava da inclusão da 
creche na política de fundos, pois inicialmente não foi previsto na proposta do executivo o 
pagamento do fundo sobre as matrículas das crianças de 0 a 3 anos (MARTINS, 2009).  

Durante o período de elaboração do FUNDEB aconteceram muitas manifestações da 
sociedade civil em favor na inclusão de toda Educação Infantil na Política de Fundos. Um dos 
movimentos mais expressivos foi o “Fraldas pintadas: educação começa no berço”, que fazia 
parte de um movimento maior chamado “Fundeb pra valer!” criado pela Campanha Nacional 
pelo direito à educação, que defendia a presença da creche na política de financiamento da 
Educação Básica (CAMPOS, 2010).  

Ao fim deste processo, creche e pré-escola foram incorporadas a Política de Fundos 
sem que os municípios precisassem contribuir com seus impostos próprios. A Educação 
Infantil passou a receber recursos vinculados, constitucionalmente, de forma específica e 
distinta de acordo com per capita das matrículas em creche e pré-escola, o que significou um 
novo momento da história desta etapa, principalmente do ponto de vista do financiamento 
(SANTOS e SOUZA). 

Outra mudança constitucional que teve impacto sobre a Educação Infantil e 
consequências sobre o seu financiamento foi a já citada Emenda Constitucional nº 59 de 2009. 
Com a ampliação da obrigatoriedade da Educação Básica ela estabeleceu aos municípios o 
desafio de universalizar o atendimento das crianças de 4 e 5 anos até o ano de 2016. Para 
dimensionar o tamanho do esforço que deveria ser feito pelos municípios de Curitiba e do 
Primeiro Anel Metropolitano para se adequar à nova legislação, é interessante olhar para os 
dados referentes à população de crianças de 4 e 5 anos e compará-la com os números de 
matrículas desta faixa etária ano da aprovação da EC 59. Na Tabela 03 a seguir, usando os 
dados do Censo populacional de 2010 e do Censo Escolar de 2009, é possível visualizar a 
taxa de atendimento desta faixa etária. 
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Tabela 04 – População, matrículas e taxa de atendimento das crianças de 4 a 5. 
Municípios População de 

4 e 5 anos 
Número de 

crianças 
atendidas 

Matrículas 
na Rede 

Municipal 

Matrículas 
na Rede 

Particular 

Taxa de 
atendimento 

total 
Campina Grande do Sul 1.197 379 359 20 32% 

Almirante Tamandaré 3.595 1.188 1.100 88 33% 

Araucária 3.679 1.631 1.386 245 44% 

Curitiba 43.717 23.203 10.912 12.253 53% 

Piraquara 3.335 1.839 1.541 298 55% 

Quatro Barras 597 374 272 102 63% 

São José dos Pinhais 8.466 5.509 4.411 1.098 65% 

Fazenda Rio Grande 2.944 1.930 1.708 222 66% 

Campo Magro 762 504 504 - 66% 

Campo Largo 3.189 2.303 1.959 344 72% 

Pinhais 3.571 2.616 2.180 436 73% 

Colombo 7.010 6.806 6.355 451 97% 

Total 82.062 48.282 32.687 15.557 60% 

Fonte: IPARDES – Base de dados do Estado 

Se nos anos seguintes, a população de 4 e 5 anos se mantivesse próxima a estes 
números, ampliar o atendimento para 100% seria uma meta bastante audaciosa para os 
municípios, uma vez que apenas três deles tinham em 2009 uma taxa de atendimento acima 
de 70%. O maior número de crianças sem atendimento estava nos municípios de Araucária 
(2.048), Almirante Tamandaré (2.407), São José dos Pinhais (2.957) e Curitiba (20.514). Os 
dados sobre as matrículas nos revelam também que a grande maioria das vagas de Pré-
escolas encontrava-se nas Redes Municipais com exceção do município de Curitiba que tinha 
53% das matrículas na Rede Particular. 

Entre o reconhecimento da Educação Infantil como parte do direito à educação e a 
aprovação da EC 59 passaram-se 21 anos e o que as taxas de matrícula nos revelam é que, 
embora a Educação Infantil tenha tido avanços do ponto de vista legal, a questão do acesso 
ainda consistia em um grande desafio para municípios. Isso porque, ao que parece, as 
políticas sociais voltadas a infância tem sido marcadas pela tensão entre uma legislação 
bastante avançada e um cenário de acesso ainda muito restrito e desigual (ROSEMBERG, 
2012). 

Para Maria Malta Campos (2011), ainda que a incorporação das crianças a partir dos 4 
anos na faixa de escolaridade obrigatória possa ter um efeito indutor no sentido de apressar 
a universalização da pré-escola, a EC 59 foi aprovada sem que fosse precedida por maiores 
discussões na sociedade, nos meios especializados e no próprio Congresso Nacional. A 
opinião da autora tem a ver com o impasse que foi tornar obrigatória a matrícula e a frequência 
destas crianças, independente da vontade das famílias e expressa a preocupação com o 
ingresso das crianças, cada vez mais cedo, em sistemas de ensino sem que as escolas e as 
práticas educativas sejam antes adequadas para as especificidades de sua faixa etária 
(CAMPOS, 2011). Além destas questões, a inquietação sobre o quanto a compulsoriedade 
da Pré-escola implicaria em uma diminuição da oferta da creche e o receio de que o 
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atendimento das crianças de 0 a 3 anos fosse mais uma vez visto como menos importante do 
ponto de vista da qualidade e dos investimentos gerou apreensão por parte dos especialistas 
e militantes da Educação Infantil. 

No quadro a seguir, elaborado a partir do Censo Escolar dos anos de 2009 e 2017 é 
possível verificar a evolução das matrículas da Educação Infantil na Rede Regular de Ensino. 
Os dados estão organizados por dependência administrativa considerando como matrículas 
nas Redes municipais apenas aquelas criadas em estabelecimentos oficiais dos municípios, 
sendo assim, as vagas financiadas pelos municípios em entidades contratadas ou 
conveniadas sem fins lucrativos aparecem incorporadas ao número de matrículas da Rede 
Particular. 

 Tabela 05 – Evolução das Matrículas da Educação Infantil de 2009 a 2017 
Município Matrículas na 

Creche - Rede 
Municipal  

Matrículas na 
Creche - Rede 

Particular  

Matrículas na 
Pré-Escola - 

Rede Municipal  

Matrículas na 
Pré-Escola - 

Rede Particular  

Matrículas na 
Creche - Total  

Matrículas na 
Pré-Escola – 

Total 
2009 2017 2009 2017 2009 2017 2009 2017 2009 2017 2009 2017 

Campina 
Grande do 
Sul 

306 829 - 17 359 994 20 52 306 846 379 1.046 

Campo 
Magro 

129 553 - - 504 562 - - 129 553 504 562 

Quatro 
Barras 

209 549 11 35 272 586 102 125 220 584 374 711 

Fazenda 
Rio Grande 

524 1.322 61 132 1.708 3.465 222 200 585 1.454 1.930 3.665 

Almirante 
Tamandar
é 

556 749 72 89 1.100 1.554 88 164 628 838 1.188 1.718 

Araucária 1.017 1.798 119 162 1.386 3.371 245 340 1.136 1.960 1.631 3.711 

Piraquara 864 695 154 80 1.541 2.186 298 483 1.018 775 1.839 2.669 

Colombo 1.887 3.907 161 401 6.355 5.620 451 745 2.048 4.308 6.806 6.365 

Pinhais 1.079 2.395 306 552 2.180 2.931 436 586 1.385 2.947 2.616 3.517 

Campo 
Largo 

697 2.027 369 218 1.959 2.653 344 306 1.066 2.245 2.303 2.959 

São José 
dos Pinhais 

2.580 3.118 524 1.087 4.411 6.489 1.098 1.514 3.104 4.205 5.509 8.003 

Curitiba 18.385 14.740 9.502 15.752 10.912 23.144 12.253 15.780 27.977 30.617 23.165 38.924 

TOTAL 28233 32682 11279 18525 32687 53.555 15557 20295 39602 51332 48.244 73.850 

Fonte: IPARDES – Base de dados do Estado 

Com exceção dos municípios de Curitiba e Piraquara, o atendimento das crianças de 0 
a 3 anos não diminuiu nas Redes municipais, contudo é preciso destacar que enquanto os 
municípios criaram 4.449 novas vagas para esta faixa etária, as instituições privadas 
passaram a ser responsáveis por 11.246 novas matrículas na creche, o que representa quase 
o triplo do atendimento que era realizado pela Rede particular em 2009. O maior número de 
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vagas em creche criadas nas Redes Municipais neste período se concentra nos municípios 
de Araucária (781), Fazenda Rio Grande (798), Pinhais (1.316), Campo Largo (1.330) e 
Colombo (2.020), sendo que neste último, ao contrário do que ocorreu nos demais municípios, 
houve uma diminuição do número de atendimento na Pré-escola, provavelmente por uma 
diminuição na população desta faixa etária. 

Em certa medida é possível identificar o impacto da EC 59 na ampliação do atendimento 
das crianças de 4 e 5 anos nas Redes Municipais, pois desde a sua aprovação até um ano 
após o prazo estabelecido por ela para a universalização da Pré-escola, o municípios criaram 
20.868 novas vagas enquanto que a Rede particular aumentou seu atendimento em 4.738 
matrículas. Curitiba foi o município com a maior ampliação do número de vagas (8.587), as 
matrículas da Pré-escola passaram de 10.912 para 23.144, contudo é preciso destacar que o 
atendimento à creche diminuiu em 3.645 vagas, o que pode sinalizar que uma das estratégias 
adotadas pelo município para se adequar a EC 59/2009 seja a diminuição do atendimento da 
faixa etária não obrigatória. 

Aqui parece emergir mais uma vez a necessidade de olhar para a estreita relação entre 
o financiamento e a garantia do direito à educação, pois ainda que prever a obrigatoriedade 
em lei represente um grande avanço, uma vez que diante deste reconhecimento é possível a 
exigibilidade do direito, esta declaração por si só, sem a disponibilização de recursos para sua 
realização, não amplia o número de vagas a serem ofertadas, nem garante a oferta de uma 
educação de qualidade para todos. Se o que se esperava era ampliar o número de alunos na 
Educação Básica sem diminuir o valor de gasto aluno no país, é evidente que haveria uma 
demanda maior de recursos financeiros (ALVES & PINTO, 2010). 

Utilizando dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação 
(SIOPE), a tabela a seguir sistematiza o valor das despesas totais executadas com MDE pelos 
municípios no ano de 2009, corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor (INPC), e no ano 
de 2017. Com a intenção fazer algumas aproximações sobre o crescimento das Redes e a 
disponibilidade de recursos para a educação, a Tabela 04 também traz o valor do 
gasto/aluno/ano na Educação Infantil obtido pela divisão do total de recursos investidos em 
cada município pelo número de matrículas da Educação Infantil e Ensino Fundamental das 
Redes municipais e multiplicado pelo número de crianças matriculadas na Educação Infantil. 
Sabe-se que este cálculo não considera os valores ponderais estabelecidos pelo FUNDEB 
para cada etapa e jornada, mas a opção de trabalhar com este indicador, ao invés de utilizar 
os dados encontrados nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária sobre o 
investimento em Educação Infantil e Ensino Fundamental, têm a ver com o limite do 
demonstrativo em relação à desagregação dos dados apresentados, uma vez que os 
municípios não são obrigados a informar o valor exato investido em cada uma das etapas. 
Sendo assim, buscou-se um indicador que servisse como uma medida única para olhar para 
os gastos dos municípios e estabelecer algumas considerações a partir deles. 
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Tabela 06 – Comparativo de despesas e Gasto aluno/ano de 2009 e 2017 
 Despesas 

totais com 
Educação 

2009 

Despesas 
totais com 
Educação 

2017 

% de 
crescimento 
da despesa 

Gasto 
Aluno/Ano 

2009 

Gasto 
Aluno/Ano 

2017 

% de 
crescimento 

do gasto 
aluno 

Colombo 93.473.129 128.564.604 27% 3.706 5.016 26% 

Fazenda Rio 
Grande 

34.868.348 72.885.111 52% 3.761 5.428 31% 

Campo Largo 54.751.817 72.614.554 25% 4.511 5.815 22% 

Campina Grande 
do Sul 

21.934.636 31.535.626 30% 4.794 6.094 21% 

Almirante 
Tamandaré 

39.724.332 53.781.334 26% 3.851 6.159 37% 

Campo Magro 11.030.512 19.328.583 43% 3.643 6.329 42% 

Pinhais 62.100.507 85.667.484 28% 4.955 6.456 23% 

Piraquara 44.387.939 68.218.595 35% 4.520 6.507 31% 

Araucária 153.495.201 131.570.418 -17% 7.472 6.936 -8% 

Quatro Barras 12.599.900 18.430.266 32% 5.986 7.197 17% 

São José dos 
Pinhais 

169.740.567 282.897.569 40% 6.293 9.177 31% 

Curitiba 1.038.360.246 1.395.515.896 26% 8.141 10.839 25% 

Fonte: SIOPE – Dados organizados pela autora. 

Em alguma medida todos os municípios, com exceção de Araucária, aumentaram suas 
despesas com educação. Destaca-se aqui a ampliação de recursos dos municípios de Quatro 
Barras (32%), Piraquara (35%), São José dos Pinhais (40%), Campo Magro (43%) e Fazenda 
Rio Grande (52%) que impactou de forma significativa no valor investido por aluno ao ano em 
suas Redes Municipais. Mesmo possuindo a maior receita e o valor gasto aluno/ano mais 
elevado, se comparados os valores de 2009 e 2017, Curitiba não ampliou mais do que 30% 
das suas receitas para a educação. Outro destaque é o município de Araucária que, neste 
mesmo recorte temporal, apresentou uma diminuição dos valores destinados à educação. Em 
parte isso tem relação com a diminuição de matrículas do município, pois se comparado o 
atendimento de Educação Infantil e Ensino Fundamental de 2009 e 2017 percebe-se uma 
queda de 17% no número de matrículas da Rede municipal.  

Utilizando ainda o indicador gasto aluno/ano comparado às receitas totais dos 
municípios pode-se ter uma ideia do espaço que a educação ocupa nos gastos municipais. O 
Gráfico 01 materializa o percentual que o total de gastos com educação representa no 
montante de receitas totais dos municípios já apresentados na Tabela 01. A partir do gasto 
aluno/ano, identificado na Tabela 04, é possível ter uma ideia sobre o lugar dos gastos com 
Educação Infantil e Ensino Fundamental dentro dos orçamentos municipais. 
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Gráfico 01 – Percentual de gastos com educação sobre os orçamentos municipais. 

 
Fonte: SIOPE e SICONFI – Dados organizados pela autora. 

Conforme podemos visualizar nos dados apresentados, os municípios que investem o 
maior percentual do orçamento em educação são Fazenda Rio Grande (36%), Piraquara 
(35%), Almirante Tamandaré (35%) e Colombo (34%).  Outro destaque a ser feito diz respeito 
a Araucária, que aparece com o investimento anual de 15% do seu orçamento em educação, 
pois como já observado anteriormente com os dados da Tabela 03, o município “envia” parte 
de seus recursos que seria destinados à educação para a composição das receitas dos outros 
municípios do estado. O cálculo dos gastos com Educação Infantil e Ensino Fundamental 
obtido a partir do gasto aluno/ano multiplicado pelo total de crianças matriculadas em cada 
uma das etapas, nos indicam que a maior parte dos recursos gastos com educação é 
destinada ao Ensino Fundamental. Se considerarmos o gasto aluno/ano investido na Rede 
Municipal de Colombo e de Fazenda Rio Grande percebemos que ele representa metade do 
valor investido no município de Curitiba, sem dúvidas essa diferença tem impactos sobre a 
qualidade da educação ofertada em cada uma das Redes municipais. 

Algumas Considerações 

Os dados apresentados até aqui reforçam a questão da desigualdade de recursos entre 
os municípios, que permanece mesmo após as transferências do FUNDEB.  Isso nos remete 
às considerações de Oliveira (2012), já trazidas aqui, a respeito do que significa tratar do 
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direito à educação, que pressupõe igualdade, em um contexto de Estado federativo que 
evidencia tantas desigualdades de acesso e condições de qualidade. 

Olhar para a realidade dos municípios menores e com uma baixa capacidade de 
arrecadação diante do desafio de ampliar o acesso à Educação Infantil, nos provoca a 
questionar o quanto o regime de colaboração tem sido efetivo na garantia deste direito. A 
Educação Infantil em sua recente história dentro do sistema educacional brasileiro não 
alcançou status de prioridade dentro das políticas públicas que tem, ao longo de décadas, 
priorizado o Ensino Fundamental. O espaço conquistado até hoje é fruto da pressão social 
exercida sobre um Estado que tem uma grande dívida com o cuidado e a educação das 
crianças pequenas.  

Muitas são os apontamentos feitos sobre a necessidade de ampliar a participação da 
União na complementação dos recursos destinados à educação. Contudo, diante da atual 
política fiscal de congelamento dos gastos sociais no âmbito do governo federal, esta se 
tornou uma solução fora de cogitação. Ainda é preciso dizer que esta postura tem induzido 
alguns municípios, como é o caso de Curitiba, a aprovarem leis próprias que congelam os 
gastos com determinadas despesas como planos de carreira e aumento nos vencimentos do 
funcionalismo público.   

Considerando que o financiamento destas políticas é uma das condições para a 
realização do direito à educação, pode-se dizer que a disputa sobre o fundo público não 
acontece apenas nas decisões sobre o que priorizar entre interesses econômicos e a garantia 
dos direitos sociais, ela também ocorre nas decisões sobre quem será beneficiado com estes 
direitos. Enquanto não houver a priorização de recursos para os direitos sociais e uma 
ampliação de recursos para a educação, a consequência continuará sendo a prática de decidir 
sobre quem terá direito a ter direito. 
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Resumo 
O presente artigo tem como objetivo realizar uma análise da composição e a aplicação dos 
recursos do FUNDEB no Sistema Municipal de Educação de Manaus/AM. Por meio de uma 
pesquisa bibliográfica e documental, com base nos dados dos anos de 2007 a 2017, obtidos 
junto ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB em Manaus/AM, foram 
analisados os valores obtidos através da cesta de impostos destinadas para o fundo e os 
gastos gerais de manutenção das escolas (construção, ampliação e locação), pagamento de 
pessoal, formação de professores, implementação de projetos, suprimento de materiais e a 
partir destes elementos comparou-se o montante de recursos recebidos e aplicados através 
do FUNDEB. Por fim todos esses dados foram submetidos ao crivo da legislação pertinente 
ao FUNDEB, o qual expressa a busca por garantia de recursos indicando as fontes de 
captação dos mesmos. 
Palavras-chave: FUNDEB, Educação Pública, Financiamento da Educação. 

FUNDEB in Manaus: composition and application of resources in the 
Municipal Education System in the capital of the State of Amazonas 
Abstract 
This article aims to perform an analysis of the composition and application of FUNDEB 
resources in the Municipal Education System of Manaus/AM. By means of a bibliographic and 
documentary research, based on the data from the years 2007 to 2017, obtained from the 
FUNDEB Monitoring and Social Control Board in Manaus/AM, the values obtained through the 
basket of taxes destined for the fund and general maintenance expenses (construction, 
expansion and leasing), payment of personnel, training of teachers, implementation of 
projects, supply of materials and from these elements was compared the amount of resources 
received and applied through FUNDEB. Finally, all these data were submitted to the legislation 
of FUNDEB, which expresses the search for guarantee of resources indicating the sources of 
funding. 
Keywords: FUNDEB, Public Education, Education Funding. 
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Introdução 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 
(BRASIL, 2006) e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 (BRASIL, 2007). É um fundo de 
natureza contábil, de âmbito estadual, com vigência de 2007 a 2020, atuando como um 
relevante mecanismo de financiamento público da educação brasileira, pois representa 20% 
(vinte por cento) das receitas de impostos e transferências vinculadas ao ensino de cada ente 
federado.  

O FUNDEB substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, que vigorou no período de 1998 a 
2006, sendo uma das motivações a abrangência do antigo fundo, pois este só contemplava 
recursos para o Ensino Fundamental. Barbosa (2014) destacou que o FUNDEB especifica 
basicamente os mesmos mecanismos de redistribuição operacionalizados pelo FUNDEF, 
porém a cesta de imposto foi ampliada, como também o montante alocado, em face do 
atendimento de toda a Educação Básica. 

De acordo com o Manual desenvolvido pelo Ministério da Educação, o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB é um fundo de natureza contábil de âmbito Estadual, formado por 
recursos oriundos de parcelas que formam uma cesta de impostos. São eles:  

● Fundo de Participação dos Estados (FPE);  
● Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 
● Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestação de Serviços (ICMS); 
● Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações (IPI/exp); 
● Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e doações de quaisquer bens ou direitos 

(ITCMD); 
● Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 
● Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (cota-parte dos Municípios) (ITRm); 
● Recursos relativos à desoneração de exportações de que trata a LC nº 87/96; 
● Arrecadação de imposto que a União eventualmente instituir no exercício de sua 

competência (cotas-partes dos Estados, Distrito Federal e Municípios); 
● Receita da dívida ativa tributária, juros e multas relativas aos impostos acima 

relacionados.  
Sempre que os recursos arrecadados entre os entes federais, estaduais e municipais 

na composição do FUNDEB não assegurar o valor mínimo nacional por aluno/ano a União 
deverá realizar a complementação, esta entra na composição do Fundo e são repassados 
aos Estados e Municípios. 

Nunes (2016) ressalta que para formular a estimativa do total de receitas que comporão 
o Fundo, foi estabelecido o seguinte procedimento: até o dia 31 de dezembro, o Poder 
Executivo Federal deve publicar (I) a estimativa da receita total dos Fundos, (II) o valor da 
complementação da União, (III) o valor anual por aluno do Distrito Federal e de cada Estado 
e (IV) o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente. 
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A tabela 1 é apresentada com valores mínimos anuais definidos para o valor Aluno/Ano 
e demonstra as variações ocorridas de um ano para outro, nas colunas especificasse o ano, 
os valores e a variação de valores entre um ano e outro subsequente. Em cada linha se 
encontra o registro dos dados referentes a cada ano apresentado: 

Tabela 1 – Demonstrativo do Valor Aluno/Ano Mínimo Nacional 
 (em reais, valores nominais) 

FUNDEB 

TABELA DO VALOR ALUNO ANO (MÍNIMO 
NACIONAL) 

ANO RECEITAS 
  Valor Aluno/Ano Variação 

2007 R$ 947,24   
2008 R$ 1.132,34 19,54%
2009 R$ 1.221,34 7,86%
2010 R$ 1.414,85 15,84%
2011 R$ 1.729,28 22,22%
2012 R$ 1.867,15 7,97%
2013 R$ 2.022,51 8,32%
2014 R$ 2.285,57 13,01%
2015 R$ 2.545,31 11,36%
2016 R$ 2.739,77 7,64%
2017 R$ 2.875,03 4,94%

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas Portarias de parâmetros anuais do Fundeb (2007: Portaria MEC/MF nº 1.030, de 
06.11.2007; 2008: Portaria MEC/MF nº 1.027, de 19.08.2008; 2009: Portaria MEC/MF nº 788, de 14.08.2009; 2010: Portaria MEC/MF 

nº 538-A, de 26.04.2010; 2011: Portaria MEC/MF nº 1.721, de 07.11.2011; 2012: Portaria MEC/MF nº 1.495, de 28.12.2012; 2013: 
Portaria MEC/MF nº 16, de 17.12.2013; 2014: Portaria MEC/MF nº 15, de 25.11.2014; 2015: Portaria MEC/MF nº 08, de 05.11.2015; 

2016: Portaria MEC/MF nº 07, de 16.12.2016; 2017: Portaria MEC/MF nº 08, de 26.12.2016), 2018. 

Em 2007, ano em que o FUNDEB foi regulamentado, o valor aluno/ano mínimo nacional 
era de R$ 947,24 (novecentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Em 2017, 
esse valor é de R$ 2.875,03 (dois mil e oitocentos e setenta e cinco reais e três centavos), 
nesses 10 anos a variação referente ao valor mínimo no primeiro ano de implantação do 
FUNDEB para o último ano da série histórica trabalhada, 2017, é de 203,52%.   

O gráfico 1 abaixo demonstra os valores do aluno/ano mínimo nacional de 2007 a 2017. 
Foi colocado um indicador exponencial para refletir como se comportou o crescimento dos 
valores estabelecidos ao longo dos anos da série histórica. 
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Gráfico 1 – Descrição dos Valores Aluno/Ano - Mínimo Nacional (em reais, valores nominais) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas Portarias de parâmetros anuais do Fundeb (2007: Portaria MEC/MF nº 1.030, 

de 06.11.2007; 2008: Portaria MEC/MF nº 1.027, de 19.08.2008; 2009: Portaria MEC/MF nº 788, de 14.08.2009; 2010: Portaria 
MEC/MF nº 538-A, de 26.04.2010; 2011: Portaria MEC/MF nº 1.721, de 07.11.2011; 2012: Portaria MEC/MF nº 1.495, de 28.12.2012; 

2013: Portaria MEC/MF nº 16, de 17.12.2013; 2014: Portaria MEC/MF nº 15, de 25.11.2014; 2015: Portaria MEC/MF nº 08, de 
05.11.2015; 2016: Portaria MEC/MF nº 07, de 16.12.2016; 2017: Portaria MEC/MF nº 08, de 26.12.2016), 2018. 

Os valores do aluno/ano mínimo nacional do FUNDEB sofreram ampliação durante o 
período compreendido entre 2007 e 2017. Sendo o ano de 2011, perceptível a maior variação 
entre os anos de 22,22% (vinte e dois vírgula vinte e dois porcento) e, o ano de 2017, com a 
menor variação de 4,94% (quatro vírgula noventa e quatro porcento) referente ao ano anterior. 

A Aplicação dos recursos do FUNDEB no sistema municipal de 
educação de Manaus no período de 2007 a 2017 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB visa promover a melhoria da qualidade do ensino, 
através da subvinculação de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino, 
promovendo a valorização dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício, se 
diferenciando do seu antecessor na abrangência. 

A arrecadação de impostos é realizada pela União, Estado e municípios, cada ente é 
responsável de gerir seus recursos que são transferidos nas diferentes esferas de atuação 
governamental, no caso dos municípios, as prefeituras recebem recursos transferidos pela 
União e pelos Estados. No município de Manaus, a Prefeitura de Manaus possui na sua 
estrutura administrativa um órgão responsável pela educação na capital e, 
consequentemente, pela aplicação dos recursos recebidos ao FUNDEB. 

A Secretaria Municipal de Educação – SEMED é o órgão responsável pela 
administração e pelo oferecimento da Educação Básica na capital do Estado do Amazonas, 
o município de Manaus. Coincidentemente, foi na administração do atual prefeito Artur Virgílio 

R$ 947,24
R$ 1.132,34

R$ 1.221,34
R$ 1.414,85

R$ 1.729,28
R$ 1.867,15

R$ 2.022,51
R$ 2.285,57

R$ 2.545,31
R$ 2.739,77

R$ 2.875,03

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gráfico dos Valores Aluno/Ano (Mínimo Nacional) 

Valor Aluno/Ano Exponencial (Valor Aluno/Ano)
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Neto, porém em seu primeiro mandato em 19891, que a secretaria passa a ter a configuração 
que conhecemos, sendo uma secretária, exclusivamente, de Educação2. 

No decorrer das próximas gestões a Secretaria Municipal de Educação, em alguns 
momentos, terá a Cultura ou o Desporto inseridas novamente em sua estrutura, mas sempre 
tendo a Educação uma prioridade nas ações da pasta, o que relegava um papel secundário 
as outras ações e fortalecia o trabalho e a estrutura voltada para a educação na capital. 

A Receita dos recursos do FUNDEB no sistema municipal de 
educação de Manaus no período de 2007 a 2017 

Na composição dos recursos do FUNDEB para o município, parte da arrecadação de 
impostos feita pela União, será repassada diretamente para o município de Manaus, outra 
parte será oriunda da transferência de recursos feitas pelo Estado. A União arrecada impostos 
sobre importações (IPI), sobre exportações (IPE), sobre produtos industrializados (IPI), sobre 
Operações Financeiras (IOF) 

A tabela 2: Demonstrativos dos Recursos Recebidos e sua aplicação, apresenta dados 
dos anos de 2007 a 2017. Na primeira coluna são apresentados em cada linha: 1- Os valores 
dos recursos recebidos por meio de transferências correntes: a) Cota-parte do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM; b) Lei Complementar nº 91/1997; c) Cota-parte do 
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; d) Cota-parte do Fundo de Participação dos 
Estados – FPE; e) Participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 
ICMS (Incluindo as compensações financeiras); f) Participação no Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA; g) Participação no Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural – ITR; h) Participação no Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e doações de quaisquer bens ou direitos – ITCMD. 

A tabela segue por: 1.2 Rentabilidade de Aplicação financeira; 1.3 Complementação dos 
Recursos da União; os ajustes financeiros, em um dos anos aparece mais de uma vez, assim se 
fez necessário os dois itens: 1.4 Ajuste Financeiro Anual do FUNDEB; 1.5 Ajuste Financeiro Anual 
do FUNDEB, 1.6 Outras receitas e a última linha corresponde ao total dos Recursos do FUNDEB. 
As demais colunas apresentam o valor, ano a ano, correspondente a cada item especificado.  

Na descrição da tabela 2, assim como nas demais sobre recursos e despesas do FUNDEB, 
não fixaremos em referenciar os valores nominais que apareceram nas tabelas, mas nas 
descrições dos valores percentuais das transferências correntes, comparando um ano com o 
seguinte; como é o caso da Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, de 
maneira geral com exceção dos anos de 2009 e 2017, os demais tiveram ampliação ano a ano. 

Em 2008, os valores se elevam cerca de 52,69%, e em 2009 baixa para 3,39%, se 
elevando nos dois anos seguintes, 6,90% em 2010 e 23,84% em 2011. Apresentando 
aumento gradativos: 3,48% em 2012, 9,87% em 2013, porém, há uma diminuição do aumento 

                                                            
1  O prefeito Artur Virgílio Neto está em seu terceiro mandato de prefeito da cidade de Manaus, sendo eleito em 

1989 pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), e em 2012, sendo reeleito em 2016, já filiado ao Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB). 

2  A Secretaria Municipal de Educação será formada pelos anos de 1970 e até 1989, a secretaria de educação 
sempre esteve ligada a outros temas como bem estar, turismo, administração de bairros e, mais recentemente, 
a cultura e desporto. Com a Lei 2.000, de 28.01.1989, é que a Secretaria de Educação é desmembrada da 
Cultura e Desporto e passa a ser conhecida pela sigla SEMED. 
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percentual para 9,18% em 2014 e 4,99% em 2015. Se alargando os valores de forma 
considerável para 16,72% em 2016 e apresentando um valor negativo de -4,13%, sendo 
assim fechando esta série histórica com uma diminuição no valor recebido para o FUNDEB 
da cota parte do Fundo de Participação dos Municípios. Em 2007, foi o único ano em que 
aparece valores referentes à Lei Complementar n 91 de 2007. 

No tocante a Cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI cinco dos dez 
anos da série apresentam valores nominais e percentuais negativos, isso significa que nestes 
anos o valor do IPI foi menor que ano anterior. Os valores oscilaram de R$ 3.113.420,15 (três 
milhões, cento e treze mil quatrocentos e vinte reais e quinze centavos) em 2007, 
apresentando o menor valor em 2013 R$ 1.144.966,65 (um milhão, cento e quarenta e quatro, 
novecentos e sessenta e seis e sessenta e cinco centavos) fechando a série em 2017 em R$ 
1.368.960,60 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta reais e 
sessenta centavos). 

Em 2007, pouco mais de 3 milhões referentes ao IPI compuseram a cesta de recursos 
para o FUNDEB, no ano seguinte a contribuição diminuiu em quase um milhão isso 
correspondeu à cerca de -33,51% (menos trinta e três vírgula cinquenta e um por cento), esse 
valor decresce um pouco mais em 2009 -28,85% (menos vinte e oito vírgula oitenta e cinco 
por cento) se elevando nos dois anos seguintes 10,05% em 2010 e 14,68 em 2011. Nos anos 
subsequentes o IPI volta a diminuir cerca de -32,30 % (menos trinta e dois vírgula trinta por 
cento), em 2012 e -9,03% (menos nove vírgula zero três por cento) em 2013. Em 2014 ocorre 
um aumento de 33,19 e em 2015 o valor praticamente se mantém, já que o aumento foi de 
0,15%. Em 2016, esse valor torna a reduzir sensivelmente -22,60 (menos vinte e dois vírgula 
sessenta por cento) e em 2017, volta a subir para 15,80%. 

As transferências correspondentes a Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados 
– FPE apresentaram uma crescente de 2007 a 2016, havendo uma diminuição apenas em 
2017. Os valores partiram de R$ 39.196.547,76 (trina e nove milhões, cento e noventa e seis 
mil, quinhentos e quarenta e sete e setenta e seis centavos) em 2007, sendo o ápice em valor 
para compor o fundo em 2016 R$ 106.461.303,61 (cento e seis milhões, quatrocentos e 
sessenta e um mil, trezentos e três reais e sessenta e um centavos) decaindo em 2017 para 
R$ 98.595.362,23 (noventa e oito milhões quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e 
sessenta e dois reais e vinte e três centavos). 

Em termos percentuais a maior ampliação ocorreu de 2007 para 2008 cerca de 37,29% 
e nos anos seguintes ocorrerão ampliações flutuações em acréscimos menores ou maiores. 
Em 2009, aumenta 1,47%, 1,69% em 2010. Em 2011 ocorre uma ampliação mais significativa 
do FPE em 23,51%. Essa ampliação diminui consideravelmente nos anos sequentes 3,41% 
em 2012, 6,37% em 2013 e 8,7% em 2014 quando volta a reduzir para 5,18% ampliando em 
23,44 em 2016 e decaindo em -7,39 (menos sete vírgula trinta e nove) em 2017. 

Na transferência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, o qual 
incluiu as compensações financeiras, em 2007 foi de R$ 132.787.388,23 (cento e trinta e dois 
milhões, setecentos e oitenta e sete, trezentos e oitenta e oito e vinte e três centavos), 
ocorrendo várias oscilações positivas e negativas na ampliação dos valores fechando a série 
com maior transferência  de ICMS para o Fundeb no valor de  R$ 340.667.611,47 (trezentos 
e quarenta milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e onze reais e quarenta e 
sete centavos) em 2017. 
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Em percentuais de 2007 para 2008 a ampliação foi de 46,94%, em 2009 esse recurso 
diminuiu -2,31% (menos dois vírgula trinta e um por cento). Em 2010 ele aumenta 20,12 %, 
mantendo um aumento modesto de 5,52% em 2011, estendendo para 13,60 em 2012. Nos 
anos seguintes ocorreu uma diminuição gradativa no valor este recurso de um ano para outro 
9,96% em 2013, 6,43 em 2014 e nos dois anos seguintes ele não mantém aumentos e passa 
a apresentar valores menores ou seja negativos em relação ao ano anterior sendo esses -
5,28% (menos cinco vírgula vinte e oito por cento) e -4,03% (menos quatro vírgula zero três 
por cento). Tendo um aumento de 16, 68 por cento em 2017. 

Tabela 2 – Demonstrativos dos Recursos Recebidos e sua aplicação, dados de 2007 a 2017 
com valores nominais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados disponibilizados pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social 

(CACS) do Fundeb no Município de Manaus, 2018. 
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A transferência referente à participação no Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores – IPVA durante toda a série histórica teve uma evolução de ano para o outro em 
maior ou menor escala sempre positiva. No ano de 2007 o valor percebido foi de R$ 
1.466.219,01 (um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e dezenove reias e 
um centavo), e em 2017 conclui a série com o maior valor da série no valor de R$ 
13.196.270,98 2017 (treze milhões, cento e noventa e seis mil, duzentos e setenta reais e 
noventa e oito centavos). 

De 2007 para 2008 houve um crescimento cerca de 171,85%, em 2009 a ampliação foi 
de 49,44%, nos anos seguintes percentualmente essa transferência diminuiu para 18,90% em 
2010 e 8,99% em 2011. Em 2012 esse percentual se amplia para 9,90%, em 2013 para 
17,50%. Em 2014 essa proporção decresce para 13,64%, em 2015 para 9,08%, e em 2016 
alcança o patamar mínimo de ampliação por volta de 0,11 %, fechando a série com 6,69% de 
aumento em 2017 em relação a 2016. 

O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, sofreu várias alterações positivas 
nos anos de 2007, 2008, 2012, 2013, 2014 e 2015 e negativas em 4 dos 10 anos (em 2010, 
2011, 2016 e 2017). Em 2007 a transferência foi de R$ 7.630,53 2007 (sete mil, seiscentos e 
trinta e cinquenta centavos), alcançando a maior contribuição do ITR para a cesta de impostos 
de Fundeb no valor de R$ 67.112,89 em 2009, fechando a série com a transmissão em 2017 
no valor de R$ 38.849,49(trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove e quarenta e nove 
centavos). 

Em valores percentuais de 2007 para 2008 o aumento foi cerca de  146,98%, se 
ampliando em 2009 em 256,12%. Em 2010 em relação ao ano anterior esse valor começa a 
diminuir -50,27 (menos cinquenta vírgula vinte e sete por cento) e em 2011 -,1,11% (menos 
um vírgula onze por cento). Em 2012 esse percentual de recursos vota a subir na faixa de 
24,59%. Diminuindo esse percentual em 2013 para 4,59% se engrandecendo em 2014 cerca 
de 10,45%, voltando a diminuir em 2,49% em 2015, -8,11% (menos oito vírgula onze por 
cento) em 2016 e -13,21% (menos treze vírgula vinte e um por cento) em 2017. 

A participação no Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e doações de quaisquer 
bens ou direitos – ITCMD com exceção dos anos de 2009 e 2016 todos os demais tiveram 
crescimento positivo partindo de R$ 22.761.42 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e um 
reais e quarenta e dois centavos) em 2007 e fechando a série em R$ 617.146,47 (seiscentos 
e dezessete mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos). De 2007 para 
2008 o crescimento foi grande na faixa de 428,25%, tendo um valor negativo no ano seguinte 
por volta de -24,49 (menos vinte quatro vírgula quarenta e nove por cento). Em 2010 em 
relação ao ano anterior esse percentual se amplia em 18,12% e em 2011 53,94%. Nos anos 
seguintes os percentuais de ampliação decai ano a ano 31,44% em 2012, 23,44% em 2013. 
Se elevando levemente em 2014 26,90%, diminuindo em 2016 em 17,31% fechando a série 
com uma elevação por volta de 85,77%. 

A Rentabilidade de Aplicação Financeira no primeiro ano da série apresenta o valor 
inicial em 2007 de R$ 1.009.925,79 (um milhão e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e 
setenta e nove centavos), em 2008 apresenta a menor rentabilidade no valor de R$ 328,25 
(trezentos e vinte e oito mil e vinte e cinco centavos) e em 2017 mostra a maior rentabilidade 
nominal no valor de R$ 8.448.112,88 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, cento 
e doze reais e oitenta e oito centavos).   
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De 2007 para 2008 a rentabilidade da aplicação financeira dos valores do Fundeb 
apresenta uma diminuição enorme na faixa de -99,97% (menos noventa e nove vírgula 
noventa e sete por cento) o que provavelmente pode se referir a algum erro de digitação tanto 
que em 2009 a ampliação foi por volta de 470.311,95%, em 2010 ampliação diminui para 
cerca de 117,10%, baixando em 2011 para 68,75% e em 2012 para -29,65 (menos vinte e 
nove vírgula sessenta e cinco por cento. Em 2013 esse valor percentual se amplia para cerca 
de 57,88%, baixando para 21,96% em 2014, -31,99 (menos trinta e um vírgula noventa e nove 
por cento) e -9,70% (menos nove vírgula setenta pó cento) em 2016, se elevando no ano final 
da série para 103,47%. 

Quanto à transmissão referente à complementação dos Recursos da União, em 2007, 
esse dado não aparece e em 2008, o valor foi de R$ 5.015.911,93 (cinco milhões, quinze mil, 
novecentos e onze reais e noventa e três centavos) e em 2017, esse valor foi de R$ 
198.350.907,01 (cento e novena e oito milhões, trezentos e cinquenta mil, novecentos e sete 
reais e um centavo). Em porcentagem, em 2009, a elevação em relação a 2008 foi de 
166,02%. Em 2010 diminui para 144,24%, apresentando uma queda mais acentuada em 
2011, por volta de 16,74%. Se ampliando em 2012, por volta de 42,05% e se expandindo mais 
que o dobro cerca de 94,63%. No ano seguinte, ele apresenta uma elevação na faixa de 
10,47% e 19,97% em 2015. No ano de 2016, a elevação pequena foi de 1,68%. Fechando a 
série com a União complementando em 39,94%. 

Ao chegar no tocante aos valores do total de recursos recebidos no FUNDEB e, 
observando os anos desta série histórica, com exceção de 2009, os valores totais dos 
recursos que compuseram essa cesta de impostos, em maior ou menor escala, foram 
majorados.  Ao fazer uma leitura panorâmica geral é possível afirmar que a variação dos 
recursos recebidos pelo FUNDEB no período ficou entre -0.2% (menos zero vírgula dois por 
cento) e 47% (quarenta e sete por cento) de um ano para outro, na média este percentual 
ficou em 16,21%. No Entanto, ao se observar ano a ano, esta análise camufla uma série de 
dados muito relevantes. 

Em termos percentuais o maior crescimento se deu de 2007, primeiro ano da série 
histórica, para 2008, cerca de 47%. O mesmo não ocorre no ano seguinte, houve uma 
redução, por volta de 0,2% correspondendo à R$ 789.215,38 (setecentos e oitenta e nove mil, 
duzentos e quinze reais e trinta e oito centavos).  Nos anos seguintes, de 2010 a 2017, embora 
a variação tenha sido sempre positiva ela oscilou bastante. De 2009 para 2010 houve 
crescimento cerca de 26,9%, em 2011 esse percentual cai para 7%, elevando-se em 2012 
para 23,7; voltando a diminuir em 2013 para 11,9%, mantendo a queda nos dois anos 
seguintes, 2014 5,9% e 2015 3,9%. Em 2016, retorna a crescer cerca de 5,3% e em 2017 
último ano da série encerra com 29,6%, aproximadamente 30%. 

No gráfico 2 abaixo é possível visualizar melhor as oscilações supracitadas que 
ocorreram no período de 2007 a 2017: 
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Gráfico 2 - Crescimento das receitas totais em Manaus 2007 a 2017 (Em milhões) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados disponibilizados pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social 

(CACS) do Fundeb no Município de Manaus, 2018. 

Portanto as receitas totais do Fundeb no Município de Manaus de 2007 a 2017 sofreram 
ampliação no período.   

A Despesa dos recursos do FUNDEB no sistema municipal de 
educação de Manaus no período de 2007 a 2017 

A partir dos dados existentes nos demonstrativos dos Recursos Aplicados pagamentos 
cedidos por Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do FUNDEB no 
Município de Manaus, foi construída a tabela 3, que compõe o conjunto do total empenhado 
até dezembro dos anos de 2008 a 2017. Não foi possível adquirir os dados referentes ao ano 
de 2007, por isso essa coluna permaneceu em branco. 

Na primeira coluna consta o número de itens que aparecerão na tabela, na segunda 
coluna em cada linha constam as especificações das despesas, as quais somam 44 itens, 
nas colunas subsequentes aparecerão os valores das despesas de 2007 a 2017 da série, 
lembrando em que em 2007, não possível ter acesso a tais valores de despesa. Os itens, 
organizados em especificações de gastos e os anos em que eles aparecem nas planilhas de 
contas do FUNDEB Manaus foram: 
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Quadro 4 – Especificações das despesas e ano em que ocorreram  

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS – ANOS EM QUE OCORREAM  
1.1 Ampliação das escolas de ensino fundamental: 2008-2011-2012 
1.2 Ampliação de Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs: 2011 

1.3 Ampliação de Escolas Rurais: 2010 

1.4 Apoio a Educação Especial: 2010 e 2011 

1.5 Apoio ao Ensino Rural: 2013 a 2017 

1.6 Construção de Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI: 2008 2011 2012 2013 2014 

1.7 Construção de creches municipais: 2008-2011-2012 

1.8 Construção de Escolas do Ensino Fundamental: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.9 Construção de Escolas Rurais: 2010-2011 

1.10 Contratação de serviços da SEMED: 2008-2009 

1.11 Desapropriação de imóveis para Implantação de escolas: 2008 

1.12 Encargos Especiais da SEMED: 2008 e 2009 

1.13 Formação continuada de docentes e Pedagogos: 2011 

1.14 Formação de docentes do Ensino Superior: 2008 e 2009 

1.15 Gestão do Ensino Fundamental: 2011 a 2017 

1.16 Implementação de Prog. e Proj. Pedagógicos: 2010 

1.17 Implementação de Prog. e Proj. Pedagógicos da Educação Infantil: 2011 2012 2013 2017 

1.18 Implementação de Prog. e Proj. Pedagógicos da EJA: 2017 

1.19 Implementação de Prog. e Proj. Pedagógicos de Ensino Fundamental: 2013 2014 2017 

1.20 Locação de imóveis para funcionamento de Escolas de Ensino Fundamental: 2008 a 2017* 

1.21 Locação de Imóveis para o funcionamento de escolas de Educação Infantil: 2008 a 2017* 

1.22 Manutenção da Educação Infantil: 2010 a 2016 

1.23 Manutenção da sede e demais unidades administrativas da SEMED: 2008 a 2010 

1.24 Manutenção de serviços de transporte da Semed:2008 

1.25 Manutenção do Ensino Fundamental: 2010 

1.26 Manutenção do Programa Atividade Pedagógica: 2008 

1.27 Manutenção do Sistema Municipal de ensino: 2008 

1.28 [Gastos com] manutenção do Programa Transporte Escolar: 2008 a 2017 

1.29 Material Escolar para Educação Infantil: 2011 a 2017 

1.30 Material Escolar para o Ensino Fundamental: 2011-2012-2013-2017 

1.31 Pessoal da Educação de Jovens e Adultos: 2008 a 2017 

1.32 Pessoal da Educação Especial 2008 a 2017 

1.33 Pessoal da Educação Infantil: 2008 a 2017 

1.34 Pessoal da sede e demais Unidades administrativas da Semed: 2011 

1.35 Pessoal do Ensino Fundamental: 2008 a 2017 

1.36 Pessoal do Ensino Rural: 2013 a 2017 

1.37 Reformas de Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI: 2011 2012 2013 

1.38 Reformas de Creches Municipais: 2010 

1.39 Reformas de Escola do Ensino Fundamental: 2010 a 2014 

1.40 Reformas de Escolas Rurais: 2010 a 2012 

1.41 Suprimentos de materiais por escolas: 2008 

461



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Silvia Cristina Conde Nogueira; Cleber de Oliveira Ferreira; Claudia Alves Pereira

FUNDEB em Manaus

 1

12

1.42 Suprimentos de Material Permanente de consumo para a Educação Especial: 2010 e 2011 

1.43 Suprimentos de Material Permanente de consumo para o Ensino Fundamental: 2010 a 2013 
1.44 Suprimentos de Material Permanente de consumo para sede e Demais unidades Administrativas da 
Sede: 2010 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados disponibilizados pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social 
(CACS) do Fundeb no Município de Manaus, 2018. 

Os gastos não mantiveram a mesma nomenclatura de ano para outro, apenas os gastos 
com pessoal aparecem em todos os anos da série, com exceção do “Pessoal da sede e 
demais Unidades administrativas da Semed” que apareceu somente em 2011 e do “Pessoal 
do ensino Rural que aparece de 2013 a 2017”.  

Devido à ausência de dados no ano de 2007, as análises serão feitas de 2008 a 2017. 
Assim, os valores totais feitos pelo FUNDEB das despesas gastas de 2008 para 2009 teve 
uma ampliação de 1,35%, e em 2010 este percentual aumentou para 18,74%, apresentando 
uma queda em relação a 2011 cuja ampliação foi de 14%. Em 2012, essa porcentagem se 
eleva para 16,74%, 19,15 em 2013 e volta a diminuir a porcentagem de aumento em 2014 
tendo um aumento de 17,82%. Em 2015 é o único ano durante esta série em que o valor total 
da despesa foi negativo em relação ao ano anterior -6,18%, uma redução de R$ -
40.019.117,51(menos quarenta milhões, dezenove mil, cento e dezessete reais e cinquenta 
e um centavos). Em 2016, as despesas voltam a subir cerca de 3,59% e 28,86 em 2017. 

Se faz necessário refletir sobre os montantes totais de recursos que fizeram parte do 
FUNDEB comparado com o total de despesas feitas em cada ano com a intenção de saber 
se o recurso foi totalmente utilizado ou se houve saldos de recursos. 

Em 2007 não é possível fazer tal comparação pela falta de dados de despesas no 
referido ano. Em 2008 a diferença entre receita e despesa foi de R$ 4.070.789,76 (quatro 
milhões e setenta mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos). Em quatro 
anos na série, o valor da receita foi menor que a despesa, estes foram 2009, 2013, 2014 e 
2015. Todos eles com restrição de 2015 podem ser explicados a partir do fato que a lei 
11.494/2007 permite a possibilidade de reprogramar até 5% do valor do recurso para ser 
usado no primeiro trimestre do exercício posterior. 

Em 2009, a diferença entre receita e despesa foi um déficit de R$ -615.070,00 (menos 
seiscentos e quinze mil e setenta reais). Em 2010 deixou de ser gasto, portanto sobrou na 
conta FUNDEB Municipal R$ 23.321.051,33 (vinte e três milhões, trezentos e vinte e um mil, 
cinquenta e um reais e trinta e três centavos). Em 2011, R$ 1.224.260,46 (um milhão, 
duzentos e vinte e quaro mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos) e em 
2012, R$ 29.131.855,03 (vinte e nove milhões, cento e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta 
e cinco reais e três centavos).  

Em 2013, R$ -637.679,31 (menos seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e 
nove reais e trinta e um centavos); 2014, R$ -65.785.825,07 (menos sessenta e cinco milhões, 
setecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sete centavos) e 2015, R$ 
-2.892.480,66 (menos dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta 
reais e sessenta e seis centavos). 

Em 2016, R$7.576.893,09 (sete milhões, quinhentos e setenta e seis mil, oitocentos e 
noventa e três reais e nove centavos) e 2017, R$ 46.396.428,73 (quarenta e seis milhões, 
trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos). 
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Tabela 3 – Demonstrativos dos recursos aplicados, (valores nominais de 2008 a 2017)  

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados disponibilizados pelo Conselho de  

Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundeb no Município de Manaus, 2018. 
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A tabela 4 a seguir é apresentada com valores nominais e demonstra as variações 
ocorridas de um ano para outro, nas colunas aparece o ano, as receitas totais, seguido das 
despesas com magistério, outras despesas, total de despesas e o saldo para o ano seguinte. 
Em cada linha se encontra o registro dos dados referentes a cada ano. 
Tabela 4 – Variação de Receitas e Despesas do Fundeb – Manaus (valores nominais de 2007 a 2017) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados disponibilizados pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social 

(CACS) do Fundeb no Município de Manaus, 2018. 

No início deste artigo, foi feita a descrição da variação do total das receitas, esse dado 
aparece aqui para uma comparação a partir da observação das receitas como se comportou 
os gastos com o pessoal do Magistérios, sendo estes docentes em efetivo exercício e 
interação com alunos em sala de aula, mas também pedagogos desempenhando serviços de 
apoio pedagógico junto aos professores, em outras partes do país são nomeados como 
coordenadores pedagógicos, diretores, vice diretores ou administração escolar, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional. A variação de despesas com 
o Magistério um ano para o outro durante toda a série foi sempre positiva, mesmo em 2009, 
ano em que as receitas diminuíram tendo um aumento negativo em relação a 2008. Na média 
dos 10 anos, enquanto a variação das receitas foram cerca de 16,21% a de despesas com 
magistério foi por volta de 15,20%, ficando abaixo da variação média das receitas.  

O total de gastos com outras receitas oscilou bastante durante a série, nos 4 anos (2009, 
2011, 2015 e 2016) constatou-se crescimento negativo, ou seja, diminuição em relação ao 
ano anterior, sendo que nos anos de 2008 e 2017 apresentou os maiores percentuais de 
variação de aumentos de gastos em outras despesas que não aquelas ligadas ao pessoal do 
Magistério, cuja lei do FUNDEB impõe o gasto mínimo de 60% do total das despesas. Mas 
este tópico será abordado adiante.  

A variação do total das despesas com exceção de 2015 em que identificou-se 
crescimento negativo, nos demais embora a variação tenha sido maior ou menor, foi sempre 
positiva.  

Nas médias de variação o crescimento das receitas ficou em 16,21%, o gasto com o 
pessoal do Magistério ficou em 15,20%, outras despesas em 20,41% e o total das despesas 
15,30%. A soma do saldo positivo nos 10 anos desta pesquisa foi de R$ 111.691.258.20 
(cento e onze milhões, seiscentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e 
vinte centavos) e os negativos foram de R$ -72.134.075,39 (menos setenta e dois milhões, 
cento e trinta e quatro mil, setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) restando portando 

ANO
Receitas Totais Variação Magistério Variação Outras Despesas Variação Total de despesas Variação

2007 197.851.817,82 131.333.767,91 68.721.070,26 200.054.838,17 -2.203.020,35 
2008 292.174.144,97 47,67% 163.242.380,77 24,30% 124.860.994,64 81,69% 288.103.375,41 44,01% 4.070.769,56
2009 291.384.949,79 -0,27% 175.705.966,32 7,64% 116.294.053,47 -6,86% 292.000.019,79 1,35% -615.070,00 
2010 370.042.277,40 26,99% 226.020.917,63 28,64% 120.700.308,44 3,79% 346.721.226,07 18,74% 23.321.051,33
2011 396.480.813,74 7,14% 241.126.862,18 6,68% 154.129.691,10 27,70% 395.256.553,28 14,00% 1.224.260,46
2012 490.548.624,29 23,73% 316.194.506,41 31,13% 145.222.262,85 -5,78% 461.416.769,26 16,74% 29.131.855,03
2013 549.140.796,16 11,94% 366.115.060,67 15,79% 183.663.414,80 26,47% 549.778.475,47 19,15% -637.679,31 
2014 581.968.461,08 5,98% 416.690.929,61 13,81% 231.063.356,54 25,81% 647.754.286,15 17,82% -65.785.825,07 
2015 604.842.687,98 3,93% 444.666.843,84 6,71% 163.068.324,80 -29,43% 607.735.168,64 -6,18% -2.892.480,66 
2016 637.133.257,36 5,34% 504.293.040,00 13,41% 125.263.324,27 -23,18% 629.556.364,27 3,59% 7.576.893,09
2017 826.158.306,00 29,67% 524.330.325,57 3,97% 255.461.551,70 103,94% 779.791.877,27 23,86% 46.366.428,73

DESPESASRECEITAS SALDOS

 FUNDEB MANAUS
QUADRO DAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB MANAUS
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um valor de R$ 39.557.182,81 (trinta e nove reais, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e 
oitenta e dois reais e oitenta e um centavos). 

A Tabela 5 embora baseia-se nos mesmos dados da tabela anterior neste momento o 
foco será na observação do cumprimento legal da determinação do FUNDEB quanto a 
variação de despesas legais no município de Manaus com valores nominais de 2007 a 2017. 
Assim nas colunas encontra-se o ano, as receitas totais, seguido das despesas com 
magistério, outras despesas, total de despesas e o saldo para o ano seguinte. Em cada linha 
se encontra o registro dos dados referentes a cada ano. 
Tabela 5 – Variação de Despesas legais do Fundeb em 60% e 40% – Manaus (valores nominais 

de 2007 a 2017) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados disponibilizados pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social 

(CACS) do Fundeb no Município de Manaus, 2018. 

De acordo com a Lei n. 11.494 de 20 de junho de 2007 que instituiu o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de 
Educação – FUNDEB, o artigo 22 impõe a necessidade de que 60% (sessenta por cento) dos 
recursos sejam gastos para pagamento e remuneração dos profissionais do magistério da 
educação básica em efetivo exercício na rede pública como pode ser contado na lei: 

Art. 22.  Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos 
serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da 
educação básica em efetivo exercício na rede pública. 
Parágrafo único.  Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: 
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da 
educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, 
integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou 
Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes; 
II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem 
suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, 
planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação 
pedagógica; 
III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério 
previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, 
temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo 
descaracterizado  por  eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus 
para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente 
(BRASIL, Lei n. 11.494/20/06/2007). 

Neste momento é oportuno dialogar com outras pesquisas que tratam dos docentes 
relacionando recursos com a carreira e remuneração destes profissionais. Como as pesquisas 

ANO
Receitas Totais Variação Magistério 60% Outras Despesas 40% Total de despesasVariação

2007 197.851.817,82 131.333.767,91 66,38% 68.721.070,26 34,73% 200.054.838,17 -2.203.020,35 -1,11%
2008 292.174.144,97 47,67% 163.242.380,77 55,87% 124.860.994,64 42,74% 288.103.375,41 44,01% 4.070.769,56 1,39%
2009 291.384.949,79 -0,27% 175.705.966,32 60,30% 116.294.053,47 39,91% 292.000.019,79 1,35% -615.070,00 -0,21%
2010 370.042.277,40 26,99% 226.020.917,63 61,08% 120.700.308,44 32,62% 346.721.226,07 18,74% 23.321.051,33 6,30%
2011 396.480.813,74 7,14% 241.126.862,18 60,82% 154.129.691,10 38,87% 395.256.553,28 14,00% 1.224.260,46 0,31%
2012 490.548.624,29 23,73% 316.194.506,41 64,46% 145.222.262,85 29,60% 461.416.769,26 16,74% 29.131.855,03 5,94%
2013 549.140.796,16 11,94% 366.115.060,67 66,67% 183.663.414,80 33,45% 549.778.475,47 19,15% -637.679,31 -0,12%
2014 581.968.461,08 5,98% 416.690.929,61 71,60% 231.063.356,54 39,70% 647.754.286,15 17,82% -65.785.825,07 -11,30%
2015 604.842.687,98 3,93% 444.666.843,84 73,52% 163.068.324,80 26,96% 607.735.168,64 -6,18% -2.892.480,66 -0,48%
2016 637.133.257,36 5,34% 504.293.040,00 79,15% 125.263.324,27 19,66% 629.556.364,27 3,59% 7.576.893,09 1,19%
2017 826.158.306,00 29,67% 524.330.325,57 63,47% 255.461.551,70 30,92% 779.791.877,27 23,86% 46.366.428,73 5,61%

RECEITAS DESPESAS E DEMOSTRATIVO DOS 60%/40%

FUNDEB - MANAUS
QUADRO DEMOSNTRATIVO DOS 60%/40% APLICADOS DO FUNDEB MANAUS

SALDOS
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de Quibão Neto 3, Santos 2016 4, Pereira 20165. As duas primeiras têm como foco os docentes 
precários da Rede Estadual Paulista, ou seja aqueles cujo ingresso não foi através de 
concurso público de provas e títulos. Eles demonstram por meio de instrumentos diferentes 
como a governo de São Paulo economiza com este tipo de contratação. Já a pesquisa de 
Pereira se propõe a tratar do vencimento inicial dos Professores da Educação Básica I (PEB 
I) ministrantes de aulas nos anos iniciais, de 1º ao 5º ano; anteriormente chamado de 1ª a 4ª 
série, ou ainda professor primário do Ensino Fundamental do estado de São Paulo. Nesta 
reflexão apresentar-se-ão questões pertinentes aos vencimentos-base dos docentes, em uma 
série histórica que tem como recorte histórico 37 anos (de 1977 a 2014) e como parâmetro 
comparativo é feita relações do vencimento inicial pago aos professores com o Salário Mínimo 
Oficial (SM), o Salário Mínimo Necessário (SMN) do Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Sócios Econômicos - Dieese e o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) com a 
intenção de fomentar reflexões para a pergunta: Em algum momento deste período histórico 
o professor PEB-I foi bem remunerado?  

A partir de um estudo de caso particular, ela observou como se deu a evolução da 
remuneração global de uma professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede 
estadual de São Paulo ao longo de 36 anos, com a intenção de demonstrar um retrato de 
como se comportou a carreira docente nesta etapa de ensino no período de 1979 a 2015. 
Utilizando os mesmos parâmetros comparativos citados anteriormente mais o valor da Cesta 
Básica de Alimentos (CBA). 

Essas pesquisas se ligam a este tópico por se tratar de financiamento, fonte de recursos 
e despesas com educação. Esses autores chamam a atenção do governo do estado de São 
Paulo se vangloriar por desde a aprovação da lei do Fundeb o estado já gastar 60% com 
pagamento da folha do quadro do magistério. O FUNDEB e a aprovação do Piso Salarial 
Profissional Nacional (PSPN) Lei n. 11.738/2008 que regulamentou a alínea “e” do inciso III 
do caput do artigo 60 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo o PSPN 
para os profissionais do magistério da educação básica, durante o segundo mandato do 
Presidente Luis Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores (PT). Embora essas 
políticas tenham levado a remuneração docente em muitos lugares pelo Brasil, ela pouco 
alterou a política estadual Paulista. 

Em termos percentuais sobre o cumprimento dos 60% com pagamento de remuneração 
docente o município de Manaus em 2008 não cumpriu o percentual mínimo exigido por lei, 
investindo apenas 55,87% de suas despesas nesta finalidade, transferindo 4,43% dos 
recursos para outras despesas que não a valorização remuneratória docente. Isto quer dizer 
que o governo do prefeito Serafim Correa, que pertencia ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) 
destinou neste ano 42,74% dos gastos dos recursos do Fundeb para outras despesas, 
demonstrando que o gasto com pagamento dos docentes não foi naquele ano uma política 
pública prioritária. O Governador do estado do Amazonas era Eduardo Braga que havia sido 

                                                            
3  José Quibão Neto. Docentes não concursados na Rede Estadual de Ensino de São Paulo: ordenamento 

jurídico, perfil e remuneração. (Dissertação). 
4  João Santos Batista dos Santos. PROFESSORES TEMPORÁRIOS DA REDE ESTADUAL DE SÃO PAULO: 

Análise de Política ou Pessoal da Perspectiva Orçamentária. (Dissertação) 
5  Claudia Alves Pereira. Remuneração docente como política pública no ensino dos anos iniciais no estado de 

São Paulo. (Dissertação)  
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eleito nas eleições de 2002 pelo Partido Popular Socialista (PPS), que trocou de partido e foi 
reeleito em 2006 pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).  

Nos demais anos da série o município cumpriu a lei cujos percentuais ficaram entre 
60,30% em 2009 e 79,15 em 2016. Na média o município de Manaus gastou 72,33% de suas 
despesas anuais com pagamento dos profissionais do magistério. 

A tabela 6 realiza com valores nominais de 2007 a 2017 uma comparação do valor legal 
mínimo com real valor aplicado no município de Manaus com recursos do Fundeb. Nas 
colunas aparecem o ano, o valor legal mínimo exigido e o valor de fato aplicado pelo governo. 
Em cada linha consta o registro dos valores em cada ano. 

Esta tabela deixa explícito o cumprimento ou não dos valores mínimos legais como 
descrito no artigo 22 da lei do Fundeb. Em uma observação geral é possível afirmar que com 
exceção de 2008 em todos os demais anos da série os prefeitos cumpriram os valores legais 
mínimos.   

Tabela 6 – Comparação do valor legal mínimo dos 60% com real valor aplicado (valores 
nominais de 2007 a 2017) 

ANO Valor Legal Mínimo Valor Aplicado 
2007 118.711.090,70 131.333.767,91 

2008 175.304.486,98 163.242.380,77 

2009 174.830.969,87 175.705.966,32 

2010 222.025.366,44 226.020.917,63 

2011 237.888.488,24 241.126.862,18 

2012 294.329.174,57 316.194.506,41 

2013 329.484.477,70 366.115.060,67 

2014 349.181.076,65 416.690.929,61 

2015 362.905.612,79 444.666.843,84 

2016 382.279.954,42 504.293.040,00 

2017 495.694.983,60 524.330.325,57 
Fonte: CACS – Fundeb/Manaus. Elaboração própria, 2018. 

Em 2008 o valor mínimo exigido era R$ 175.304.486,98 (cento e setenta e cinco 
milhões, trezentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) 
e foi investido apenas R$163.242.380,77 (cento e sessenta e três milhões, duzentos e 
quarenta e dois mil, trezentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), deixando, portanto, 
de investir R$ 12.062.106,21 (doze milhões, sessenta e dois mil, cento e seis reais e vinte e 
um centavos). 
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Gráfico 3 – Valores Mínimos Aplicados dos 60% para Pagamento dos Profissionais do 
Magistério em efetivo exercício (Artigo 22 da Lei 11.494/2007) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados disponibilizados pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social 

(CACS) do Fundeb no Município de Manaus, 2018. 

O gráfico 3 exibe o comportamento dos valores mínimos exigidos e os montantes 
aplicados, referente à obrigatoriedade de se gastar 60% dos recursos com pagamento dos 
Profissionais do Magistério em efetivo exercício como determina o artigo 22 da Lei 
n.11.494/207. 

Demonstra que em 2007, os valores aplicados eram um pouco acima do mínimo exigido 
por lei. Em 2008, o montante determinado pela legislação não foi cumprido e a partir de 2009 
o município de Manaus, ano a ano passa a cumprir a obrigatoriedade e gastar 60% dos 
recursos com pagamento dos Profissionais do Magistério em efetivo exercício como 
determina o artigo 22 da Lei n.11.494/207. Neste ponto a partir de 2012 o município passa a 
investir mais do que determina concluindo a série demonstrando um retorno aos valores 
mínimos exigidos em 2017. 

Considerações Finais 

Esse artigo não pretende, de forma alguma, esgotar o debate sobre o FUNDEB em 
Manaus, mas lançar luzes aos dados e números que possam inclusive embasar novos 
estudos que se proponham esmiuçar novos pontos ou itens das descrições de gastos com os 
recursos do FUNDEB ou, mesmo, da sua composição, pois é preciso ampliar o debate sobre 
o financiamento da educação. 

As legislações pertinentes a Educação, expressam a garantia de recursos e indicam as 
fontes desses recursos que devem ser distribuídos entre União, Estados e municípios. 
Contudo, mesmo que a priori essas medidas pareçam significar mudanças profundas na 
educação e no seu financiamento, elas estão longe de garantir uma educação de qualidade 
e de serem suficientes para se alcançar um horizonte alternativo a situação vigente. 

Inserido neste mesmo tema, há a falta de transparência na utilização dos recursos e, 
mesmo quando há essa política de transparência, incentivada (e ao mesmo tempo 
pressionada) nos órgãos públicos, números e aplicações geram muitas dúvidas quando se 
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faz o debate com a categoria de profissionais da Educação, seja FUNDEB, recursos 
vinculados pela Constituição, ou percentuais debatidos e aprovados nos planos tanto 
nacionais, como estaduais e municipais de Educação. 
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Resumo 
O presente artigo discute questões relacionadas ao debate travado entre aqueles que 
entendem que se deve gastar mais em educação no Brasil ou se a solução está concentrada 
no investimento mais racional (ou eficiente) da verba pública. Além de envolver a disputa por 
mais orçamento para educação, o tema coloca as pesquisas de educação em oposição com 
pesquisas de outras áreas, como a economia. Com isso, apresenta-se como está o atual 
cenário do financiamento educacional atualmente no país, demonstrando as receitas e a 
estrutura dos gastos, bem como os principais argumentos daqueles que entendem que o 
problema não está no montante de recursos disponíveis e, por fim, fazer uma breve reflexão 
a respeito dos conceitos de qualidade da educação, pois, em muitos desses trabalhos, tal 
discussão é colocada em segundo plano, o que pode explicar a diferença nos resultados 
apresentados. 
Palavras-chave: Financiamento da educação, Gastos públicos, Eficiência, Qualidade da 
Educação. 

The educational financing in Brazil and the controversy "does money 
matter?" 
Abstract 
This article discusses issues related to the debate between those who understand that more 
money should be spent on education in Brazil or whether the solution is the more rational (or 
efficient) public funds investment. Besides the competition for a bigger educational budget, the 
theme approaches education research in opposition to other áreas research, such as 
economics. Thereby, it is presented the current scenario of the educational financing in Brazil, 
showing the income and the structure of expenses, as well as the main arguments of those 
who understand that the problem is not the amount of available resources and, finally, to make 
a brief reflection on the concepts of education quality, because in many of these papers, such 
discussion is placed in the background, which may explain the difference in the results 
presented. 
Keywords: Educational financing, Public expenditures, Efficiency, Education quality. 
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Introdução 

No campo das políticas educacionais, pode-se dizer que o financiamento da educação 
é um dos temas mais tensionados e debatidos. Seja nos trabalhos científicos realizados pelos 
pesquisadores da área da educação ou de outras áreas como a economia, seja na disputa 
orçamentária por mais recursos, é notório que a maneira como são empregados os montantes 
privados e, principalmente, públicos causa profundo interesse em diversos setores e possui 
alguns dilemas longe de serem completamente superados. 

Um desses dilemas é a divergência existente entre a quantidade de dinheiro público 
destinado à educação versus a sua distribuição (ou alocação) mais adequada. Como exemplo 
dessa disputa, seria possível citar as mudanças legislativas quanto à vinculação ou não de 
valores específicos para a educação no decorrer das Constituições brasileiras ou as 
discussões entre parlamentares e setores da sociedade civil envolvendo a elaboração das 
Leis de Diretrizes e Bases de 1961 e de 1996, porém, vale ressaltar um emblemático ponto 
da divergência colocada: a porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB) voltada à educação 
nos Planos Nacionais de Educação (PNEs). 

Conforme bem descreve Helene (2013), a defesa pelos 10% do Produto Interno Bruto 
(PIB) para a educação pública se iniciou em 1997, no II Congresso Nacional de Educação, 
resultando num projeto de lei que apresentava detalhes no financiamento educacional, de 
modo que, após dez anos de implantação do projeto, o país chegaria ao índice de 10% do 
PIB investido em educação pública. A proposta foi apensada ao que seria o PNE 2001/2011, 
porém o texto aprovado pelo Congresso Nacional previa o investimento de 7% do PIB. Mesmo 
com essa redução significante, a vinculação desse valor foi vetada pelo Presidente da 
República. 

Dessa forma, nota-se como a questão orçamentária é terreno para uma longa batalha 
no campo educacional, essencialmente para os que defendem uma educação pública. 

Ainda nesse sentido, existe outro viés de pesquisas que tornam o tema ainda mais 
intrincado, pois estão focados na ideia de que o aumento de recursos, por si só, não traz 
resultados na qualidade da educação ofertada. Como explicitado por Barbosa, “[...] observa-
se a existência de alguns pesquisadores que têm afirmado não haver relação positiva entre 
os recursos educacionais e o desempenho dos alunos.” (BARBOSA, 2014, p. 524). 

Alguns organismos multilaterais também se debruçam sobre a questão, como é o caso 
do documento Um Ajuste Justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil, 
produzido pelo Banco Mundial em 2017, que deu especial destaque à utilização de dinheiro 
público na educação, reservando um capítulo do relatório para tratar disso. Ademais, seu título 
revela justamente de que forma o debate está inserido: Gastar Mais ou Melhor? Eficiência e 
Equidade da Educação Pública. 

Nesse sentido, o presente artigo pretende problematizar questões relacionadas ao 
debate travado entre aqueles que entendem que se deve gastar mais em educação no Brasil 
ou se a solução está concentrada no investimento mais racional (ou eficiente) da verba 
pública. 

Não se trata, evidentemente, de se resolver o dilema em um único trabalho, mas de 
contribuir com novos elementos para um debate que envolve prioritariamente o setor da 
educação, mas que abarca outras áreas como a economia. 
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Para tanto, é necessário compreender como se dá o financiamento educacional 
atualmente no país, bem como os principais argumentos daqueles que entendem que o 
problema não está no montante de recursos disponíveis e, por fim, fazer uma breve reflexão 
a respeito dos conceitos de qualidade da educação. 

Educação como investimento 

Certamente, os debates sobre educação e ensino, de maneira geral, não ficam restritos 
aos profissionais e pesquisadores da área. Diversos são os setores que analisam as suas 
diferentes dimensões, porém, o financiamento educacional ganha especial atenção por 
envolver muitos atores políticos e ser influenciado por interesses antagônicos.  

Nas palavras de Amaral e Menezes-Filho (2008, p. 1), 

Atualmente, é consenso que a educação desempenha importante papel na atividade 
econômica dos diferentes países, havendo correlação positiva entre a escolaridade 
média da população e a renda per capita. [...] Além disso, a educação tem importância 
como determinante da renda futura dos indivíduos e existem diversos debates sobre as 
possíveis externalidades positivas a ela associadas. É natural, portanto, que políticas 
educacionais ganhem destaque nesse contexto, pois estas possivelmente podem ser 
determinantes no desenvolvimento de diversas variáveis de interesse econômico, 
sobretudo no crescimento de longo-prazo dos diferentes países. 

De início, é importante salientar a vinculação obrigatória de parte dos recursos advindos 
dos impostos no decorrer das sete constituições brasileiras. Apesar de muitas mudanças 
ocorridas, atualmente o artigo 212 da Constituição Federal enuncia que  

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 1988) 

Tabela 1 - Vinculação constitucional dos impostos para a educação 

Constituição Vinculação % União % Estados e DF % Municípios 

1824 Não - - - 

1891 Não - - - 

1934 Sim 10 20 10 

1937 Não - - - 

1946 Sim 10 20 20 

1967 Não - - - 

1988 Sim 18 25 25 

Fonte: Davies (2012). 
Nota-se que temos, conforme mostra a Tabela 1, na Carta Magna vigente, o maior 

percentual de recursos obrigatoriamente destinados à educação, mas é visível também que 
há uma flutuação entre momentos em que não houve nenhuma vinculação. Além disso, como 
visto na redação atual, os valores refletem as porcentagens com base nos impostos e não em 
toda carga tributária, excluindo-se, pois, as taxas e contribuições. 
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Davies (2012) estabelece a relação da vinculação da receita com os períodos 
democráticos 

É interessante observar a coincidência quase total entre a vinculação (1934-37, 1946-
1967, 1984 até hoje) e períodos relativamente democráticos e a desvinculação e 
períodos autoritários (1937-45, 1964-85), o que permite inferir que a democratização da 
educação estatal, no sentido de garantia constitucional do seu financiamento, parece 
guardar estreita relação com a existência de uma certa liberdade de expressão da 
sociedade. No entanto, é preciso lembrar que nos "democráticos" anos 90 muitos 
governos (eleitos!) conseguiram reduzir o percentual mínimo fixado em Constituições 
Estaduais e Leis Orgânicas. (DAVIES, 2012, p. 33) 

Castro (2001) chama a atenção para outro ponto essencial da vinculação constitucional 
dos recursos. A redação originalmente promulgada do artigo 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias determinava que, entre 1988 e 1998, o Poder Público deveria 
reservar 50% do dinheiro vinculado à educação para serem aplicados na eliminação do 
analfabetismo e universalização do ensino fundamental (BRASIL, 1988). Porém, ao se 
permitir que o termo constante do artigo fosse “poder público”, permitiu-se a interpretação de 
que o valor se referia à somatória dos valores das três esferas administrativas. Dessa forma, 
como Estados e Municípios já teriam como responsabilidade constitucional, o ensino médio e 
fundamental, respectivamente, o índice percentual seria atingido sem que houvesse 
reformulação contábil no âmbito da União. 

Quanto à Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Castro (2001) observa que, além de reforçar 
a importância da vinculação de recursos, o referido diploma legal definiu o conceito de o que 
seriam investimentos em manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) 

Passados quase dez anos, a LDB continuou a dar destaque à vinculação de recursos à 
educação e, mais que isso, se encarregou de redefinir o que se enquadra ou não no conceito 
de MDE, que havia sido previsto na Lei nº 7.348/85. Nesse sentido, observa-se que os 
programas voltados ao atendimento alimentar e à saúde do aluno não podem ser entendidos 
como enquadráveis no conceito, além de uma série de outras despesas previstas no art. 71. 
As despesas com inativos, que formam um elemento de gasto do Ministério da Educação 
(MEC), anteriormente admitidas como componentes das despesas de MDE, foram retiradas, 
mas, no entanto, não foram incluídas como despesas que não podem ser compreendidas 
no conceito de MDE. (CASTRO, 2001, P. 15) 

Além da vinculação constitucional, outro marco legal a respeito do tema foi a criação do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef), posteriormente remodelado para o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).  

Tendo em vista a considerável desigualdade de recursos entre os entes da federação, 
tais fundos foram criados como forma de transferência de recursos a Estados e Municípios 
para atendimento da educação básica.  

O princípio básico do FUNDEF foi o de disponibilizar um valor anual mínimo nacional 
por matrícula no ensino fundamental de cada rede municipal e estadual, de modo a 
possibilitar o que o governo federal considerou suficiente para um padrão mínimo de 
qualidade, nunca definido, embora previsto na Lei 9.424 (DAVIES, 2012, p. 42). 

Apesar do Fundef ter existido até a criação do Fundeb, em 2006, Castro, já em 2001, 
apontava alguns problemas 
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Assim, apesar das inovações introduzidas, ainda permanece no plano nacional a 
desigualdade na distribuição dos recursos, fazendo conviver no mesmo país alunos que 
têm do poder público uma grande disparidade no valor do gasto despendido. Logo, 
conclui-se pela necessidade urgente da realização de estudos e pesquisas relativos ao 
custo efetivo para o sistema do aluno matriculado no ensino fundamental, como previsto 
na legislação de criação do Fundef e na LDB, cujos resultados devem nortear a 
determinação de um valor mais adequado para o gasto mínimo aluno/ano, que deve dar 
condições para a realização de uma educação em quantidade e qualidade adequadas 
às reais necessidades da população brasileira. Isso pode resultar na necessidade de um 
grande esforço de recursos complementares do governo federal para suprir aqueles 
Estados e municípios, cujos recursos são insuficientes ao atendimento de valores 
médios, nacional e regional (CASTRO, 2001, p. 20). 

O mesmo autor, em 2005, apontava para dificuldades na manutenção da estrutura de 
outras modalidades de ensino, posto que o foco era o ensino fundamental. 

Essa estrutura de financiamento em suas características, principalmente após o 
FUNDEF, acaba por beneficiar sobremaneira as ações voltadas ao ensino fundamental 
– não há como se esquecer de que esse nível de ensino foi escolhido como objeto 
central da política de governo no período de 1995 a 2002. Em contrapartida, para a 
educação infantil e o ensino médio a atual estrutura de financiamento restringe bastante 
o poder de dispêndio e, consequentemente, as possibilidades de ampliação do acesso 
e de maior abrangência e qualidade. A primeira restrição e de maior peso diz respeito 
ao FUNDEF, que não incluiu entre os seus beneficiários os alunos desses níveis de 
educação, voltando-se exclusivamente ao financiamento do ensino fundamental, 
considerado prioritário pelo governo federal na segunda metade da década de 1990. A 
segunda restrição e de mais longa data diz respeito ao salário-educação, que é 
destinado de forma explícita e exclusiva ao ensino fundamental. Além disso, o governo 
federal tem sido criticado por estar contribuindo cada vez menos na composição dos 
recursos do FUNDEF (ABRAHÃO, 2005, p. 844). 

Neste cenário, foi criado o Fundeb. Davies (2012), apesar de apontar várias fragilidades 
do Fundeb, enumera quatro diferenças básicas em relação ao Fundef: a composição e a 
porcentagem dos impostos estaduais e federais que compõem o fundo é maior; todas as 
matrículas da educação básica são consideradas e não somente do ensino fundamental 
regular; o governo federal faz uma complementação para os estados que não atingirem o 
valor mínimo; e destina 60% dos recursos para a remuneração dos professores da educação 
básica. 

Como visto na breve contextualização e, nas palavras de Castro (2001, p. 13), a 
estrutura do financiamento educacional é “mista e complexa”. O autor explica que a maior 
fonte de recursos advém do aparato fiscal, resultantes da vinculação de valores mencionada. 
Outra fonte importante é composta pelas contribuições sociais. Além disso, outros valores 
provêm de operações de crédito com agências internacionais, aplicações financeiras do 
Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação (FNDE) e, a partir de 1994, do Fundo Social 
de Emergência (FSE).   

Ainda nesta seção, após a análise das fontes de receitas, cabe ressaltar a evolução dos 
gastos em educação nos últimos anos no Brasil. Pinto (2002), Castro, Souza e Tannuri-Pianto 
(2017), Helene (2013) e Castro (2011) se debruçaram sobre o tema. 

Em valores reais absolutos, pode-se dizer que o Brasil vem aumentando seus gastos 
em educação, porém, para que se possa produzir comparações e afirmações mais precisas 
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quanto ao impacto efetivo desse aumento, é necessário que outros dados também sejam 
analisados, como a proporção em relação ao PIB, o gasto absoluto por aluno, o gasto por 
aluno em relação ao PIB per capita, entre outros. 

De 1995 a 2005, o investimento público em educação, corrigido pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2005, teve um aumento real em 42% (CASTRO, 
2011, p. 36). Analisando os dados produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), também corrigidos pelo IPCA, tem-se que o investimento 
público direto em educação resultou em um aumento real, entre 2005 e 2014, de 112%. 

Nos dizeres de Castro,  

A ação do Estado no período aqui analisado, 1995-2007, foi marcada por 
reestruturações da gestão da política educacional, sobretudo no campo do ensino 
fundamental e mais atualmente da educação básica. Assistiu-se, também à 
reformulação de programas existentes e à criação de novos programas e 
projetos/atividades. Neste sentido é importante salientar que a ação do governo federal 
no período introduziu novos mecanismos de gestão, definiu critérios técnicos na 
determinação alocativa dos recursos, induziu a descentralização institucional e 
financeira das ações, avançou nos mecanismos de avaliação dos sistemas de ensino. 
A estratégia unificadora por trás destes projetos e medidas buscou fortalecer o papel 
coordenador e articulador do governo federal na área da educação fundamental e na 
educação básica (CASTRO, 2011, p. 29).  

Ainda sobre o período de 1995 a 2002, Pinto conclui que “[...] nos anos FHC, apesar do 
o país ter vivido um progressivo aumento da carga tributária, esta melhoria da arrecadação 
pouco repercutiu no sentido de ampliar efetivamente os gastos com ensino no Brasil” (PINTO, 
2002, p. 127). 

Quanto à porcentagem do PIB reservada a educação, também utilizando o período de 
1995 a 2014, observa-se um crescimento de 4% para 6% do PIB no período. (CASTRO, 2011; 
INEP, 2015). Porém, sobre tais dados, Helene (2013, p. 73) ressalta que estão neles 
embutidos a “estimativa para complemento da aposentadoria futura do pessoal ativo”, 
despesa que não foi realizada, e as “Transferências Correntes e de Capital ao Setor Privado”, 
correspondendo, pois, aos valores correspondentes a bolsas de estudos já computados nos 
investimentos em ciência e tecnologia, além de trazer valores transferidos ao setor privado, o 
que não traduziria com clareza as cifras realmente investidas na educação pública. 

Segundo os mesmos dados do Inep (2015), utilizando-se o IPCA 2014 como deflator, o 
gasto por aluno saiu de R$ 2.338, em 2000, para R$ 6.669, em 2014. Todavia, ao se analisar 
os gastos discriminados por nível de ensino, nota-se algumas diferenças nesse crescimento. 
Em 2000, o aluno da educação básica correspondia a um investimento de R$ 1.946 enquanto 
no ensino superior era de R$ 21.341, um valor 11 vezes menor. Em 2014, essa relação diminui 
significativamente, pois o investimento no aluno de ensino superior se mantém estável (R$ 
21.875), enquanto valor do aluno da educação básica cresce para R$ 5.935, sendo, portanto, 
inferior a 4 vezes do que o investido por aluno na educação superior.  

Nesse sentido, Castro, Souza e Tannuri-Pianto afirmam que “[...] quando comparamos 
em valores absolutos, o gasto público por aluno no Brasil, apesar de ter avançado 
significativamente nos últimos anos, ainda está bastante aquém da média dos países da 
OCDE” (CASTRO; SOUZA; TANNURI-PIANTO, 2017, p. 286). 
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Outro dado relevante é a proporção do gasto por aluno sobre o PIB per capita. Essa 
comparação é de fundamental importância na análise dos gastos em educação pois reflete 
quanto de fato o país está gastando em comparação com os demais países, mesmo com a 
variação de matrículas e adaptadas à realidade econômica nacional. Nesse índice, no período 
de 2000 a 2014, segundo o Inep, a estimativa de investimento direto por estudante em relação 
ao PIB per capita foi de 14, 1% para 24,5%. 

Outro aspecto a ser analisado é o da distribuição desses recursos entre os níveis de 
ensino. Pelo Gráfico 1, nota-se que, enquanto o investimento no ensino superior mantém-se 
constante entre 2000 e 2014, o ensino médio tem relativo aumento. Porém, são os anos do 
ensino fundamental que representam, em todo o período, mais de 50% do investimento em 
educação. 

Gráfico 1 – Proporção Relativa do Investimento Público Total em Educação, por Nível de 
Ensino - Brasil 2000-2014 

 
Fonte: Inep (2015). 

De posse desses dados, muitos pesquisadores concluem que ainda faltam muitos 
recursos para que o país possa avançar no alcance efetivo da educação para todas as 
pessoas, a exemplo do que afirma Pinto (2002), “[...] podemos dizer com tranquilidade que se 
o país quiser, de fato, cumprir as metas quantitativas e qualitativas fixadas pelo PNE, precisará 
destinar, ao setor educacional público, recursos equivalentes a 10% do seu PIB nos próximos 
dez anos” (PINTO, 2002, p . 124). 

Helene (2013) reserva parte de seu livro para explicar o que ele chama de “mitos e 
mentiras que embasam nossa política educacional” (HELENE, 2013, p. 52). O primeiro deles 
é justamente o tema que permeia este trabalho, ou seja, de que o problema não é a falta de 
recursos. Porém, o autor argumenta, utilizando os gastos por aluno com base no valor do 
FUNDEB, de que o gasto ainda é muito baixo. Também ressalta que o fato de existirem boas 
escolas com recursos limitados não significa que isso deva ser considerado como regra, posto 
que, num universo de mais de duzentas mil escolas públicas, algumas poderiam se destacar 
por possuírem um conjunto de questões favoráveis (quadro de professores completo por um 
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certo momento, alunos com condições sociais favoráveis, entre outros) que superariam, em 
algum ciclo, a ausência de verba. 

Outro “mito” discutido por Helene (2013) é de que o material didático é suficiente para 
uma educação de qualidade, não influenciando o nível dos professores.  

Ora, um professor sem autonomia, forçado a seguir o ritmo e o conteúdo específico 
determinados alhures, pode no máximo treinar seus alunos a responderem corretamente 
a certas questões, a resolver certos problemas, mas será incapaz de dar-lhes a 
possibilidade de desenvolver seus próprios instrumentos de compreensão, inclusive dos 
mundo que os rodeia (HELENE, 2013, p. 56). 

Quanto ao nível superior, o autor coloca que a comparação entre o custo por aluno de 
universidade pública com o valor da mensalidade de uma universidade privada não é correta. 
Isso porque as universidades públicas possuem em seu orçamento “[...] várias despesas não 
correspondentes à educação” (HELENE, 2013, p. 57), como aposentadorias, fomento a 
atividades culturais, o orçamento de serviços de atendimento ao público em geral como 
hospitais universitários, além das atividades de pesquisa que muitas vezes não existem em 
universidades privadas. 

Na mesma obra, Helene (2013) relata que o aumento dos investimentos em educação 
“[...] são insuficientes para absorver a demanda quantitativa por educação e garantir sua 
qualidade” (HELENE, 2013, p. 77).  

Por outro lado, outra linha de pesquisadores entende que os números atingidos já são 
expressivos e que, ao mesmo tempo, não resultaram em melhor desempenho dos estudantes 
nas principais avaliações educacionais do país. E é exatamente em vista de se analisar este 
argumento que a próxima seção terá enfoque. 

A divergência sobre os investimentos em educação 

Na breve exposição de dados da seção anterior, nota-se que o país aumentou seus 
investimentos em educação em números absolutos, porém, em termos relativos, o aumento 
foi mais tímido, não atingindo os padrões internacionais. 

Neste cenário, muitos pesquisadores, em sua maioria da área da economia, 
preocupados com a questão orçamentária e com a baixa repercussão desse investimento em 
avaliações como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), advogam no sentido de que os valores já 
alcançaram seus patamares máximos. 

Tal raciocínio parte da ideia central de que não há relação positiva entre recursos 
empregados e desempenho estudantil. Pode-se dizer que o Relatório Coleman, publicado em 
1966, inaugurou esse debate, pois os resultados trazidos afirmavam que o que, de fato, 
influenciava no desemprenho escolar eram as variáveis socioeconômicas. 

Em termos de orientações para as políticas educacionais americanas, as conclusões do 
Relatório Coleman levaram à valorização de ações de educação compensatória e indicaram 
a necessidade de remanejamentos que visassem garantir uma espécie de equilíbrio 
multirracial e multicultural entre as escolas. Em termos de visão geral de Educação, as 
conclusões do Relatório Coleman reforçaram as críticas à Teoria do Capital Humano e à 
visão do papel redentor da educação (BONAMINO; FRANCO, 1999, p. 102). 
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Essa afirmativa é a base do que seria chamado como “Money doesn’t matter” 
(GRISSMER; FLANAGAN; WILLIAMSON, 1998). Nessa linha de pesquisa, Hanushek (1989) 
é um autor bastante referenciado e traz duas observações importantes: (a) ausência de 
variações entre gastos escolares e desempenho de estudantes, (b) o salário dos docentes 
deve ser baseado em bonificações de acordo com o resultado apresentado, pois os o 
desempenho dos estudantes independe da formação ou experiência dos professores. 

Castro, Souza e Tannuri-Pianto (2017), por exemplo, entendem que, ao se analisar a 
distância de rendimento dos alunos para o alcance da proficiência, o Brasil precisaria elevar 
seu gasto por aluno em 277%, o que significaria que nem os 10% do PIB reservados à 
educação seriam suficientes. E, como em muitos trabalhos que seguem essa linha de 
pesquisa, preocupam-se com fatores que poderiam tornar os gastos mais “eficientes”: 

Ao comparar variáveis, concluímos a importância das variáveis carga-horária diária e 
alunos por turma, como instrumentos importantes para racionalização na utilização de 
recursos. Constatamos que os municípios mais eficientes apresentam piores 
indicadores de renda e gasto por aluno inferior, de onde inferimos a necessidade de 
focalização na alocação de recursos para que não haja desperdício e de aprimoramento 
na gestão para elevação dos níveis de eficiência (CASTRO; SOUZA; TANNURI-
PIANTO, 2017, p. 286). 

No mesmo sentido, Freguglia, Haddad e Gomes (2014) em um estudo que analisa os 
recursos transferidos pelo Fundef entre municípios com maior e menor presença do Bolsa 
Família e suas correlações com os resultados da Prova Brasil. Concluem que municípios que 
tiveram notas altas na Prova Brasil são aqueles que receberam mais recursos do governo 
federal para a educação básica. Por outro lado, não obtiveram relevante correlação entre 
municípios que possuem mais ocorrências de famílias beneficiárias do Bolsa Família com 
notas menores na Prova Brasil.  

A explicação para a primeira conclusão se dá pelo fato de que os gastos do governo 
resultariam em melhor performance dos alunos, porém ressaltam que a melhora é pequena: 
a cada 1% de aumento dos recursos, a nota em Português dos alunos da 4ª série aumenta 
em 0,028%, enquanto a nota dos alunos da 8ª série aumenta 0,011%. 

A segunda conclusão é decorrente da hipótese de que o Bolsa Família teria aumentado 
o número de matrículas, o que poderia ter reduzido a qualidade do ensino. Porém, não 
chegaram em resultados estatisticamente significantes. 

Em outro trabalho sobre o tema, que faz concisa e relevante revisão sobre os fatores 
que influenciam o rendimento dos estudantes, Amaral e Menezes-Filho (2008) também trazem 
a evidência de que a relação entre qualidade da educação e gastos educacionais é relevante, 
mas em municípios que possuem níveis maiores de qualidade. Assinalam que  

[...] uma possível interpretação para isso é que tais municípios têm melhor desempenho 
escolar justamente porque neles a estrutura de incentivos do sistema educacional 
favorece melhoras no desempenho e, dessa forma, aportes de recursos nesses 
sistemas se traduzem em aumentos na qualidade do ensino (AMARAL; MENEZES-
FILHO, 2008, p. 18). 

Neste mesmo estudo, os autores afirmam, baseando-se em diversas pesquisas, que (a) 
a qualidade do ensino está relacionada a rendimentos individuais, (b) na América Latina, 
houve uma tendência de expansão das matrículas sem cuidados com a qualidade ofertada, 
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(c) a qualidade dos professores é um fator importante no desempenho dos alunos e (d) a 
qualidade do ensino tem relação positiva com a educação dos pais e a renda familiar do aluno. 

Porém, quando retomam a relação entre gastos e qualidade, asseveram que 

Ademais, a relação entre os recursos destinados à educação e a qualidade do ensino 
não é clara: aparentemente, questões acerca da gestão desses recursos no sistema 
educacional impedem que eles sejam convertidos em melhor qualidade da educação. 
Ainda assim, após esforços no aumento da qualidade da educação, o Brasil não tem 
focado a qualidade desta como meta.  (AMARAL; MENEZES-FILHO, 2008, p. 17-18). 

Como visto, a preocupação com a “eficiência” e “melhor alocação de recursos” é 
recorrente nesses trabalhos. Zoghbi et al. (2009) asseguram que, mesmo nos estados com 
melhor desempenho escolar, os gastos educacionais não são eficientes, chegando a colocar 
que, em alguns casos, a redução dos recursos empregados nos ensinos fundamental e médio 
poderia sofrer uma redução de quase 50%. E acrescentam “(...) existe um amplo espaço para 
melhorar eficiência se esforços forem colocados no uso das melhores práticas de gestão dos 
recursos” (ZOGHBI et al., 2009, p. 804). 

No entanto, entendem que os resultados “devem ser avaliados com cautela” (ZOGHBI 
et al., 2009, p. 804), tendo em vista a falta de microdados para se entender a influência de 
outros fatores e a necessidade de se ter mais avaliações periódicas para a construção de 
índices mais robustos. 

O foco para que os valores empregados em educação sejam gastos de uma melhor 
forma também está presente em alguns documentos de diversas organizações. Campos 
(2005) analisa o relatório produzido pela Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (CEPAL) e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO): Invertir mejor, para invertir mas: financiamento y gestión de la educación 
em América Latina y Caribe, lançado em 2004, e observa que  

[...] os resultados da aprendizagem tornam-se o centro da problemática educacional e a 
questão do financiamento é reduzida a um problema de esforço próprio de cada sistema 
educacional e, de forma particular, do gestor de cada escola. Às lideranças locais 
reserva-se o papel de buscar parcerias, mobilizando fontes alternativas de recursos com 
vistas ao atendimento das necessidades da comunidade escolar. (CAMPOS, 2005, p. 3) 

Ademais, há a ideia de responsabilização pelos resultados, considerando o professor 
como protagonista do processo, além da ênfase na escola como espaço de participação e 
controle, possibilitando, segundo o documento através da análise de Campos (2005), colocar 
cada escola e atividade profissional de maneira individualizada e capaz de trazer melhorias 
sem, necessariamente, traduzir-se em aumento de recursos. 

Esses aspectos trazidos por estes trabalhos têm sido considerados pelos governos no 
planejamento e implantação de políticas públicas. A título de exemplo, em recente relatório 
produzido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), intitulado de Aspectos Fiscais da 
Educação no Brasil, lê-se recomendações do seguinte teor: 

Conclui-se, portanto, que o Brasil já gasta um volume de recursos em educação 
compatível com a experiência internacional. Ademais, o financiamento futuro dos 
serviços educacionais, considerando-se a manutenção da atual cobertura dos serviços, 
a evolução do custo de provisão dos serviços e a alteração demográfica da população 
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brasileira, gera uma trajetória de gasto em linha com a dinâmica estabelecida pela EC 
95/2016. (STN, 2018, p. 10). 

Em seguida, conclui que o governo deve buscar a melhoria da qualidade da educação 
“[...] através do aprimoramento de políticas e processos educacionais, sem a ampliação de 
gastos” (STN, 2018, p. 13). Para tanto, baseia-se em análises comparativas com relação às 
notas do Pisa e do Saeb de algumas localidades específicas, utilizando-as como “modelo” 
para futura replicação em todos os níveis de ensino.  

Apesar do termo “qualidade da educação” ter sido citado repetidas vezes até então, em 
nenhuma das pesquisas mencionadas apareceu a preocupação em se conceituar ou delimitar 
qual a abrangência considerada do termo. 

De fato, mesmo quando o olhar é dirigido para a legislação vigente, o conceito de 
qualidade também é difuso. A Constituição Federal de 1988 determina, em seu artigo 206, 
inciso VII, que um dos princípios do ensino é a garantia do padrão de qualidade. A expressão 
também aparece nos artigos 209, 211, 212, 214 e no artigo 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (BRASIL, 1988). 

Castro (2001) destaca que a LDB de 1996 também traz expressamente a ideia da 
garantia da qualidade via financiamento 

Ainda no capítulo de recursos financeiros, a LDB, preocupada com a qualidade da educação, 
fixou que os entes federados estabelecerão padrões mínimos para o ensino fundamental, 
baseados no cálculo do custo mínimo por aluno. Fixou, ainda, que é responsabilidade da 
União efetuar os cálculos, considerando-se as variações regionais e as diversas 
modalidades de ensino. No que diz respeito à distribuição dos recursos públicos, a prioridade 
nacional para aplicação dos mesmos será o ensino fundamental, de acordo com o Plano 
Nacional de Educação, de duração plurianual. (CASTRO, 2001, p. 13). 

Porém, em nenhum desses diplomas legais, encontra-se a descrição do que se 
considera como qualidade. Para tanto, Pinto (2008) relaciona a ideia de qualidade da 
educação com os custos necessários para sua efetivação. Ciente de que os argumentos de 
que os recursos não melhoram o desempenhos dos alunos decorrem de estudos baseados 
nos testes padronizados, como o Saeb e o Pisa, o autor parte do seguinte princípio: 

Embora os testes padronizados possam ser importante instrumento, desde que se 
incluam em um sistema mais amplo de avaliação, o que os estudos no Brasil e no mundo 
mostram é que o desempenho dos alunos nestes testes é fortemente influenciado pelo 
nível socioeconômico (NSE) de suas famílias. Isto faz com que leituras apressadas dos 
resultados levem a considerar como “efeito escola” o que é, na verdade, “efeito NSE 
familiar” (PINTO, 2008, p. 61-62) 

Com isso, comparando o gasto público por aluno do país com as mensalidades das 
escolas particulares e com os gastos por aluno de outros países, conclui que “[...] caso se 
pretenda um resultado final de qualidade (no caso da escola, um aluno com uma boa 
educação), são necessários processos e insumos adequados.” (PINTO, 2008, p. 63). 

Mais do que definir educação, Pinto (2008) define três tipos de insumos que impactam 
diretamente na qualidade da educação: infraestrutura, recursos que deem condições para o 
funcionamento e manutenção do ensino e insumos relacionados ao pessoal, como os salário. 
Baseando-se nisso, estimou que seriam necessários que, pelo menos, 6,7% do PIB fossem 
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. 
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Portanto, um olhar para pesquisas sobre qualidade da educação e sua relação direta ou 
não com os testes padronizados é fundamental para compreendermos as diferentes óticas 
contidas nesses trabalhos descritos. 

Considerações Finais 

Como dito inicialmente, torna-se uma tarefa quase impossível trazer resposta precisa 
para dilemas que pertencem a um tema tão amplo, complexo e fruto da disputa de tantos 
atores. Porém, este trabalho apresentou as principais linhas argumentativas daqueles que 
entendem que, para uma educação de melhor qualidade, bastam que os recursos sejam mais 
bem administrados na educação pública, bem como trouxe alguns pesquisadores que 
afirmam que a educação necessita também de mais recursos para atingir seus objetivos. 

Davies, analisando a discussão sobre os 10% do PIB para a educação pública entre a 
“Proposta da Sociedade Brasileira” e o Ministério da Educação, resumiu 

O contraste dessa proposta com a do MEC sintetiza uma das mais antigas e 
equivocadas polêmicas do financiamento da educação, sendo um lado representado 
pelos que argumentam que os recursos já são suficientes e que bastaria a sua aplicação 
mais racional (geralmente autoridades governamentais ou pessoas e instituições com 
elas identificadas), e o outro pelos que enfatizam mais verbas, normalmente sindicatos 
de professores. Ora, conforme vimos ao longo deste texto, o financiamento da educação 
é tanto uma questão quantitativa (mais recursos) quanto qualitativa (sua melhor 
utilização). (DAVIES, 2012, p. 56-57) 

Contudo, para se discutir a possibilidade de relação entre a distribuição de recursos e a 
qualidade da educação, urge a necessidade de se compreender o debate colocado sobre este 
conceito, pois há uma disputa por atribuir significados à qualidade da educação. “A noção de 
qualidade tem, portanto, um caráter polissêmico, não se traduz em termos essenciais ou 
absolutos e não encerra um conceito neutro” (GUSMÃO, 2010, p. 28). 

Nesse sentido, Paro (1998) coloca que a educação não deve se limitar a uma formação 
para o mercado de trabalho ou como preparação para entrada em uma universidade, 
devendo, pois, preparar para a própria vida. Para tal, seria necessário que o ambiente escolar 
estimulasse o “bem viver”, através de uma escola que “seja prazerosa para seus alunos desde 
já”. E completa: 

A primeira condição para propiciar isso é que a educação se apresente enquanto relação 
humana dialógica, que garanta a condição de sujeito tanto do educador quanto do 
educando. Não obstante a importância da educação para a constituição do indivíduo 
histórico, mormente na sociedade atual, a escola é uma das únicas instituições para cujo 
produto não existem padrões definidos de qualidade. Isso talvez se deva à extrema 
complexidade que envolve a avaliação de sua qualidade (PARO, 1998, p. 302). 

Com base nessas breves concepções, que vão além do mero resultado das avaliações 
em larga escala, este trabalho conclui que a grande contribuição para o debate deve se dar 
justamente na conceituação de qualidade da educação para se compreender as diferenças 
apresentadas nas argumentações quase que diametralmente opostas sobre o mesmo tema. 

Isso significa, como alerta Gusmão (2010), entender que há uma disputa sobre o 
discurso do que é considerado como qualidade da educação. Porém, a compreensão de que 
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este fator não pode ser colocado em segundo plano implica em não elevar certos dados 
obtidos, como a variação do desempenho no Pisa, a patamares de tradutores da verdade. 

Por outro lado, é importante reconhecer a dimensão de outros dados que, numa análise 
governamental, têm sido preteridos, como, por exemplo, traz Abrahão 

O gasto por aluno/ano – relação entre os recursos financeiros gastos nos níveis e 
modalidades de educação divididos pelo número de alunos – é outro tipo de indicador 
bastante útil para comparar países. Esse indicador reflete não apenas quanto da riqueza 
do país é destinada aos seus estudantes, no sentido de prover educação a cada um 
deles em cada ano, mas também qual a ênfase de gasto, por nível e modalidade 
educacional (ABRAHÃO, 2005, p. 853). 

Por fim, é de especial relevância a reflexão de Dourado e Oliveira (2009) quanto a 
relação da qualidade e sua influência na discussão do financiamento educacional, colocando 
este como “fundamental para o estabelecimento de condições objetivas para a oferta de 
educação de qualidade e para a implementação de escolas públicas de qualidade, envolvendo 
estudos específicos relativos aos diferentes níveis, etapas e modalidades educativas” 
(DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p. 211). 

Portanto, justamente apoiando-se nesta ideia, que o presente artigo buscou entender a 
necessidade de se considerar o debate conceitual da qualidade da educação antes de 
produzir afirmações de que o aumento do financiamento pouco contribui para sua evolução 
e, adotando-se o raciocínio proposto por Pinto (2008), este trabalho entende que deve ser o 
caminho possível para continuar o debate. 
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Resumo 
A emenda constitucional 95/2016 estabeleceu limites de gastos que afetam os serviços públicos da Saúde 
e da Educação. Nesse sentido, este artigo versa sobre o financiamento da educação brasileira na 
contemporaneidade. Aborda o orçamento do Ministério da Educação, de 2008 a 2017, mediante a 
tendência de contingenciamento de recursos e os horizontes possíveis a partir da Emenda Constitucional 
95/2016 com o intuito de problematizar o contexto em que se estabelece um limite para os gastos públicos, 
especialmente no que se refere ao direito à educação. As categorias da totalidade, da contradição e da 
mediação embasaram a revisão de literatura, o levantamento documental e a análise dos dados.  
Evidencia-se quatro tendências sobre o financiamento da educação nos últimos anos, apresenta-se a série 
histórica do orçamento do MEC e aborda-se a emenda constitucional 95 como o atributo jurídico adequado 
para inviabilizar a luta histórica pelo aumento dos recursos para o financiamento da educação.  
Palavras-chave: Financiamento da Educação. Orçamento do Ministério da Educação. Emenda 
Constitucional n.95/2016. 

The Public Budget for Brazilian Education, the contingency of 
resources and the Constitutional Amendment n. 95/2016 
Abstract 
Constitutional amendment 95/2016 established spending limits that affect public health and education 
services. In this sense, this article deals with the financing of Brazilian education in contemporary times. 
It addresses the budget of the Ministry of Education, from 2008 to 2017, through the trend of resources 
contingency and possible situations from Constitutional Amendment 95/2016 in order to problematize the 
context in which a limit is established for public spending, especially with regard to the right of education. 
The categories of totality, contradiction, and mediation supported the literature review, the documentary 
survey, and the data analysis. There are four trends in the financing of education in recent years. It is 
presented the historical series of the MEC budget, and the constitutional amendment 95 is approached 
as the appropriate legal attribute to prevent the historical struggle to increase resources for the financing 
of education.  
Keywords: Education Financing. Ministry of Education budget. Constitutional amendment n.95 / 2016. 
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Introdução 

A emenda constitucional 95/2016 institui um novo regime fiscal para os orçamentos 
fiscal e da seguridade social estabelecendo um limite de gastos públicos por vinte anos. 
Determinou, ainda as aplicações mínimas que afetam os serviços públicos da Saúde e da 
Educação, direitos sociais estabelecidos constitucionalmente. 

Nesse sentido, este artigo versa sobre o financiamento da educação brasileira na 
contemporaneidade. Aborda o orçamento do Ministério da Educação (MEC), de 2008 a 2017, 
mediante a tendência de contingenciamento de recursos e os horizontes possíveis a partir da 
Emenda Constitucional 95/2016 com o intuito de problematizar o contexto em que se 
estabelece um limite para os gastos públicos, especialmente no que se refere ao direito à 
educação. 

A totalidade, a contradição e a mediação, enquanto categorias teórico-metodológicas 
do materialismo histórico-dialético, embasaram a revisão de literatura dos artigos publicados 
na Revista Fineduca, o levantamento documental que possibilitou a construção de uma série 
histórica (2008 a 2017) do orçamento do Ministério da Educação e a análise das informações 
produzidas a partir desses procedimentos. 

Este artigo registra os resultados desta pesquisa teórica-documental e está estruturado 
em três seções. Inicialmente aborda-se a análise dos artigos da Revista Fineduca apontando 
as quatro tendências sobre o financiamento da educação nos últimos anos. Na sequência, 
apresenta-se a série histórica do orçamento do MEC que revelou um aumento substancial 
nos recursos executados. Cumpre destacar, que a utilização da Calculadora do Cidadão, 
disponível no site do Banco Central, viabilizou a atualização dos orçamentos executados 
permitindo a identificação dos valores reais aplicados, e consequentemente, a constatação 
de redução de recursos nos últimos três anos.  

A última seção analisa a emenda constitucional 95 sob o contexto das tendências 
apontadas por pesquisadores do financiamento da educação e das evidências do orçamento 
do MEC. 

As tendências do financiamento da educação na Revista FINEDUCA 

Captar a concretude das Políticas de Financiamento da Educação no Brasil por meio da 
análise feita por pesquisadores que publicaram seus trabalhos em um periódico acadêmico é 
fundamental para refletir sobre o registro metódico do processo histórico e para identificar as 
tendências que emergem das conclusões das pesquisas realizadas. Nesse sentido, os artigos 
da Revista de Financiamento da Educação (FINEDUCA)5 são objeto de análise desta seção.  

Este periódico foi escolhido por se configurar em um meio de comunicação acadêmica 
que congrega os trabalhos dos pesquisadores em Financiamento da Educação cujo escopo 
é a divulgação, o intercâmbio e o debate de ideias desse campo de estudo. O recorte histórico 
das publicações de 2011 a 2018 converge com o início das publicações do FINEDUCA e as 
últimas produções postadas. 

Sendo assim, foram selecionados trinta e cinco artigos em conformidade com os 
seguintes critérios de inclusão: artigos com as palavras “Financiamento da Educação”, 
                                                            
5  Disponível no domínio < http://seer.ufrgs.br/fineduca>. 
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“Financiamento Educacional”, “Financiamento da Educação Pública”, “Orçamento” nos títulos 
ou nas Palavras-chave: síntese dos pesquisadores sobre a efetividade das Políticas de 
Financiamento da Educação.  

A seleção e a análise desses artigos aconteceram entre junho e agosto de 2018. O 
Gráfico 1 revela a relação quantitativa entre os artigos publicados e aqueles que se tornaram 
objeto de análise e, ainda, que em três momentos 50% ou mais dos artigos respondiam aos 
critérios estabelecidos. 

Gráfico 1 – Artigos da Revista Fineduca e Artigos Analisados 

 
Fonte: Fineduca, 2018. Elaborado pelos autores. 

A análise dos artigos selecionados possibilitou o apontamento de quatro tendências 
predominantes na produção sobre Financiamento da Educação no Brasil: o financiamento 
inadequado ou diferenciado gera desigualdades entre as regiões; a política de financiamento 
precisa ser repensada, com a perspectiva do aporte de novas fontes e mais recursos; 
contingenciamento de recursos, principalmente no momento de agravamento da crise político-
econômica; o fundo público está sendo transferido para o setor privado. 

Sobre o financiamento insuficiente e diferenciado entre os entes federados, resultando 
na desigualdade regional Sousa e Lima (2011), Scalabrin (2012), Gouveia e Souza (2012), 
Farenzena (2012), Barcelos (2013), Costa (2013), Bassi e Debovi (2014), Cardoso e 
Farenzena (2015), Cavalcanti (2017), Machado (2017), Valadão e Oliveira (2017) e Conte 
(2018) demonstraram que a evidente estrutura das desigualdades regionais, sejam sociais, 
políticas ou econômicas, se materializa no financiamento e na qualidade da oferta do direito 
a educação, pois são esses fatores que influenciam na criação e na condução das Políticas 
de Financiamento. 

No que se refere à necessidade da atual Política de Financiamento da Educação ser 
repensada e o aporte de novos e mais recursos os trabalhos indicaram a imprescindibilidade 
de uma configuração para a Política de Financiamento, que seja efetiva e de caráter 
permanente, ademais os autores garantiram a indispensabilidade de recursos suficientes, 
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para isso é necessário o aporte de novos recursos (MONLEVADE, 2012; SCALABRIN, 2012; 
MARTINS, 2012; GOUVEIA E SOUZA, 2012; MACHADO, 2013; CARDOSO E FARENZENA, 
2015; AVES E PIMENTEL, 2015; BUENO E PERGHER, 2017; FERNANDES E SANTOS, 
2017; SANTOS, 2017; CONTE. 2018; MORDUCHOWICZ, 2011) 

A respeito do contingenciamento dos recursos é importante frisar que isso decorre do 
fato das Políticas de Financiamento da Educação serem conduzidas de acordo com as 
projeções econômicas do país e isso influenciar as decisões dos representantes políticos por 
meio da legislação. Nesse caso, 12 publicações retrataram a perda de direitos por meio do 
enxugamento de gastos na área da educação, em diferentes cidades do Brasil. A maioria dos 
casos de corte orçamentário afetou primeiramente o Financiamento da Educação (SOUZA E 
LIMA, 2011; MELCHIOR, 2011; BASSI, 2011; MORDUCHOWICZ, 2011; MARTINS, 2012; 
BRITO, 2013; CASTRO, F. E CASTRO, S., 2013; SALES, CRUZ E SILVA, 2014; GOUVEIA 
E SOUZA, 2014; MILLORIN, 2017; MESQUITA, CARNEIRO E AFONSO, 2017; SANTOS, 
2017). 

Quanto ao escoamento do dinheiro público para setores privados, uma evidente 
contradição perante ao contingenciamento de recursos voltados à Educação. Nesse sentido, 
Araújo (2015), Wathier e Iosif (2016), Nascimento e Cruz (2016), Brito (2013), Melchior (2011) 
evidenciaram que o fundo público está sendo disputado por instituições privadas. Sob tal 
contexto o dinheiro público é transferido para instituições privadas por meio das parcerias 
público-privadas.  

Cumpre destacar que o conjunto dessas tendências identificadas no financiamento da 
educação na produção científica dos últimos oito anos, isoladas ou articuladas entre si, 
colaboram para o sucateamento da educação pública, cujas expressões, dentre tantas, são: 
as condições precárias e/ou inexistentes para os processos de ensino e aprendizagem; a 
baixa remuneração dos trabalhadores da educação e a desvalorização da carreira docente.         

Apontadas as tendências do Financiamento da Educação no Brasil a partir dos trabalhos 
publicados da Revista de Financiamento da Educação (FINEDUCA), cabe demonstrar a série 
histórica do orçamento destinado ao Ministério da Educação (MEC) para verificar se, uma das 
tendências apontadas nesta seção – o contingenciamento dos recursos – pode ser 
confirmada, ou não nos orçamentos dos últimos anos. 

As dotações orçamentárias do MEC de 2008 a 2017: alguma 
evidência de contingenciamento de recursos?  

Apresenta-se a série histórica do Orçamento da Educação para o Ministério da 
Educação (MEC) a partir das fontes documentais do Sistema Integrado de Planejamento e 
Orçamento (SIOP)6, da Lei Orçamentária Anual (LOA)7 por meio do seu anexo “Detalhamento 

                                                            
6  O acesso do sistema é preferível que seja pelo navegador Firefox. Disponível em: <https://www1.siop. 

planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS
%40pqlk04&anonymous=true>.  

7  Selecionar o ano, após selecionar o anexo da LOA. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-
uniao/leis-orcamentarias/loa>. 
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dos Créditos Orçamentários - Órgãos do Poder Executivo - Ministério da Educação” e do 
Portal da Transparência8. 

O SIOP é um sistema do Governo Federal que demonstra os processos orçamentários 
da União, apesar do acesso ser limitado aos servidores, desde 2012, alguns módulos foram 
abertos ao público em geral, com isso os dados orçamentários podem ser visualizados. 
Apesar de expor o detalhamento das aplicações dos recursos, o principal desafio desse 
sistema para qualquer cidadão é entender os dados orçamentários, uma vez que não fornece 
dados exatos, além de enunciar o orçamento executado sob o nome de empenho e a 
permissão de visualizar apenas o orçamento executado. 

O anexo V da Lei Orçamentária Anual (LOA) denominada de “Detalhamento dos 
Créditos Orçamentários - Órgãos do Poder Executivo - Ministério da Educação” detalha as 
despesas do Ministério da Educação, dessa forma cada ano vigente fornece dados do 
orçamento executado de dois anos, proporcionando a visualização do orçamento executado 
e da previsão para o ano seguinte. Isso possibilita fazer comparações com as referências 
orçamentárias de outras fontes.  

No Portal da Transparência é possível verificar tanto a previsão de arrecadação e de 
despesas quanto a execução do orçamento por determinado órgão, fornecendo também o 
detalhamento das aplicações dos recursos. 

A composição de uma série histórica do orçamento do Ministério da Educação (MEC), 
órgão do Governo Federal responsável pela Política Nacional de todos os níveis e 
modalidades da Educação, é fundamental para a identificação da dinâmica de destinação de 
recursos para a educação brasileira.  

Durante a investigação dos orçamentos anuais para a educação alguns problemas de 
transparência na publicidade do orçamento foram detectados, como: o Portal da 
Transparência permite a visualização dos dados a partir de 2014; o documento “Detalhamento 
dos Créditos Orçamentários - Órgãos do Poder Executivo - Ministério da Educação” 
disponibiliza os dados até 2013; os dados do SIOP não conferem com o orçamento 
publicizado pelo Portal da transparência a partir do ano de 2014 . 

 Apesar dessas dificuldades, a composição da série histórica do orçamento para a 
educação no período de 2008 a 2017, expressa no Gráfico 2, foi possível mediante as 
condições a seguir:  os dados orçamentários para a educação no período de 2008 a 2013 
foram comparados entre o SIOP e o anexo “Detalhamento dos Créditos Orçamentários - 
Órgãos do Poder Executivo - Ministério da Educação”, os valores foram os mesmos; a partir 
de 2014 o dado que prevaleceu foi o Portal da Transparência, contudo a comparação não 
pôde ser realizada com a informação do anexo em razão da sua inexistência. Ademais, em 
relação ao SIOP os dados foram divergentes. 

  

                                                            
8  Na Opção Órgão e Servidores, selecionar “órgãos”, após selecionar o ano, depois selecionar a opção 

“despesas”. O resultado dará a execução do orçamento da despesa por órgão, nesse caso selecionar o órgão 
Ministério da Educação. Disponível em:< http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos-superiores/26000-
ministerio-da-educacao>.  
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Gráfico 2 – Orçamento para a Educação Brasileira 2008-2017 

 
Fonte: SIOP, LOA, Portal da Transparência, (2018). Elaborado pelos autores. 

Quando se compara os valores nominais executados em 2008 e em 2017, apresentados 
no Gráfico 2, à primeira vista identifica-se um aumento exponencial no orçamento do Ministério 
da Educação (MEC) neste período, que supostamente, refutaria a tendência de 
contingenciamento de recursos apontadas na seção anterior. Em termos de valores nominais 
(valores expressos nos documentos que foram analisados), em 2008 os recursos executados 
foram de R$ 33.014.256.077,00 e em 2017 chegaram a R$ 127.464.086.508,55, representando 
um aumento de R$ 94.449.830,431,00, aproximadamente um aumento de 74%. 

Entretanto, é necessário acrescentar outras variáveis à análise como: a diferença de 
recursos, em relação ao ano anterior, que representa o aumento no orçamento em valores 
nominais; o percentual que representa esta diferença; a inflação efetiva determinada pelo 
Banco Central, conforme o IPCA; o percentual real, descontada a inflação, do orçamento do 
MEC. Esses dados compõem a Tabela 1. 

Tabela 1 – Exercícios Orçamentários do MEC com outras variáveis 

Exercícios 
orçamentários 

Valores nominais dos 
repasses que indicam 

aumento em relação ao 
ano anterior* 

Diferença em 
Percentual 

(aproximadamente)** 

Inflação Efetiva 
(IPCA % a.a)*** 

Percentual Real 
dos repasses 
descontada a 

inflação 
2009 R$ 6.217.979.578,00 15% 4.31% 10.69% 
2010 R$ 14.928.178.529,00 28% 5.91% 22.1% 
2011 R$ 9.817.264.087,00 15% 6.5% 9% 
2012 R$ 11.844.321.740,00 15,5% 5.84% 9.67% 
2013 R$ 8.660.000.000,00 10% 5.91% 4.1% 
2014 R$ 17.393.910.664,00 17% 6.41% 10.6% 
2015 R$ 9.116.907.581,00 8.2% 10.67% -2.47% 
2016 R$ 7.625.816.723,00 6.4% 6.29% 0.11% 
2017 R$ 8.791.451.540,00 6.9% 2.95% 3.95% 

*Cálculo feito com valores apresentados no Gráfico 1 
** Calculado pelos autores. 

*** Fonte: https://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf. Acesso em: 25 ago. 2018. 
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Cumpre ressaltar, que a atualização dos valores nominais por meio da calculadora do 
cidadão foi fundamental para qualificar os dados e identificar os valores reais repassados ao 
Ministério da Educação entre 2008 e 2017. Os dados apresentados na última coluna da 
Tabela 1 possibilitam as seguintes conclusões acerca dos movimentos referentes aos 
repasses de recursos para o MEC: entre 2009 a 2014 os repasses corresponderam a 
percentuais superiores ao percentual da inflação, com o devido destaque para o repasse feito 
em 2010; em 2015 houve um déficit de 2,4 pontos percentuais; em 2016 o aumento real 
correspondeu a 0,11 ponto percentual e em 2017 o percentual do repasse ainda ficou abaixo 
do percentual de 2013. 

Esses dados permitem inferir, ainda, que desde 2015 o movimento de percentuais dos 
repasses pode confirmar a tendência de diminuição de recursos para a educação. Não 
obstante, o orçamento de 2018 pode ser configurado como expressão da tendência de 
contingenciamento, uma vez que a despesa prevista para o MEC em 2018 é de R$ 
144.029.957.051,00 e o que foi executado, até então, foi o valor de R$ 81.431.748.592,299, 
ou seja, faltando três meses para acabar o ano, o MEC executou apenas 56,54% do 
orçamento previsto. 

Mediante o entendimento do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(2015) que assevera que “contingenciamento consiste no retardamento ou, ainda, na 
inexecução de parte da programação de despesa prevista na Lei Orçamentária [...]” infere-se 
que, em 2018, está havendo contingenciamento de recursos no Ministério da Educação, 
confirmando uma das tendências apontadas mediante análise dos artigos da Revista 
Fineduca. 

A Emenda Constitucional n.95: nuances de sua vigência  

A Emenda Constitucional 95/2016, instituiu o Novo Regime Fiscal (NRF), impondo um 
limite para as despesas primárias do orçamento público brasileiro10. Esse Regime Fiscal 
consistiu na restrição de gastos públicos, a partir de 2018, aos valores do exercício 
imediatamente anterior, corrigidos pelo IPCA. 

Cumpre ressaltar, que esse critério foi adotado para a definição do gasto mínimo em 
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme constata-se no Inciso II do Artigo 110 da 
Emenda Constitucional 95 (BRASIL, 2016). Esse artigo vai de encontro ao que está 
estabelecido no Art. 112 da Constituição Federal que determina que a União aplicará no 
mínimo 18% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino” 
(BRASIL, 1988)11. 

Tanno (2017) ressalta que a maior parte das despesas com educação não é afetada 
pela EC nº 95/2016 devido ao regime de colaboração, pois o limite dos gastos é imposto para 
a União. Refuta-se tal entendimento pois, entende-se que os Estados, o Distrito Federal e os 

                                                            
9  Disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos-superiores. Acessado em: 23 set. 2018  
10  No período de sua proposição ficou, popularmente, conhecida como a PEC10 do teto dos gastos ou PEC do 

fim do mundo. Essa definição foi utilizada pelos movimentos sociais e sindicais durante o processo de 
tramitação da PEC. 

11  Gonçalves (2018), assevera que tramitam no Supremo Tribunal Federal duas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade do Artigo 110 da Emenda Constitucional 95. 
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Municípios também estão sujeitos às mesmas crises político-econômicas que foram utilizadas 
como justificativa para a imposição do novo regime fiscal. 

Ademais, esse argumento corrobora para as desigualdades regionais porque a 
diminuição de recursos afetará o papel de suplementação da União, fundamental para alguns 
entes federados. Não obstante, a Emenda Constitucional 95/2016 define o orçamento de 2017 
para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino com base no mínimo constitucional definido 
no Artigo 212 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e para os exercícios 
posteriores a base do cálculo corresponde aos valores do exercício imediatamente anterior 
atualizados pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

Uma vez que o mínimo constitucional foi parâmetro, apenas para 2017, infere-se que 
desde o orçamento de 2018 existe a probabilidade de a União aplicar menos de 18% da 
receita resultante de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, confirmando-se 
a tendência de diminuição de recursos para a educação apontada nas seções anteriores. 

A respeito disso, Gonçalves (2018) adverte que existem duas ações diretas de 
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF), ainda não julgadas, e que o 
posicionamento da corte máxima deste país será determinante para o enfrentamento desta 
questão. 

Entende-se que pelas nuances aqui destacadas a EC inviabiliza a meta 20 do Plano 
Nacional de Educação que consiste na ampliação do investimento público em educação no 
patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do País – a partir de 2018, 
quinto ano de vigência da lei 13.005 (BRASIL, 2014) – e 10%, em 2023.   

Os dados revelados aqui neste artigo ainda são insuficientes para assegurar que o 
Orçamento da Educação está sendo contingenciado pelo Novo Regime Fiscal (NRF), embora 
haja a necessidade de verificar a série histórica do orçamento destinado a manutenção do 
ensino e do cumprimento do financiamento mínimo exigido previsto no artigo 212, para 
verificar novamente se o Novo Regime Fiscal está agindo nesse tópico específico. 

Sendo a Emenda do Novo Regime Fiscal uma reação do Estado face a crise do 
capitalismo e considerando Estado como fiador do capital (MÉSZAROS, 2011) destaca-se a 
disputa pelo fundo público nas discussões do governo para definir a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO)12 e a Lei Orçamentária Anual (LOA), não obstante conclui-se que a 
emenda constitucional 95 é o atributo jurídico adequado para inviabilizar a luta histórica pelo 
aumento dos recursos para o financiamento da educação e a possibilidade de materialização 
das tendências apontadas neste trabalho. 
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Resumo  
O artigo apresenta um estudo sobre o financiamento estudantil privado-próprio da Estácio 
Participações S.A. Este estudo possui como objetivo analisar o Financiamento Próprio -
Parcelamento Estácio- (PAR) da companhia Estácio Participações S.A e o papel do Fórum 
das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular (FERESP) no fortalecimento do 
setor privado-mercantil. A metodologia consiste em pesquisa bibliográfica e análise 
documental que tem como fontes primárias os relatórios da empresa (2010-2018) e as cartas 
do FERESP. Os resultados apontam que o processo de ajuste fiscal, a partir de 2015, trouxe 
restrições ao Fies e a partir de então empresas educacionais lançaram ao mercado 
educacional formas de financiamento privado-próprio, como é exemplificado por meio do PAR 
na Estácio Participações S.A. Alinhado a isso temos as orientações do Fórum como um 
indutor das políticas para o favorecimento dessas instituições. 
Palavras-chave: Financiamento estudantil; Ensino superior privado-mercantil; Estácio; 
FERESP. 

The Role of Feresp in the Induction of Student Financing Policy: the 
case of Estácio Participações S.A 
Abstract 
The article presents a study on the financing private student-own Estácio Participações S.A. 
This study has as objective to analyze your own financing -PARCELING ESTÁCIO- (PAR) of 
the company Estácio Participações S.A and the role of the Forum of representative bodies of 
higher education in particular (FERESP) in strengthening the private sector-market. The 
methodology consists in bibliographic and documental analysis which has as primary sources 
the reports of the company (2010-2018) and the Letters of FERESP. The results indicate that 
the process of fiscal adjustment, from 2015, brought restrictions to believers and from then 
educational companies launched the education market forms of private financing to own, as is 
exemplified by means of the pair at the Estácio Participações S.A. Aligned to this we have the 
guidelines of the Forum as an inducer of policies for the favoring of these institutions. 
Keywords: Student Financing; private higher-education Market; Statius; FERESP. 
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Introdução 

O objetivo deste estudo4 é analisar o papel do Fórum das Entidades Representativas do 
Ensino Superior Particular (FERESP) no fortalecimento do financiamento do setor privado de 
educação superior, com foco no financiamento próprio -Parcelamento Estácio- (PAR) da 
companhia Estácio Participações S.A. 

Para tanto, adota-se como percurso metodológico a pesquisa bibliográfica, pois, esta é 
entendida por Gil (2002, p. 44) como sendo “[...] desenvolvida com base em material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Usa-se, também, da 
pesquisa documental e tem como fontes primárias os relatórios da Estácio Participações S.A. 
(2010-2018) e as cartas oriundas dos congressos do FERESP, desenvolvidas ano a ano. 

Inicialmente, discorre-se sobre um contexto de maior amplitude situado no atual estágio 
de desenvolvimento do sistema capitalista- a Mundialização do Capital- como o estágio mais 
atual do capitalismo e seus desdobramentos em vários setores: econômico, político e social, 
bem como sobre a educação, especialmente na educação superior. Em seguida, discute-se 
o FERESP como um indutor ao fortalecimento do financiamento estudantil, com foco na 
Estácio Participações S.A: breve histórico e o financiamento estudantil do ensino superior na 
Estácio Participações S.A. Nas considerações finais, ponderam-se a busca da empresa na 
maximização do seu lucro, agora também por meio do financiamento próprio. 

A Financeirização e suas Repercussões sobre a Educação Superior 
no Brasil 

A mundialização do capital, compreendida como uma nova fase do capitalismo, tem 
como resultado, “[...] que numerosos fatores desembocam num novo conjunto de relações 
internacionais e internas, que ‘formam um sistema’ e que modelam a vida social, não apenas 
no plano econômico, mas em todas as suas dimensões” (CHESNAIS, 1996, p. 14), assim, de 
acordo com o autor, em determinados períodos históricos, esses fatores interdependentes se 
articulam estrategicamente no âmbito político e econômico para superar as contradições e 
crises geradas pelas formas de acumulação capitalista. 

É neste contexto- da Mundialização do Capital- que podemos compreender o regime de 
acumulação capitalista denominado de Financeirização- em que ocorre a predominância do 
capital financeiro e especulativo sobre o capital produtivo. Desta forma, temos a centralidade 
da acumulação financeira, as configurações do mercado nacional e internacional e a crise do 
capital como consequências dessa mundialização (CHESNAIS, 1996). 

A financeirização é, portanto, compreendida como um novo regime no modo de 
produção capitalista advindo da luta contra a estagnação do sistema, no qual uma parte 
significativa, e cada vez maior, do excedente gerado pela produção dos diversos setores 
econômicos tem sido deslocada para o setor financeiro (BEM, 2009). 

Para compreensão de como esse processo terá seus desdobramentos no setor 
educacional precisamos fazer alguns apontamentos sobre o que se entende por 

                                                            
4  O tema faz parte de estudos desenvolvidos no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação Superior 

(GEPES) da Universidade Federal do Pará (UFPA). O texto apresenta recortes de duas pesquisas de mestrado 
em andamento. 
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financeirização da educação e especificamente, como isto pode ser percebido na educação 
superior.  

Oliveira (2009) assinala que podemos falar que há uma financeirização da educação a 
partir da percepção de que é o setor financeiro que detém a hegemonia da educação no setor 
privado em nosso país.  

É neste cenário que, especialmente, o segmento privado-mercantil do ensino superior 
tem contado com o incentivo do Estado em um contexto em que este coaduna com as 
recomendações de organismos internacionais como o Banco Mundial (BM), Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Organização Mundial do Comércio (OMC) para atender às demandas 
socioeconômicas norteadas pela lógica neoliberal. 

O contexto de mudanças que a reconfiguração do capitalismo trouxe tem suas 
manifestações em todas as áreas sociais, entre estas a educação, assim, faz-se necessário 
analisar as implicações dessas mudanças sobre o financiamento do ensino superior no Brasil 
ao considerar que este se insere no processo de mercantilização em que o movimento mais 
significativo desse processo pode ser observado a partir de 2007 quando as empresas 
educacionais abriram capital na bolsa de valores (IPOs) e pelas aquisições realizadas por 
fundos private equity (CARVALHO, 2013). 

Sabemos que o acelerado processo de expansão do ensino superior privado/mercantil 
contou e ainda conta com recursos do fundo público para expandir seu capital, a exemplo do 
Fies. Ou seja, o Estado, por meio de políticas públicas, tem contribuído para o crescimento 
do setor privado de ensino superior no Brasil, pois, os dados revelam o crescimento no número 
de contratos firmados pelo Fies representando um crescimento de 131,5% apenas entre os 
anos de 2013 e 2014. Isto é apenas um exemplo de política pública que nos possibilita afirmar 
a forma como o Estado brasileiro tem contribuído para a expansão do capital das empresas 
educacionais (BRASIL, 2017). 

Todavia, partir de um contexto de crise e ajuste fiscal no país, o governo brasileiro 
deliberou mudanças ao Fies e assim a partir de 2015 esta política de acesso e expansão do 
ensino superior passou a vigorar com as seguintes mudanças: 

Dentre as mudanças, destacam-se: 12 (i) priorização de cursos, tendo por base: (a) os 
melhores indicadores pelo Sinaes, (b) a região em que estavam localizados, priorizando-
se as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e (c) áreas prioritárias (engenharias, 
licenciaturas e área da saúde); (ii) realinhamento das condições de financiamento (nova 
taxa de juros, redução do prazo de amortização do contrato e ajuste da parcela trimestral 
referente aos juros que incidem sobre o financiamento durante os prazos de utilização 
e de carência; (iii) novo modelo de coparticipação, com a limitação do público-alvo do 
programa para estudantes com renda familiar per capita de até 2,5 salários mínimos; e 
(iv) realização de processo seletivo de estudantes para acessarem o financiamento pelo 
Fies, utilizando como critério de seleção a nota do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) (BRASIL, 2017). 

A leitura do relatório de gestão do Fies do ano de 2015 ressaltou que a partir das novas 
normas estabelecidas, acima descriminadas, o número de contratos do FIES teve um declínio, 
pois os dados demostram que no primeiro semestre de 2015 a quantidade de contrato somou 
243.341 mil, enquanto que no segundo semestre, do mesmo ano, somou apenas 44.026 o 
que representa um decréscimo de 81,91%. 
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Além disso, tendo em vista o ajuste fiscal, as Portarias Normativas nº 21, datada de 26 
de dezembro de 2014, nº 23, de 29 do mesmo mês e ano, bem como a de nº 8, de 02 de julho 
do ano seguinte, conferiram novas mudanças ao Fies, quais sejam: a taxa de juros de 3,4% 
passou a ser 6,5% ao ano, além disso, o Ministério da educação (MEC) estabeleceu como 
nota mínima 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); deu preferência para 
os cursos que tivessem notas 4 e 5 no Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior) e priorizou as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excetuando desta região 
apenas o Distrito Federal; deu preferência aos cursos da área de saúde, formação de 
professores e engenharia e reduziu o prazo de amortização do contrato e do ajuste da parcela 
do trimestre que se refere aos juros incidentes do financiamento (BRASIL, 2015). 

É então, considerando o contexto de mudanças no âmbito do Fies que as empresas 
educacionais buscaram novas formas de financiamento estudantil- os financiamentos 
privados e próprios, aqui exemplificado pelo PAR da Estácio Participações S.A. 

Cabe também discorrer que esse processo de implementação de políticas educacionais 
no Brasil é consubstanciado pelo ideário neoliberal e está também intimamente ligada às 
pressões feitas pelos representantes de empresas educacionais, a exemplo da Estácio 
Participações S.A.  

Neste aspecto cabe destacar a importância do Fórum das Entidades Representativas 
do Ensino Superior Privado (FERESP) no sentido do fortalecimento do setor educacional 
privado-mercantil com destaque no que diz respeito ao financiamento estudantil. 

O FERESP como um Indutor de Ações Políticas para o 
Fortalecimento do Setor Privado de Ensino Superior  

O objetivo do FERESP é a defesa dos interesses do ensino superior particular, 
articulando em conjunto com o Ministério da Educação (MEC) bem como o Congresso 
Nacional, em busca de sua missão, quer seja “[...] formular propostas que visem assegurar o 
direito da livre iniciativa das instituições educacionais, de maneira a privilegiar o 
desenvolvimento do setor [...]” (FERESP, 2016, p. 7).  

Como um importante lócus de discussão, articulação, concepção e pressão, por meio 
de seminários, debates e congressos, desse setor privado-mercantil, o Fórum propõe e 
acompanha propostas para políticas públicas educacionais com o intuito de adequá-las à 
realidade da grande diversidade em que o ensino superior brasileiro está inserido. 
Anualmente, após cada reunião nos congressos, documentos são redigidos com o objetivo 
de orientar o fortalecimento do setor 

Desde 2008, esse Fórum tem promovido, anualmente, o Congresso Brasileiro da 
Educação Superior Particular (CBESP), no qual se reúnem as principais lideranças5 desse 
setor educacional, com a participação de autoridades políticas6 bem como educadores e 

                                                            
5  José Janguiê Bezerra Diniz (Diretor presidente da ABMES e Presidente do grupo Ser Educacional); Jamil Saud 

Marques (Vice-presidente de Finanças da Kroton Educacional); Hermes Figueiredo (Presidente do Semesp); 
Gabriel Mario Rodrigues (Presidente do Conselho de Administração da ABMES); Ronaldo Mota (Chanceler do 
Grupo Estácio); Daniel Castanho (Presidente da Ânima Educação), entre outros. 

6  Gilberto Gonçalves Garcia (Conselheiro da Câmara de Educação Superior do CNE); Paulo A. Gomes Cardim 
(Representante da Confenen e presidente da Conaes); Antonio de Araújo Freitas Júnior, Arthur Roquete de 
Macedo, Gilberto Gonçalves Garcia e Rafael Lucchesi (Conselheiros do CNE); Henrique Sartori (Secretário da 
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formuladores de políticas públicas para a educação brasileira os quais debatem acerca do 
papel exercido por essas instituições privadas de ensino e seus desafios. Após os encontros 
são elaboradas as cartas que contém os principais objetivos, compromissos e expectativas 
pelos quais o Fórum buscará à consolidação desse setor particular com excelência ano a ano. 

Cabe também citar as ações e objetivos propostos pelo FERESP que dizem respeito às 
novas formas de financiamento privado para a educação superior no Brasil, as mesmas são 
encontradas desde o seu primeiro ano de criação, demarcando a importância do 
financiamento estudantil por meio de Fies, ProUni e atualmente os próprios das instituições 
do setor privado-mercantil. 

O I CBESP “Desafios de crescer com qualidade e quantidade” deu origem a Carta de 
Recife, em 2008, a qual demarca um movimento de criação desse intelectual coletivo que o 
FERESP hoje é considerado. Já neste primeiro congresso e contando com a participação de 
“instituições do ensino superior (IES) e entidades e associações representativas, federações 
e sindicatos” (FERESP, 2016, p. 66), tem como uma de suas ações o “aperfeiçoamento dos 
mecanismos de financiamento à educação superior com a ampliação dos recursos previstos 
e com a eliminação das burocracias desnecessárias” (CARTA DE RECIFE, 2008). 

O ano de 2009 também foi marcado por ações voltadas ao financiamento, haja vista que 
sua atuação foi “decisiva na criação da Frente Parlamentar de Apoio ao Ensino Superior, com 
a participação de 214 parlamentares (senadores e deputados), tornando um espaço de debate 
no Congresso Nacional sobre reivindicações do setor privado e como canal de 
encaminhamento de propostas legítimas” (FERESP, 2016, p. 11). Como um de seus objetivos 
estava “Propor programas de financiamento para capital de giro em apoio ao desenvolvimento 
do ensino superior privado, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES)” (CARTA DE ARAXÁ, 2009).  

Vale, Carvalho e Chaves (2014, p. 215), ao analisarem as proposições feitas e intenções 
mostradas tão claramente do Fórum, aos diversos órgãos deliberativos das políticas 
educacionais, no sentido de regulação e financiamento, destacam: 

Pode-se precisar, com alguma nitidez, o direcionamento do setor em relação ao governo 
e à sociedade na tentativa de produzir uma espécie de consenso em torno de seus 
interesses, para que os tome como parâmetro para a formulação e execução de políticas 
públicas voltadas para o setor neste novo momento do processo de empresariamento 
da educação superior. 

No que diz respeito ao III CBESP “O setor privado como ator e parceiro na construção 
do Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020” podemos observar como objetivo do setor 
privado para o financiamento estudantil “Ampliar o acesso ao Fundo de Apoio ao Estudante 
de Ensino Superior (Fies) mediante a participação do segmento particular de ensino superior 
na criação, com o Governo Federal, do fundo garantidor de financiamentos concedidos” 
(CARTA DE FLORIANÓPOLIS, 2010).  

Neste sentido cabe citar a expansão do número de contratos do Fies que ao passar por 
alterações a partir do no ano de 2010, conforme o excerto abaixo:  

 

                                                            
Seres/MEC); Paulo Barone (Secretário da SESu/MEC); William Douglas (Professor e juiz federal brasileiro), 
entre outros.  
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[...] o Fies passou por importantes mudanças em 2010, quando o FNDE assumiu sua 
operacionalização. Com essa mudança o estudante pode solicitar o financiamento em 
qualquer período do ano, de acordo com a sua conveniência. A taxa de juros foi reduzida 
para 3,4% ao ano; o limite máximo de financiamento foi elevado para até 100% do valor 
do curso; a carência foi ampliada para 18 meses após a formatura; o prazo de quitação 
passou a ser de até 3 vezes o período financiado do curso e foi criado o Fundo de 
Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC), que possibilitou a entrada de 
novos estudantes no programa, por substituir a necessidade do fiador. O resultado foi a 
marca de 1,9 milhão de novos estudantes beneficiados, atingido em agosto de 2014, 
envolvendo recursos da ordem de R$ 13 bilhões (BRASIL, 2014). 

A partir do extrato acima é possível afirmar que as reivindicações do FERESP junto ao 
governo ajudam a delinear e traçar as tomadas de decisão para as políticas públicas 
educacionais. E esses objetivos são reforçados sempre que há novos encontros daquele 
Fórum, como podemos perceber no objetivo da carta de 2013, que cita a importância de 
“Firmar posição junto ao governo visando a flexibilização das regras de acesso ao Fies e 
ProUni, instrumentos fundamentais para a expansão do ensino superior e para a inclusão 
social” (CARTA DE FOZ DO IGUAÇU, 2013).  

Contudo, a partir de 2015, ao se considerar as alterações do Fies em que as Portarias 
Normativas nº 21, datada de 26 de dezembro de 2014, nº 23, de 29 do mesmo mês e ano, 
bem como a de nº 8, de 02 de julho do ano seguinte, conferiram novas mudanças ao Fies, 
quais sejam: a taxa de juros de 3,4% passou a ser 6,5% ao ano, além disso, o Ministério da 
educação (MEC) estabeleceu como nota mínima 450 pontos no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM); deu preferência para os cursos que tivessem notas 4 e 5 no Sinaes (Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior) e priorizou as Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, excetuando desta região apenas o Distrito Federal; deu preferência aos cursos 
da área de saúde, formação de professores e engenharia e reduziu o prazo de amortização 
do contrato e do ajuste da parcela do trimestre que se refere aos juros incidentes do 
financiamento (BRASIL, 2015). 

O FERESP, ao atentar para estas mudanças, traça como objetivo: “Diligenciar junto às 
autoridades competentes do Governo Federal para que o Fies retome sua trajetória de apoio 
aos estudantes, tendo em vista o alcance das metas do PNE” (CARTA DO RIO DE JANEIRO, 
2015). 

Após as alterações do Fies, em 2015, o FERESP, passou a formular também objetivos 
para que as instituições privadas ofertem seus financiamentos estudantis próprios. 

 Assim sendo, podemos citar a carta redigida a partir do encontro de Porto de Galinhas, 
em 2016, cujo título “Ensino Superior brasileiro: soluções para um País que precisa avançar” 
cita a seguinte ação: “Contribuir para a busca de financiamentos complementares próprios 
das IES ou mediante convênios com entidades especializadas para os alunos que deles 
necessitarem, em condições justas e razoáveis em termos de custos e prazos de pagamento” 
(CARTA DE PORTO DE GALINHAS, 2016).   

Bem como, a carta de Gramado, em 2017, cujo título foi “Uma agenda para o futuro” 
com a seguinte proposição para o financiamento, “Buscar financiamentos estudantis próprios 
ou mediante convênios com instituições especializadas, de forma a suprir a carência 
resultante da eventual redução dos financiamentos públicos” e ainda “Criar novos incentivos 
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tributários para que as IES ofereçam programas próprios de bolsa de estudos para alunos 
carentes” (CARTA DE GRAMADO, 2017).  

 Ações estas que foram reforçadas em 2018 ao citarem “A importância de se buscar 
novas formas de viabilizar a captação e retenção de alunos, seja por meio do uso de 
ferramentas de modelagem estatística, seja por meio de programas próprios de financiamento 
estudantil” (CARTA DE ILHA DE COMANDATUBA/BA, 2018).  

Portanto, é possível inferir que o FERESP tem atuado como indutor das políticas 
públicas para a educação superior, especialmente para o setor de ensino privado-mercantil, 
como pudemos perceber pelos objetivos das cartas, expostas anteriormente.  

A Estácio Participações S.A: breve histórico 

A Estácio Participações S.A iniciou suas atividades acadêmicas com a fundação da 
faculdade de direito Estácio de Sá na cidade do Rio de Janeiro. No ano de 1972, após a 
criação de cursos novos, a mesma passou a ser denominada como faculdades integradas e 
permaneceu assim até 1988 quando se constituiu como Universidade. 

A partir da década de 1990 a Estácio expandiu-se de modo mais acelerado, a exemplos 
dessa expansão cita-se a criação de um novo campus na cidade supracitada, em 1992, e em 
1996 a criação de mais unidades de ensino em 3 cidades também no estado do Rio de 
Janeiro.  

Em 1997, a empresa criou o Instituto Politécnico Universitário – o primeiro centro 
superior de formação para o trabalho no País. No ano seguinte se expande ainda mais 
passando a atuar nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, 
Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Pará e Ceará. 

No ano de 2005 a Estácio iniciou o processo para transformar-se em Instituição de 
Ensino Superior (IES) com fins lucrativos, dois anos após constituiu-se como companhia ou 
grupo empresarial de sociedade anônima de capital aberto, em 31 de março de 2007, quando 
abriu sua Oferta Inicial de Ações (IPO-Sigla em Inglês) e passou a fazer parte da lista do novo 
mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa) (ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES 
S.A, 2007). 

Vale assinalar que essas mudanças institucionais nas IES privadas também se situam 
no atual contexto pelo qual perpassa o ensino superior que Leher (2010) classifica como um 
processo de mercantilização de novo tipo, pois difere da forma organizativa e da estruturação 
dos anos 1990. Agora os destaques são o crescimento da participação dos fundos de 
investimentos advindos com o capital rentista no processo de expansão do ensino superior e 
como consequência disso tem-se a reestruturação de cursos, redução do quadro de 
funcionários, sem falar da precarização do trabalho docente e maior oferta de cursos 
tecnológicos e novas formas de organização e administração acadêmicas (LEHER, 2010). 

O Financiamento Estudantil do Ensino Superior na Estácio 
Participações S.A.: o PAR 

Se todos os brasileiros foram surpreendidos pela rapidez e intensidade com que a crise 
econômica se instalou sobre as nossas cabeças logo no início de 2015, nosso setor de 
Educação foi ainda duramente atingido pela Portaria 23, publicada no apagar das 
luzes de 2014, que mudou radicalmente o nosso fluxo de pagamentos advindos 
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do programa FIES. Ao longo do ano, novos questionamentos com relação ao programa, 
como por exemplo o “teto” para reajustes e o volume dos empréstimos, associados às 
dificuldades verificadas nos sistemas e processos, e turbinados pela mudança dos 
parâmetros implementadas no 2º semestre de 2015, tornaram o cenário ainda mais 
nebuloso e incerto para todos nós. Nesse contexto, nos primes meses do ano toda a 
nossa atenção se voltou para Brasília, pois precisávamos, em conjunto com os 
nossos pares, entender mais profundamente esse novo cenário para então 
podermos agir de acordo, tanto como parte da ABRAES (associação criada há 
mais de 3 anos, que se provou de extrema importância em 2015), como também 
no âmbito da nossa empresa. Também precisamos focar muito na gestão do nosso 
caixa, fosse refazendo os planos internos e apertando o cinto onde era possível, fosse 
buscando de modo incessante novas fontes de financiamento em um cenário cada 
vez mais árido para captações (ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A, 2015, p. 3). Grifos 
nossos. 

O excerto acima faz parte do relatório anual de 2015 da Estácio Participações e denota 
a preocupação dos gestores com o abalo que as alterações normativas advindas do programa 
de financiamento estudantil (Fies) poderiam causar na empresa em tela, pois, conforme 
explicitado na introdução deste estudo o governo anunciou novas medidas para o Fies a partir 
de 2014 e que passaram a valer, posteriormente, a partir do ano supracitado. A partir de então, 
a empresa buscou de forma mais intensa novas estratégias para captação de novos alunos. 
Considerando que este cenário buscava por: 

Uma estratégia de diversificação para novos negócios e também para o EAD que vem 
sendo executada com muita disciplina desde 2012, e que poderia nos ajudar a transpor 
as dificuldades do nosso principal negócio, a Graduação Presencial, duramente 
atingida pela crise e pelos problemas com o FIES (ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A, 
2015, p. 32). Grifos nossos. 

Ao considerar o cenário de reajuste no Fies anunciado em 2015, a Estácio Participações 
pôs em prática seu novo programa de parcelamento de mensalidades - o PAR- que é o 
financiamento privado próprio da instituição, foi lançado no primeiro semestre de 2017 pela 
empresa, conforme consta no relatório de 2016, 

Lançamento do Parcelamento Estácio: Os alunos que ingressam na Estácio a partir 
do início de 2017 contam com uma facilidade para pagar suas mensalidades: o 
Parcelamento Estácio, ou PAR, que permite ao aluno pagar metade do valor total do 
curso enquanto estiver estudando e a outra metade após a formatura. O parcelamento 
se dá de maneira progressiva, iniciando com o pagamento de 30% do valor das 
mensalidades nos dois primeiros semestres; 40% no terceiro semestre, 50% no quarto 
e 60% a partir do quinto período (ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A, 2016, p. 6).  

Tem-se então, que por meio do PAR o aluno pode pagar no primeiro ano de curso 
apenas 30% do valor mensal, como é de forma gradativa, no segundo ano de curso o aluno 
pagará 50% do valor da mensalidade e a partir do primeiro semestre do terceiro ano de curso 
o aluno começará a pagar 60% das mensalidades restante até concluir. Conforme 
regulamento do PAR, o aluno deverá pagar o valor restante das mensalidades a partir do 
primeiro ano subsequente ao término do curso, no regulamento consta, ainda, que não há 
juros sobre os valores, entretanto, os valores das mensalidades serão reajustados 
anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA). 
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Na tabela abaixo temos o total do número de matrículas dos alunos da instituição 
provenientes e financiados por meio do Fies e do PAR, que serve de base para perceber que 
o financiamento estudantil próprio da Estácio obteve um salto significativo do ano de sua 
criação, em 2017, até o primeiro trimestre do ano vigente. 

Tabela 1 – Números de matrículas total, Fies e PAR na Estácio Participações S.A nos 
trimestres de 2017 e no 1º trimestre de 2018 

Trimestres Base total de alunos FIES PAR 

1º trimestre 2017 561.200 
103.200 
 

6.800 
 

Graduação presencial 339.100* 

2º trimestre 2017 539.900 
106.100 
 

7.000 
 

Graduação presencial 335.900* 

3º trimestre 2017 531.100 
94.900 
 

12.100 
 

Graduação presencial 318.700* 

4º trimestre 2017 515.400 
92.200 
 

10.600 
 

Graduação presencial 314.100* 

1 trimestre 2018 546.000 
77.700 
 

15.900 
 

Graduação presencial 316.700* 

Fonte: Relatórios Trimestrais Estácio Participações S.A. (Elaboração da autora). 
*Quantidade referente apenas ao número de alunos da graduação presencial que já está contabilizado na base total de alunos 

A tabela acima nos mostra a base total de alunos – alunos matriculados - da Estácio 
Participações S.A, desse total destaca-se a base de alunos pelo Fies e pelo PAR nos quatro 
primeiros trimestres de 2017 e no primeiro trimestre de 2018. Assim podemos perceber que 
houve uma queda na base de alunos da empresa ao considerar todo o período, o que 
representou um percentual de -2,7%. Quando consideramos apenas os alunos Fies os dados 
mostram que houve uma diminuição, que em número percentual representou -24,7%, sendo 
que no primeiro trimestre de 2017, o número de alunos Fies representou 18,4% da base total 
de alunos, no segundo trimestre representou 19,7%, no terceiro 17,9%, no quarto trimestre 
17,9% novamente e no primeiro trimestre de 2018 representou 14,2%.  

Aparentemente os percentuais do Fies parecem insignificantes ao ter como parâmetro 
a base total de alunos, entretanto, é válido considerar que a Estácio oferece o programa 
apenas aos alunos da graduação presencial – número representado com asterisco na tabela 
– desta forma, o percentual do Fies, ao se considerar apenas a graduação presencial 
apresentou os seguintes percentuais: primeiro trimestre 30,4%; segundo trimestre 31,6%; 
terceiro trimestre 29,8%; no quarto 29,4% e no primeiro trimestre de 2018 24,5%.  

O PAR, por sua vez, considerando apenas a graduação presencial, representou 2% no 
primeiro trimestre de 2017, 2,1% no segundo, no terceiro 3,8%, no quarto 3,4% e no primeiro 
semestre de 2018 representou 5%, contudo, o que é primordial considerar é que esta forma 
de financiamento foi ofertada a partir do primeiro semestre de 2017 e já teve um crescimento 
significativo, pois, passou de 6.800 alunos matriculados para 15.900, o que representou um 
crescimento de 133,8%. 

Percebe-se por meio dos dados que há um crescimento e aceitação dessa nova forma 
de financiamento estudantil, cabe, entretanto, refletir e questionar sobre as consequências 
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dessas ações para a educação superior e para os alunos que acabam recorrendo às mesmas, 
por não conseguirem acesso ao ensino superior público. Desta forma, fazer as devidas 
reflexões sobre a relação entre Estado e sociedade e a oferta de políticas educacionais para 
a educação superior tornam-se primordiais e urgentes.  

Considerações Finais 

Com o que foi posto em discussão podemos perceber que, no contexto da 
financeirização e mercantilização da educação, os empresários da educação concebem a 
educação não como um bem que poderá contribuir para a formação humana, mas como mais 
um meio de gerar lucros e mão-de obra para atender ao movimento do capital com vistas a 
mantê-lo operante, conforme afirmam os autores referenciados. 

Além disso, percebemos o forte interesse dos empresários educacionais frente às ações 
que fortalecem os interesses mercantis e acabam sendo indutores das políticas educacionais 
no país, especialmente para a educação superior. 

E como mais um sinalizador de movimento de interesse capitalista, as empresas 
buscam agora a maximização de seus lucros por meio da oferta do financiamento estudantil 
privado fato este que revela também uma política de Estado capitalista: a política econômica 
que transforma direitos/bens sociais, como a educação, em mercadoria e concretiza-se a 
partir de um Estado neoliberal que facilita o processo de desregulamentação, liberalização e 
expansão do capital.  
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados parciais de pesquisa sobre 
financiamento da educação a partir da análise do Programa Dinheiro Direto na Escola, 
focalizou-se os Programas: Escola Acessível e Básico no âmbito das políticas de fomento à 
constituição de sistemas educacionais inclusivos. Em específico, estudou-se as implicações 
e os desafios da implantação desse programa federal na região de Pirituba/Jaraguá no 
período de 2012, ocasião em que houve o primeiro repasse financeiro às escolas, até a última 
transferência, ocorrida em 2016, bem como dotações, por meio do PDDE-Básico às 
instituições sem fins lucrativos. Adotou-se a abordagem qualitativa atrelada ao estudo das 
fontes documentais. Os resultados preliminares apontaram que os recursos utilizados pelas 
escolas, se alinharam às diretrizes e normas técnicas do referido programa, respeitando a 
distribuição entre custeio e capital. Ainda, foram encontradas transferências financeiras às 
instituições de educação especial substitutiva em detrimento aos preceitos da política nacional 
da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. 
Palavras-chave: Programa Dinheiro Direto na Escola. Programa Escola Acessível e Básico. 
Financiamento da Educação. Financiamento da Educação Especial. Município de São Paulo.  

Direct Money in School Program - Accessible School and Basic: 
impacts on special education in São Paulo 
Abstract 
This paper aims to present partial results of research on education financing based on the 
analysis of the Direct Money in School Program, focused on the Programs: Accessible School 
and Basic in the scope of policies to promote the constitution of inclusive educational systems. 
Specifically, the implications and challenges of implementing this federal program in the region 
of Pirituba/Jaraguá during the period of 2012, when the first financial transfer to schools were 
made, until the last transfer occurred in 2016, as well as the appropriations, through the PDDE-
Basic to non-profit institutions. We adopted the qualitative approach linked to the study of 
documentary sources. Preliminary results indicated that the resources used by schools aligned 
with the guidelines and technical standards of the said program, respecting the distribution 
between cost and capital. Also, financial transfers to the substitutive special education 
institutions were found in detriment to the precepts of the national policy of special education 
in the perspective of inclusive education. 
Keywords: Direct Money Program in School. Accessible School Program and Basic. 
Financing of Education. Financing of Dpecial Education. Municipality of São Paulo. 
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Introdução 

O financiamento da educação compreende os estudos relacionados à estruturação de 
sistemas educacionais de educação básica, política de valorização da carreira docente, 
manutenção e desenvolvimento do ensino, descentralização financeira, relação custo, 
qualidade, gestão democrática, disponibilidade contábil, entre outros, no qual as dotações são 
empenhadas para custear os gastos na área educacional (DAVIES, 2012). As fontes do 
financiamento público assumem duas formas: “tributárias – impostos, taxas, contribuições 
econômicas e sociais, que são os recursos de origem impositiva; e não tributárias – os títulos 
do tesouro, recursos diretamente arrecadados, em operações de créditos e outros”. (CASTRO, 
2007, p. 870). 

No Brasil há uma tríplice vinculação dos recursos públicos para a educação, os 
impostos, o salário-educação e o percentual do Produto Interno Bruto (PIB). As repartições 
entre a União, estados e municípios foram definidas pelo Art. 212, da CF/1988 e refletem a 
luta pela instauração do regime de colaboração, que consiste num “[...] grande desafio, 
visando à consolidação da dinâmica federativa do Estado brasileiro e à democratização do 
poder e dos processos decisórios nas suas diferentes estruturas organizacionais” (OLIVEIRA, 
MORAES, DOURADO, p. 2). 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 
impostos, compreendida e proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino (BRASIL, 1988). 

A partir disso, em 14 de setembro de 1996, por meio da Emenda Constitucional (EC) nº 
14, foram modificados os artigos 211 a 214, para implementação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e 
posteriormente, pela Lei 11.494/2007 é criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), a fim de unificar 
as contribuições destinadas à educação. Em 2006, a EC nº 53 substituiu o Fundef pelo 
Fundeb, os dois fundos promoveram mudanças importantes na trajetória dos recursos 
financeiros educacionais e impulsionaram a colaboração técnico-financeira entre as 
instâncias municipais, estaduais e federal (BRASIL, 1996a, 2006, 2007; EDNIR, BASSI, 2009). 

Alguns estudos sobre financiamento da educação têm evidenciado problemas como a 
redistribuição de recursos e as responsabilidades entre os entes federados (GOMES, 2007); 
a dificuldade dos municípios para a manutenção do ensino diante dos parcos recursos 
repassados pelos fundos (TARRAGÔ, 2008). Tais estudos corroboram com a compreensão 
do cenário político e econômico circunscrito ao tema do financiamento da educação.  

Destacamos o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE1), autarquia 
federal criada pela Lei nº 5.537/1968 e alterada pelo Decreto–Lei nº 872/1969,  é responsável 
pelo cumprimento das políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC), que repassa 
e redistribui os recursos financeiros dos programas desse ministério, entre eles,  do Programa 
                                                                 
1 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável pela execução de políticas 

educacionais do MEC, em especial da educação básica, é a unidade orçamentária com maior demanda por 
emendas parlamentares. Seu orçamento, para 2017, considerado R$ 1,5 bilhão alocado em reserva de 
contingência, soma R$ 29,5 bilhões, acréscimo de R$ 100,2 milhões (+0,3%) em elação à LOA 2016 (TANNO, 
2017, p. 5). 
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Dinheiro Direto na Escola (PDDE), criado em 1995 sob a denominação de Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, posteriormente nomeado como 
PDDE, através da Medida Provisória nº 1.784/1998, esse programa disponibiliza os recursos 
financeiros diretamente às unidades educacionais para implementação de projetos, que 
qualifiquem o ensino e a aprendizagem (BRASIL, 1969, 1968, 1998).  

Cruz (2009) analisou o FNDE, por meio do pacto federativo e o financiamento da 
educação, no período de 1995 a 2006. Para tanto, estudou as políticas públicas de distribuição 
dos recursos provenientes do FNDE nas diferentes regiões brasileiras e concluiu sobre a 
importância do FNDE na garantia do direito à educação, mas revelou os limites de equalizar 
as disparidades regionais e politicas partidárias, que desobrigam o governo federal em manter 
os padrões mínimos de vinculação das receitas. 

Enquanto Rocha (2011) avaliou os programas de descentralização dos gastos públicos 
vigentes nas escolas municipais de ensino fundamental de São Paulo entre 2005 e 2007, 
tendo estudado o (PDDE) e o Programa de Transferência de Recursos Financeiros (PTRF), 
e concluiu que o PDDE não impactou as unidades escolares devido aos baixos valores 
repassados. O estudo revelou os limites de um programa federal de descentralização, que 
repassa quantias mínimas que pouco altera o cotidiano escolar, tendo sido demonstrado, que 
tal programa pode ser substituído no governo federal ou revisitado para atender 
adequadamente às escolas.  

Segundo Vianna (2015), que analisou os programas: PDDE, PTRF e a Verba de 
adiantamento problematizando a descentralização dos recursos, concluiu que esses 
programas asseguram determinada autonomia para a escola, otimizando a manutenção de 
pequenos serviços, que impactam diretamente a rotina dos estudantes. Porém, para a autora 
tal descentralização representa tática de desresponsabilização (accountability) e omissão do 
Estado quanto à manutenção do ensino e, consequentemente, culpabiliza a unidade, quando 
ocorre, o fracasso ou o mau uso da dotação financeira. 

Os repasses decorrentes do PDDE, financiam o custeio, que consiste nos materiais de 
consumo e permanente, adquiridos para manutenção do espaço escolar, formação de 
professores, promoção das atividades didáticas e viabilidade de projetos pedagógicos 
(BRASIL, 2002).  

Em relação ao Programa Escola Acessível, existem particularidades quanto às dotações 
de custeio referentes à eliminação de barreiras arquitetônicas “[...] construção e adequação 
de rampas, alargamento de portas e passagens, instalação de corrimão, construção e 
adequação de sanitários para acessibilidade e colocação de sinalização visual, tátil e sonora 
[...]” (BRASIL, 2013a, p. 14). Os recursos de capital custeiam os equipamentos para 
ampliação da funcionalidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida “[...] 
Aquisição de cadeiras de rodas, bebedouros acessíveis, mobiliários acessíveis e recursos de 
alta tecnológica assistiva” (BRASIL, 2013a, p. 14).  

Há uma dificuldade na mensuração dos investimentos em educação especial nos 
municípios, devido ao orçamento estar vinculado às demais etapas da educação básica 
(FRANÇA, 2014). 

Benatti (2007), em Campo Grande (MS), destaca que o financiamento educacional 
comum e especial se equivalem quanto aos aspectos quantitativos.  
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Em 24 de abril de 2007 foi promulgado o Plano de Desenvolvimento da Educação 
“Compromisso Todos pela Educação”, instituído pelo Decreto nº 6.094 (PDE/2007), no qual 
foram fixados os procedimentos financeiros para implementação dos projetos educacionais 
(BRASIL, 2007). 

A partir do PDE/2007, foi instituído o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb), que consiste no instrumento de acompanhamento das metas de ensino, tendo sido 
apresentado o Plano de Ações Articuladas (PAR), configurado no acordo de cooperação 
técnico-financeira entre as escolas e o Governo federal (BRASIL, 2007), sob a égide do Plano 
de Aceleração do Crescimento (PAC), o PAR consiste nas ações prioritárias de 
desenvolvimento e investimento definidas pelo governo federal para melhoria da educação. 

Ao que parece, na circunstância do lançamento do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) pelo governo federal, cada ministério teria que indicar as ações que 
se enquadrariam no referido Programa. O MEC aproveitou, então, o ensejo e lançou o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e a ele atrelou as diversas ações 
que já se encontravam na pauta do Ministério, ajustando e atualizando algumas delas. 
Trata-se, com efeito, de ações que cobrem todas as áreas de atuação do MEC, 
abrangendo os níveis e modalidades de ensino, além de medidas de apoio e de infra-
estrutura (SAVIANI, 2007, p. 1233). 

As escolas especiais privadas sem fins lucrativos cadastradas junto ao Conselho 
Nacional de Assistência Nacional (CNAS) e que prestam serviços educacionais 
especializados gratuitos podem solicitar recursos do PDDE-Básico e esses devem ser 
utilizados da mesma forma que as escolas comuns públicas.  

Devemos ter um olhar atento em relação a essa concessão de recursos públicos 
destinados ao privado, ainda mais quando observa-se na concessão relação com a 
assistência social. A questão que nos faz refletir é o quanto esses serviços são educacionais 
ou assistenciais, logo, quanto dos recursos que deveriam ser destinados para a educação 
pública, e nesse caso para a educação especial na perspectiva inclusiva, está sendo utilizado 
para a manutenção de um sistema educacional substitutivo. 

Conforme destacado acima, o PDDE, engloba diferentes programas (SAVIANI, 2007), 
dentre eles o Escola Acessível ou PDDE Estrutura, que assegura “o direito à escola 
acessível”. Dispomos no Quadro 1, os demais programas vinculados ao PDDE, destacando o 
ano de criação e os seus objetivos. 
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Quadro 1 – Programas vinculados ao Programa Dinheiro Direto na Escola 

 
Fonte: Normativas federais disponíveis no sítio do FNDE. Organizado pelas autoras. 

Ao discutir as políticas de financiamento da educação no Brasil, fomos compelidos a 
compreender o Estado e os modos de estruturação do poder, bem como as tentativas de 
redistribuição das responsabilidades e os princípios de descentralização e autonomia escolar. 
A CF/1988 define os percentuais mínimos a serem vinculados para a manutenção e o 
desenvolvimento do ensino e, concomitantemente foram delineados os fundos para garantia 
de projetos primordiais em áreas sensíveis. Os Programas de financiamento educacionais 
destacados no Quadro 1 se consolidam a partir dos índices obtidos pelos sistemas de ensino 
nas avaliações externas e internas, bem como expressam parcialmente as reivindicações da 
sociedade, refletindo os compromissos acordados internacionalmente, e servem de impulso 
para a melhoria da qualidade educacional. Por outro lado, a CF/1988, assim como a LDB/1996 
e outros documentos infraconstitucionais além de garantir o direito à educação aos alunos 
público da educação especial em classes comuns, deixam precedentes para que esse 
alunado possam ser matriculados em instituições sem fins lucrativos que oferecem 
exclusivamente educação especial, e garantem o repasse de verbas públicas para o apoio 
financeiro dessas instituições (BRASIL, 1988, 1996). 

O interesse na compreensão do financiamento da educação, em especial o 
financiamento da educação especial, nesse trabalho se alicerçam na compreensão dos 
pressupostos do PDDE, com foco no Programa Escola Acessível direcionado às escolas 
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públicas e no PDDE-Básico que pode ser solicitado também pelas instituições sem fins 
lucrativos, questionando a utilização de verbas públicas em benefício dos serviços privados 
de educação especial e em detrimento da educação especial na perspectiva inclusiva como 
direito do alunado público da educação especial. 

Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o PDDE com foco no Programa Escola 
Acessível e sua implementação junto às unidades escolares públicas municipais da Rede 
Municipal de São Paulo, da região de Pirituba-Jaraguá (DRE-PJ) que possuem em seu quadro 
de matrículas alunos público-alvo da educação especial, entre 2010 e 2016; e nos repasses 
efetuados para as instituições sem fins lucrativos solicitantes do PDDE-Básico no município 
de São Paulo, entre 2012 e 2017.  

Metodologia 

Nos baseamos na abordagem qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 2006; SEVERINO, 2007; 
CRESWEL, 2007; YIN, 2016), pois julgamos que ela apresenta uma diretriz apropriada para 
compreendermos o contexto em que a pesquisa será efetuada, ou seja, atrelada aos 
pressupostos inerentes à pesquisa documental, pois os documentos são uma importante fonte 
de onde podemos retirar evidências que fundamentarão nossas afirmações e declarações, 
além de representar uma fonte natural e contextualizada de informações (GARCIA 
GUTIERREZ, 1984; LUDKE; ANDRÈ, 1986; EVANGELISTA, 2009).  

Analisamos os documentos referentes ao PDDE-Escola Acessível e PDDE-Básico. 
Delimitamos a região, Diretoria Regional de Educação Pirituba/Jaguaré (DRE-PJ); o período 
histórico, para a análise das unidades escolares da DRE-PJ entre 2010 e 2016 e para as 
instituições sem fins lucrativos entre 2012 e 2017.  

Resultados e Discussões 

De acordo com a nossa proposta de analisar o PDDE com foco no Programa Escola 
Acessível para verificarmos a eficácia desse programa para as escolas paulistanas da região 
de Pirituba-Jaguaré e o PDDE-Básico que destina recursos financeiros para instituições sem 
fins lucrativos que oferecem educação especial substitutiva, pretendemos questionar se esses 
recursos direcionados para essas instituições seriam providenciais para as escolas públicas 
(classes comuns) para incentivar ações educacionais na perspectiva da educação inclusiva. 

Nesse sentido iniciamos a amostragem de nossos resultados e nossas discussões com 
os dados da Rede Municipal de Ensino de São Paulo (RME-SP) e da DRE-PJ trazendo 
número e tipo de unidades escolares, número total de alunos e de alunos na educação 
especial; traremos também os quantitativos de unidades escolares que receberam recursos 
do Programa Escola Acessível na DRE-PJ. Apresentaremos também as instituições sem fins 
lucrativos que solicitaram e receberam recursos financeiros do PDDE-Básico do município de 
São Paulo e os valores anuais recebidos. 

A partir dos dados da Tabela 1, é possível constatar a extensão da RME-SP, por isso, 
a necessidade, de focalizarmos a execução do Programa Escola Acessível em apenas uma 
região. Existem aproximadamente 799.918 estudantes matriculados nas escolas municipais, 
distribuídos entre as 1.857 unidades de ensino, constatamos que nas Escolas Municipais de 
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Educação Infantil e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental temos a maioria do 
montante de matrículas, corroborando com os estudos que destacam a municipalização do 
ensino fundamental e educação infantil. Os estudantes elegíveis ao recebimento dos serviços 
na área da educação especial, contabilizam cerca de 2% do montante geral e seguem 
matriculados, com maior representatividade no Ensino Fundamental. 
Tabela 1 – Número de escolas da RME-SP e DRE-PJ, quantidade de estudantes matriculados e 

total na área da educação especial 

 
Fonte: Dados disponibilizados Ciedu2 – SME-SP. Legenda: CEI – Centro de Educação Infantil, CEMEI – Centro Municipal de 
Educação Infantil, CEU – Centro de Educação Unificado, Emef – Escola Municipal de Ensino Fundamental, Emei – Escola 
Municipal de Educação Infantil, Cieja – Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, Emebs – Escola Municipal de 

Educação Bilíngue para Surdos, Escola Municipal de Ensino Médio. Organizado pelas autoras. 

A Tabela 1 demonstra o total de aproximadamente 75.586 educandos matriculados na 
DRE-PJ e cerca da metade dessa quantidade seguem nas Escolas de Ensino Fundamental. 
Diante desse total, 1.567 possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 
habilidades/superdotação e preponderantemente frequentam o Ensino Fundamental, 
coincidindo com o perfil apresentado pelos demais estudantes. Notamos que de um total de 
165 unidades escolares da DRE-PJ, somente 112 são elegíveis ao recebimento da verba de 
acessibilidade, conforme as diretrizes veiculadas pelo Programa (BRASIL, 2011; 2012; 2013a; 
2013b; 2013c). São elas, o CEU CEI (5), CEU Emei (5), CEU Emef (5), Cieja (1), Emeb’s (1), 
Emefm (2), Emef (53), Emei (45), e constatamos, que apenas 49 escolas foram contempladas 
no Programa Escola Acessível, conforme Tabela 2.   

Apresentamos a Tabela 2 contendo a relação das escolas participantes do Programa 
Escola Acessível no município de São Paulo e relacionamos a quantidade das escolas 
participantes da DRE-PJ. 

  

                                                                 
2  Centro de Informações Educacionais.  
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Tabela 2 – Número de escolas contempladas no Programa Escola Acessível (2010 - 2016), no 
município de São Paulo e total da DRE-PJ 

 
Fonte: Ciedu – SME-SP. 

Podemos observar na Tabela 2 que apesar do Programa Escola Acessível ter sido 
criado em 2007, somente em 2010 o município de São Paulo obteve o primeiro repasse 
financeiro. Na DRE-PJ, as primeiras escolas participantes foram contempladas em 2012. No 
entanto, a maior incidência ocorreu somente em 2014, quando aproximadamente 80% de 
escolas participantes receberam a dotação. 

Os documentos orientadores do Programa Escola Acessível descrevem que os recursos 
financeiros repassados às escolas devem ser compatíveis ao quantitativo de estudantes com 
deficiência matriculados, todavia, os dados revelaram que algumas escolas com nenhum ou 
com baixo número de estudantes, obtiveram a dotação. Nesse sentido, destacamos o caso 
de uma das Emefs que detém 1.023 estudantes, desse total, 36 são elegíveis ao atendimento 
na área da educação especial, porém a escola obteve o menor valor (R$ 10.000) dentre as 
unidades participantes da DRE-PJ. Igualmente destacamos, três escolas sem nenhum 
estudante com deficiência, mas uma delas recebeu R$ 15.000,00 e duas receberam 
R$ 12.500,00 cada.  

Nossa análise parcial demonstrou, em relação ao custeio – 80% destinado à eliminação 
das barreiras físicas –, uma ampla quantidade de escolas que realizaram adaptações no 
banheiro, manutenção na Sala de Recursos e criação de rampas e ainda constatamos a 
incidência na instalação de piso tátil direcional em espaços específicos da escola. Em menor 
proporção, constatamos a adaptação do balcão da secretaria e da vaga nos estacionamentos.  

Os recursos de capital – 20%, voltado ao alcance dos mobiliários acessíveis – foram, 
preponderantemente, utilizados na compra de bebedouros acessíveis, cadeira de rodas e 
Tablet e, em menor número, adquiriu-se os softwares pedagógicos e os materiais didáticos 
acessíveis como os jogos de textura, adaptadores de lápis, engrossador e plano inclinado.  

Para entendermos como se dá o repasse do PDDE para as instituições sem fins 
lucrativos que oferecem educação especial, buscamos dados no sitio do FNDE dos repasses 
efetuados entre 2012 e 2017 para essas instituições, na Tabela 3 podemos observar esses 
dados. 
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Tabela 3 – Valores repassados pelo FNDE para instituições que ofertam educação especial 
relativos ao PDDE-Básico – 2012-2017 

 
Entre os anos de 2012 e 2017, excetuando o ano de 2015 em que não houve repasse, 

como podemos observar na Tabela 3, doze instituições sem fins lucrativos que oferecem 
educação especial foram beneficiadas com recursos do PDDE no município de São Paulo, 
sendo que três dessas instituições atendem pessoas com deficiência auditiva e surdez – 
Instituto Santa Terezinha de São Paulo, Instituto Severino Fabrini para Crianças Surdas e 
Fundação São Paulo (PUC-SP – DERDIC); três destinam-se ao atendimento escolar e de 
reabilitação de pessoas com deficiência visual (cegueira e baixa visão) – Associação Cívica 
Feminina, Fundação Dorina Nowill e Instituto de Cegos Padre Chico; duas delas atendem 
pessoas com autismo – AMA – Associação de Amigos do Autista, ABADS – Assoc. Bras. de 
Assistência e Desenvolvimento Social; duas atendem concomitantemente pessoas com 
deficiência intelectual e pessoas com autismo – Assoc. da Casa dos Deficientes de Ermelino 
Matarazzo; Lar Mãe do divino Amor; uma delas atende pessoas com deficiência física – 
Associação de Assistência à Criança Deficiente e uma atende pessoas com deficiência 
intelectual associadas ou não a outras deficiências – Assoc. Filhas de Santa Maria da 
Providência.  

Observe-se na Tabela 3 que as destinações de verbas variam de ano para ano em 
relação ao número de instituições solicitantes, assim como aos valores destinados a cada 
uma das instituições. Duas delas solicitaram o PDDE em todos os anos demonstrados na 
Tabela 3; no ano de 2014 que tivemos o maior número de instituições contempladas (9), 
enquanto que em 2017 tivemos somente três instituições, em 2012 e 2013 foram oito 
instituições e em 2016 foram sete instituições. 

Em relação aos valores recebidos, sabemos que eles são calculados da seguinte forma: 
R$ 1.000,00 de valor base + R$ 60,00 per capta (por matrícula de acordo com o Censo Escolar 
do ano anterior do repasse). As instituições podem informar até 31 de dezembro do ano 
anterior ao repasse os percentuais dos recursos em custeio ou capital, se isso não ocorrer o 
FNDE enviará 50% (cinquenta por cento) em recursos de custeio e 50% (cinquenta por cento) 
em recursos de capital (BRASIL, 2018 3 ). Ao observar os valores repassados para as 

                                                                 
3  Portal do FNDE – www.fnde.gov.br 
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instituições devemos ter claro que a regra acima descrita começou a vigorar a partir de 2013, 
logo os valores repassados no ano de 2012 seguiram uma regra diferenciada. 

O valor total do repasse nesses anos foi de R$ 225.754,42, sendo que a instituição que 
mais recebeu recursos nesses anos foi a ABADS totalizou R$ 58.800,00 (26%), seguida pela 
AMA que recebeu um total de R$ 37.569,42(16,64%) e o Lar Mãe do Divino Amor (R$ 
34.080,00), ou seja 15%. Ainda na cifra de duas dezenas temos mais quatro instituições que 
receberam: R$ 22.332,00 (9,89%) para a Assoc. da Casa do Defic. Ermelino Matarazzo, R$ 
21,338,00 (9,45% do total) para o Inst. Severino Fabrini, R$ 20.058,00 (8,88%) para o Instituto 
Santa Terezinha de São Paulo e R$ 17.876,00 (7,91%) para a Fundação São Paulo; as outras 
cinco receberam um total de R$ 13.701,00, o equivalente a 6%. Apesar de em 2016 termos 
somente sete instituições beneficiadas, este foi o ano com o maior valor de repasse, R$ 
91.200,00 (40,39%). 

Algumas Considerações 

Ao analisarmos os dados que apresentamos neste trabalho podemos fazer algumas 
considerações, se refletirmos sobre os valores repassados para as instituições sem fins 
lucrativos que oferecem educação especial substitutiva, podemos nos perguntar se esses 
montantes são realmente significativos ou não, isso quando comparados aos repasses para 
as escolas regulares da rede pública, mesmo que em programas diferentes, no caso para o 
Programa Escola Acessível e Básico, afinal essas instituições devem usar esses recursos 
para as mesmas finalidades:  

[...] na implementação de projetos pedagógicos; no desenvolvimento de atividades 
educacionais; na avaliação de aprendizagem; na manutenção, conservação e pequenos 
reparos da infraestrutura física da escola; na aquisição de material de consumo; na 
aquisição de material permanente, quando receberem recursos de capital; e no 
pagamento de despesas cartorárias (alterações de estatutos da UEx ou recomposição 
dos membros) (BRASIL, 2018). 

O diferencial é que essas instituições oferecem educação especial substitutiva e aqui 
temos o impasse do uso do dinheiro público pelo privado, em programas que estão na 
contramão da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(BRASIL, 2008) mesmo que esses repasses de recursos financeiros estejam garantidos pela 
legislação. 

O que problematizamos neste trabalho é que mesmo que esses valores repassados 
pareçam baixos e insignificantes, se comparados ao que se repassa às escolas da RME-SP 
por meio do Programa Escola Acessível, mas quanto isso significaria – não somente em 
termos numéricos, mas em incentivo para ações na rede pública – aqui no caso, a municipal 
– em prol da educação inclusiva (acessibilidade arquitetônica, pedagógica, de comunicação, 
por exemplo). Nossa reflexão está direcionada à política educacional que se configura na 
legislação brasileira mantendo os apoios técnicos e financeiros às instituições sem fins 
lucrativos. Segundo Melo e Silva (2018) e Rebelo (2015) essas organizações sem fins 
lucrativos sempre tiveram grande representatividade junto aos órgãos governamentais que 
legislam e assim, promovem ações para pressionar a manutenção de uma legislação a favor 
dos apoios que elas necessitam; e o Estado por sua vez continua a delegar sua tarefa de 
oferecer serviços educacionais ao alunado da educação especial para essas instituições 
(KASSAR, 1998; MAZZOTTA, 2003). 
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Os resultados demonstraram alguns perfis quanto a ação descentralizadora dos 
recursos financeiros destinados às escolas por meio do PDDE, concomitantemente refletimos 
sobre o sistema educacional vigente, ainda não temos dados suficientes para concluir, se não 
há a necessidade ou se os recursos foram solicitados e as unidades escolares não foram 
contempladas. Somente podemos concluir que no período pesquisado menos de 50% das 
unidades escolares puderam utilizar recursos do programa federal para promover ações 
relativas à diminuição de barreiras para a permanência dos educandos público da educação 
especial nas escolas. A RME-SP mantém uma política de educação especial condizente com 
a política nacional, logo a maioria dos alunos público elegível na área da educação especial 
nesse município frequentam as classes comuns. Na DRE-PJ não é diferente, mas pelos dados 
levantados sobre o Programa Escola Acessível da região, vimos que das 112 unidades 
escolares que tem matrículas desse alunado, somente 49 delas obtiveram recursos do 
programa federal 

Com os dados até o momento obtidos, em termos financeiros, não podemos comparar 
os valores recebidos pelas unidades públicas municipais com os recebidos pelas instituições 
sem fins lucrativos, mas como já consideramos anteriormente, de antemão podemos dizer 
que esses recursos públicos deveriam ser usados prioritariamente em serviços públicos e não 
privados. Não conseguimos mensurar o quanto esses recursos fazem falta para essas 
unidades públicas, mas podemos dizer que seriam de grande valia para as ações de 
eliminação de barreiras arquitetônicas, de comunicação e pedagógicas. 
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Resumo 
Este artigo analisa a execução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica (FUNDEB) nas redes municipais de educação de Minas Gerais no ano de 2017. 
Investiga também desigualdades na federação quanto a investimentos públicos mais 
equitativos em manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE). A fonte de pesquisa foi a 
base de dados Finanças do Brasil (FINBRA) disponibilizadas pela Secretária do Tesouro 
Nacional (STN). O objetivo do estudo foi mensurar e comparar a capacidade institucional de 
atendimento em educação dos municípios mineiros em um cenário com e sem o FUNDEB.  
Os achados da investigação indicam que apesar do FUNDEB ser uma importante política 
redistributiva e redutora de desigualdades, em Minas Gerais no que diz respeito à distribuição 
de seus recursos em um cenário sem o fundo de financiamento do FUNDEB o custo aluno-
ano já era atingido pelos municípios.  
Palavras-chave: Financiamento da Educação; FUNDEB; Desigualdades; Gestão 
Educacional. 
Abstract 
This article analyzes the implementation of the Basic Education Development Fund (FUNDEB) 
in municipalities of Minas Gerais in 2017. The intention is to investigate inequalities in the 
federation in relation to public investments in maintenance and development of education. The 
research source was the Finance of Brazil (FINBRA) database made available by the National 
Treasury Secretary. The objective of the study was to measure and compare the institutional 
capacity of attendance in education of the municipalities of Minas Gerais in a scenario with 
and without FUNDEB. The results of the research indicate that although FUNDEB is an 
important redistributive policy, in Minas Gerais, with regard to the distribution of its resources 
in a scenario without the funding of FUNDEB, the student-year cost was already reached by 
the municipalities. 
Keywords: Financing of Education; FUNDEB; Inequalities; Educational management. 
  

522



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Daniel Santos Braga; Débora Cristina Alves da Silva 

Repercussões do FUNDEB em Municípios Mineiros

 1

2

Introdução  

A aprovação da Constituição Federal de 1988 (CF/88) se põe como um marco 
importante e elucidativo, pois além de romper com um regime autoritário, apresenta 
inovações, dentre as quais a alteração da figura dos municípios. A partir da publicação da 
Carta Magna, os municípios são reconhecidos como entes federados, junto à União, Estados 
e Distrito Federal e assumem uma condição de autonomia, acumulando outros e novos 
encargos, dentre eles, a promulgação de suas próprias leis orgânicas (ABRÚCIO, 2005). 
Ainda no tocante às incumbências da esfera municipal, no que compete ao financiamento 
educacional, a Carta Magna estabelece a responsabilização dos Municípios juntamente com 
os Estados e Distrito Federal de destinar no mínimo 25% dos recursos financeiros resultantes 
dos impostos, incluindo transferências, à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Com esse novo papel dos municípios como entes federados, assistiu-se nas últimas 
décadas, a uma intensa municipalização da educação brasileira. A municipalização é um 
processo no qual há a transferência de matrículas e responsabilidades dos estados para os 
municípios. Ademais, a delegação de responsabilidades pode se suceder de forma a esboçar-
se em ações que indiquem o reconhecimento da autonomia do ente federado ou significar 
apenas a atribuição de novos encargos à instância municipal (OLIVEIRA, 2003). Estudos 
como o de Oliveira et al (1999) que se debruçam sobre a descentralização do ensino 
brasileiro, visualizam as legislações da década de 1990 como marcos por dar contornos 
importantes ao sistema educacional nos anos posteriores a promulgação da CF/88: na oferta, 
na gestão e no financiamento. 

Desse conjunto de leis, merecem ser salientadas a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), instituída pela Lei 9.394/1996 e as legislações que instituem e 
regulamentam o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (FUNDEF), a Emenda Constitucional nº 14/96 e a Lei nº 9.424/96, 
respectivamente. Tal fundo, conforme apontam as investigações de Abreu (2003) e Arelaro 
(2007), é decisivo no processo de municipalização do ensino fundamental e da educação 
infantil no país. Durante sua vigência os recursos foram destinados exclusivamente ao ensino 
fundamental, de acordo com o número de matrículas ofertado por cada dependência 
administrativa. Tal situação alterada apenas no ano de 2007, com a substituição do FUNDEF 
pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB), Lei 11.494/2007, o qual amplia a aplicação dos 
recursos do fundo para as outras etapas da educação básica, a educação infantil e ensino 
médio e outras modalidades do ensino, como a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

O artigo 48 da lei do FUNDEB definiu o final da vigência do fundo para dezembro de 
2020. Porém, com a recente aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) em 2014 (Lei 
13.005), começaram a surgir propostas para que o fundo se torne permanente (PEC 191/12, 
arquivada em 2015 e a PEC 15/15, que atualmente tramita no Congresso Nacional). Essa 
mudança constitucional se justificaria uma vez que o eventual encerramento do fundo poderia 
prejudicar o cumprimento das metas previstas no PNE. Se justificaria também uma vez que o 
FUNDEB tinha uma importante função de corrigir desigualdades econômicas, garantindo 
recursos mínimos por aluno. Frente a essa conjuntura, emerge o objeto desse trabalho que é 
entender a operacionalização do FUNDEB e as suas implicações nas redes municipais de 
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Minas Gerais, no que se refere a composição do total de recursos destinados à educação, 
assim como as perdas e ganhos desses entes federados com o fundo.  

O objetivo deste artigo é contribuir com os debates sobre a proposta de se tornar o 
FUNDEB um fundo permanente, com presença na carta constitucional, assim como se avaliar 
os limites e possibilidades desse fundo como política redistributiva e sua capacidade de 
reduzir desigualdades regionais. Para isso está dividido em duas partes. Na primeira seção 
foi feita uma descrição histórica e normativa das políticas de fundo, e da transição do FUNDEF 
para FUNDEB. Na segunda parte se realizou uma análise da relação entre a arrecadação dos 
municípios e seus recursos destinados à educação em 2017.  

Do FUNDEF ao FUNDEB: perspectivas e avanços 

O direito social à educação, previsto no artigo 208° da CF/88 e no artigo 4° da LDB, 
deverá ser garantido assegurando padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como 
a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem. Dentre estes “insumos indispensáveis”, estão espaços 
físicos, materiais didáticos, equipe pedagógica e professores bem formados, com planos de 
carreira, e remunerados, dentre outros. Portanto, para que se existam tais insumos, é 
necessário que se tenham recursos suficientes para assegurá-los. Em outras palavras, um 
sistema de financiamento da educação. 

Por financiamento da educação entende-se o campo de estudos que analisa as fontes 
de recursos destinadas à educação assim como o padrão de gastos desses recursos (PINTO, 
2000). Nesse sentido, o Financiamento Público é um tipo de política pública e social uma vez 
que representa um conjunto sistemático de ações e procedimentos inter-relacionados, 
publicamente adotados pelos governas dos entes federados com o fim de assegurar o direito 
social da educação (REIS, 2010; FLEURY, 2010). 

O atual modelo de financiamento da educação no Brasil tem como base, as discussões 
sociais e políticas que se deram no país durante o processo de reabertura no final da década 
de 1970 e início da década seguinte. Nesse período foi aprovada a Emenda Constitucional 
n°24 de 01 de dezembro de 1983 (EC 24/83) também chamada “Emenda Calmon” em 
referência a seu autor, o Senador João Calmon, que reestabeleceu a vinculação de parte das 
receitas de impostos da União e dos Estados, além de reafirmar a vinculação municipal, para 
a educação. Essa vinculação se consolida na CF/88 no artigo 212, com a garantia do 
financiamento público da educação através de vinculação de receitas de impostos, mantendo 
a mesma fórmula da “Emenda Calmon”, com revisão dos percentuais, de 12% na EC 24/83 
para 18% na nova Carta. Os Estados e municípios vinculariam 25% de suas receitas conforme 
o texto constitucional 

A receita dos impostos consistiria então na grande fonte de recursos de investimento 
nos diversos sistemas educacionais do Brasil. É importante registrar que a arrecadação dos 
impostos no país é feita de maneira descentralizada, sendo que cada nível de administração 
pública se responsabiliza por abranger uma determinada área, constituindo sua receita e 
complementando-a com contribuições fiscais e econômicas (PINTO, 2000). Assim, os 
arranjos federativos incidem diretamente na capacidade de financiamento da educação. 
Segundo Pinto (2000), esse arranjo pode ser percebido nas competências dos entes em 
relação a sua capacidade de arrecadação. A quantidade de impostos federais é bastante 
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representativa, porém, devido às suas competências constitucionais, acaba realizando uma 
contribuição relativamente pequena para a educação básica. Em contrapartida, os municípios, 
responsáveis pela oferta de parcela significativa da educação básica, apresentam baixo poder 
de arrecadação, comprometendo a sua capacidade de atendimento (PINTO, 2000).  

A despeito dessa distorção, a vinculação de receitas possibilitou uma “estabilidade 
relativa” do Financiamento Público da Educação. Essa relatividade se dá uma vez que, apesar 
da receita de impostos ser a maior fonte de recursos para a educação e ser um recurso “fixo”, 
seu montante está condicionado às variações macroeconômicas (FARENZENA, 2006). 
Apesar dessa relativa estabilidade, a desigualdade entre os entes se tornou bastante 
evidente, uma vez que a capacidade de cada ente em arrecadar passou a ser diretamente 
responsável pelo montante de recursos a ser gasto em educação. De acordo com 
levantamentos feitos por Negri (1997), a composição do total do montante destinado para a 
educação na primeira metade da década de 1990 se configurava com os impostos 
representando 89% do total. 

 Devido as grandes disparidades econômicas regionais no país, passou-se a discutir 
formas de minimizar as desigualdades entre os entes federativos (ARELARO, 2007). No 
contexto dos debates sobre a regulamentação dos artigos de educação prevista na 
Constituição, foi aprovada a Emenda Constitucional n° 14, de 24 de dezembro de 1996 (EC 
14/96). Essa emenda deu nova redação para o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), que passam a tratar da criação de um fundo para a manutenção e 
desenvolvimento do ensino e de valorização de seus profissionais: 

I – a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os 
Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado 
e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, de natureza contábil;  
II – os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos [...] e 
distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de 
alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados 
nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos 
§§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Como resultado destes dois instrumentos, a EC14/96 e os ADCT com a nova redação, 
o FUNDEF é criado e regulamentado a partir da Lei 9.424 de 24 de dezembro de 1996 
tornando-a referência jurídica para o financiamento público da educação brasileira. Sua 
existência estava prevista pelo prazo de 10 anos e sua regulamentação se deu com o Decreto 
n° 2.264, de 27 de junho de 1997. O objetivo principal do FUNDEF era resolver as distorções 
e disparidades regionais da educação, redistribuindo equiparativamente os recursos, 
ampliando-os além de possibilitar a valorização do magistério. 

Segundo a legislação, o FUNDEF seria constituído pela subvinculação de transferências 
constitucionais. Para Estados e Distrito Federal o fundo receberia 15% dos recursos do Fundo 
de Participação dos Estados (FPE), da Cota Estadual do ICMS e da Cota Estadual do IPI-
Exportação. Para os Municípios, os recursos subvinculados seriam advindos de 15% do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), da Cota Municipal do ICMS e da Cota Municipal 
do IPI-Exportação. Incluem-se no cálculo do FUNDEF as compensações referentes às perdas 
ocasionadas pela Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir). A União não contribuiria para a 
formação do fundo, ficando com a função de complementação caso o valor do FUNDEF por 
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aluno no estado ficasse inferior ao valor mínimo nacional estipulado anualmente (fixado em 
R$300,00 em 1997 pela Lei 9.424/96). Dada a limitada capacidade orçamentária dos 
municípios brasileiros, esses entes se tornam extremamente dependentes dos recursos do 
FUNDEF. Como o montante de recursos recebidos dependeria do número de alunos na rede, 
o fundo acabou por induzir um intenso processo de municipalização de matrículas nas redes 
(ARELARO, 2007).  

Ao final do período de vigência do FUNDEF, a avaliação era que o fundo não havia 
conseguido superar os grandes desafios da educação brasileira (ARELARO, 2004). Os anos 
finais do FUNDEF foram marcados por discussões acerca da prorrogação e ampliação da 
política de fundos, que desse conta de superar os problemas não alcançados pela Lei 
9.424/1996 ao mesmo tempo que avançasse na correção dos graves problemas educacionais 
do país (ARELARO, 2004; DAVIES, 2005). Entretanto, apesar dessa intenção, a proposta de 
emenda constitucional n° 415, expedida pelo governo federal em 12 de maio de 2015, que 
propunha o que viria a ser o FUNDEB era contraditória e caracterizada por uma forte presença 
de resquícios das políticas neoliberais dos anos de 1990, conforme aponta Arelaro (2004), 
sendo muito mais um “remendo”, nas palavras de Nicholas Davies (2005) do que 
propriamente uma proposição nova.  

Assim, foi aprovada em 19 de dezembro de 2006 a Emenda Constitucional nº 53, que 
deu nova redação aos Arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal de 1988 
e ao Art. 60 do ADCT. A subvinculação de recursos constitucionais, que antes destinava-se 
apenas ao ensino fundamental, foi ampliada para a manutenção e desenvolvimento da 
educação básica. A Medida Provisória n° 339 de 28 de dezembro de 2006 implantou o 
FUNDEB compulsoriamente em todos os 26 estados e no Distrito Federal a partir de 1° de 
janeiro de 2007.  

Basicamente as diferenças entre o FUNDEF e o FUNDEB se encontram no campo de 
abrangência dos fundos. Enquanto o FUNDEF era específico para o Ensino Fundamental, o 
FUNDEB contempla a educação infantil, anos iniciais e finais do Ensino Fundamental urbano 
e rural, Ensino Médio urbano e rural, Ensino Médio profissionalizante, Educação de Jovens e 
Adultos, Educação Especial, Educação Indígena e de Quilombolas. Além da abrangência, o 
FUNDEB trouxe um maior detalhamento de pontos sobre a operacionalização da 
redistribuição de recursos do fundo, cálculo do número das matriculas para o repasse e uma 
melhor definição para o componente do padrão mínimo de qualidade (BRAGA, 2015). Outro 
elemento a ser considerado é a ampliação do texto legal no campo da valorização dos 
trabalhadores em educação para os demais profissionais da educação escolar. 

Ao analisar as perspectivas perpassadas, do FUNDEF ao FUNDEB, é possível perceber 
novas configurações inerentes à evolução dos fundos. A Lei nº 11.494, de 20 de junho de 
2007 que regulamenta o FUNDEB delibera sobre todos os aspectos da composição e 
organização do fundo. Dentre as alterações previstas de um fundo para outro, destaca-se as 
determinações dos percentuais aplicados. Enquanto no FUNDEF a subvinculação era de 15% 
das receitas para o ensino fundamental, uma das especificidades do FUNDEB é a 
subvinculação de 20%, abrangendo, a partir da sua instituição, toda a educação básica, ou 
seja, a Educação Infantil e o Ensino Médio. Essas etapas da educação básica, a partir de 
então, passam a ser incluídos na agenda pública, como prioridade de atendimento e 
investimentos. Além disso, segundo a lei do FUNDEB, novos recursos passariam a compor o 
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fundo. Os estados, além dos 20% de recursos já previstos no FUNDEF do FPE e da Cota 
Estadual do IPI-Exportação, comporiam também 20% de seus impostos próprios ICMS, 
ITCMD e IPVA. Os municípios, além de recursos já previstos no FUNDEF, 20% do FPM, Cota 
Parte do ICMS e IPI-Exportação, contribuiria com o fundo com 20% da Cota Parte Municipal 
do IPVA, ITR. Compõe também o FUNDEB os recursos da Lei Kandir.  

O aumento do percentual da subvinculação assim como o aporte de novos recursos foi 
positivo no sentido de ampliar a capacidade do FUNDEB. Entretanto, a literatura aponta que 
essa política teve um efeito duplo. A entrada do ICMS na cesta de recursos fez com que 
municípios com maior receita de ICMS transferissem recursos para os de menor receita, 
acentuando o caráter redistributivo do fundo (PINTO, 2007). Porém, as características das 
políticas de fundo têm um efeito inverso que atinge especialmente os municípios menores de 
regiões mais pobres cuja principal fonte de receitas vem das transferências da União via FPM. 
94% dos municípios com população menor que 2 mil habitantes e 72,5% de municípios entre 
2 e 5 mil habitantes perderam recursos com o FUNDEF (BREMAEKER, 2003), medida que 
tendeu a se acentuar com o FUNDEB.  

Esta seção da pesquisa procurou evidenciar os processos de formulação e 
implementação das políticas de fundo assim como suas configurações normativas. Com a 
aproximação do fim da vigência dessa lei, se torna necessário avaliar empiricamente as 
repercussões do FUNDEB nos municípios. Dessa maneira, passamos agora a analisar os 
dados orçamentários dos municípios mineiros, a arrecadação própria e advinda de 
transferências constitucionais obrigatórias. Analisar-se-á também os recursos destinados 
para a composição do FUNDEB e os recebidos a partir do número de matrículas.  

O FUNDEB no Financiamento da Educação em Municípios Mineiros 

Os dados orçamentários de 2017 dos municípios mineiros foram obtidos no site da 
Secretaria do Tesouro Nacional da base Finanças do Brasil (FINBRA/STN). A base FINBRA 
é um banco de dados criado pela Secretaria do Tesouro Nacional e apresenta números 
consolidados de estados e municípios brasileiros. A coleta é feita por meio de declaração dos 
próprios municípios que respondem, anualmente, a um formulário denominado Quadro de 
Dados Contábeis Consolidados (QDCC), com informações extraídas do seu balanço. Dado 
essa natureza autodeclaratória, alguns dados não são informados e/ou apresentam erros de 
preenchimento. Dessa forma, por evidentes incoerências, foram retirados da análise os 
municípios de Bom Jesus da Penha, Carvalhópolis, Coqueiral, Divisópolis, Luz, Piranga, 
Ritápolis e Wanceslau Braz. Apesar da presença de inconsistências, a opção por esta fonte 
de dados se justifica pela sua abrangência espacial e temporal. 

O Estado de Minas Gerais apresenta grande desigualdade em relação à arrecadação 
tributária, sendo que os vinte municípios com maior poder de arrecadação respondem por 
38,82% do total de receitas. Costuma-se apontar o estado como um espelho do país, uma 
vez que a concentração de riquezas (e os bolsões de pobreza) pode ser claramente percebida 
geograficamente, o que pode ser visto no mapa (Figura 1). Os municípios com maiores 
receitas concentram-se no entorno da capital na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no 
triângulo mineiro. Nas demais regiões, alguns poucos municípios se destacam, sendo por 
isso, denominados capitais regionais. A pobreza está concentrada no norte, no vale do 
Jequitinhonha, no Campo das Vertentes e no sul do estado.  
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Figura 1 – Municípios de Minas Gerais quanto à distribuição da arrecadação de Impostos 
Próprios e Transferências Constitucionais, 2017 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da base FINBRA/STN, 2017. 

Dadas as características demográficas do estado, é necessário se avaliar a arrecadação 
em relação ao número de estudantes regularmente matriculados (custo aluno ano). Para o 
cálculo do que cada município teria disponível no ano de 2017 por estudante, foram divididos 
os valores de receitas constitucionalmente vinculadas (Impostos Próprios e Transferências 
Constitucionais Obrigatórias, assim como multas, juros de mora e receitas provenientes 
dessas fontes) e os recursos advindos do FUNDEB pelo número de matrículas de 
responsabilidade do município. Os dados das matrículas foram extraídos do Censo Escolar, 
realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP). Para fins de análise, foram consideradas as matrículas atendidas pela dependência 
administrativa municipal em sua competência legal, i.e. Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. Tomou-se cuidado de inserir no cálculo as matrículas da Educação de Jovens 
e Adultos do município, quando existentes. 

Fazendo-se um exercício de comparação, em um cenário que não existisse o FUNDEB 
e as prefeituras contassem apenas com seus recursos próprios e advindos das transferências 
constitucionais obrigatórias, ainda que a maioria (830) dos municípios analisados tivessem 
recursos acima do valor/aluno ano previsto para 2017 (R$2.875,03), o cenário da 
desigualdade da capacidade institucional de atendimento (DUARTE; FARIA, 2010) seria 
significativamente alto, conforme pode ser visto na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Estatísticas descritivas dos recursos p/aluno de municípios mineiros em cenário 
hipotético sem o FUNDEB, 2017 

Medida descritiva Estatística
Média 6.912,35
5% da média aparada 6.343,23
Mediana 5.917,95
Desvio Padrão 5.352,82
Coeficiente de Variação  77,43%
Amplitude interquartil 2.967,16

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da base FINBRA/STN, 2017. 

Os valores extremos são resultantes de um complexo contexto em que coexistem no 
estado, municípios com poucas matrículas e alta arrecadação tributária (como é o caso de 
algumas cidades mineradoras); e municípios com grande número de matrículas e atividade 
econômica limitada, como municípios no entorno de polos regionais (também chamadas 
‘cidades dormitório’).  A título de exemplos, nos dados de 2017, se destacam em um extremo, 
municípios como Douradoquara (população estimada em 1.841 habitantes e 31 matrículas na 
rede municipal, R$ 107.891,02 p/aluno), Grupiara (população estimada em 1.433 habitantes 
e 48 matrículas na rede municipal, R$ 68.767,35 p/aluno) e Itambé do Mato Dentro (população 
estimada em 2.434 habitantes e 89 matrículas na rede municipal, R$ 34.662,68 p/aluno), 
todas cidades localizadas em regiões mineradoras. No outro extremo, podemos divisar 
Esmeraldas (população estimada em 66.237 habitantes e 8.672 matrículas, R$ 2.147,95 
p/aluno), Sabará (população estimada em 135.196 e 13.924 matrículas, R$ 2.691,24 p/aluno) 
e Ribeirão das Neves (população estimada em 328.871 habitantes e 23.051 matrículas, 
2.431,31 p/aluno), todos na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Os dados apontam que a utilização da mediana é mais adequada para a análise devido 
à assimetria dos dados e uma vez que os valores outliers elevam a média. A grande amplitude 
interquatis também indica que em um contexto sem o FUNDEB, os 25% dos municípios com 
menor arrecadação estariam muito distantes dos 25% dos municípios com maior poder 
arrecadatório. Graficamente, essas informações podem ser ilustradas por meio de sua 
dispersão, onde cada município representa uma marcação. A Figura 2 nos permite visualizar 
o alto coeficiente de variação (77,43%) das receitas vinculadas por aluno. 
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Figura 2 – Gráfico de dispersão das receitas vinculadas sem FUNDEB por aluno em municípios 
mineiros, 2017 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da base FINBRA/STN, 2017. 

Quando se leve em conta o FUNDEB, os números revelam que o fundo teve um 
importante fator redistributivo de recursos. Conforme a literatura aponta, ainda que a política 
de fundos não traga recursos novos (ARELARO, 2004; DAVIES, 2005), ela favorece a 
diminuição das desigualdades dentro dos estados. A Tabela 2 traz informações estatísticas 
de medidas de tendência central dos dados de receita orçamentária por aluno em Minas 
Gerais para o ano de 2017. De acordo com os dados, é possível ver que a média se reduz – 
uma vez que municípios com muita arrecadação e poucos alunos matriculados perdem 
recursos, que são redistribuídos entre os municípios com mais alunos matriculados.  

Tabela 2 – Estatísticas descritivas dos recursos p/aluno de municípios mineiros com o 
FUNDEB, 2017 

Medida descritiva Estatística
Média 5.075,46
5% da média aparada 4.978,90
Mediana 4.771,48
Desvio Padrão 1.428,35
Coeficiente de Variação  28,14%
Amplitude interquartil 952,86

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da base FINBRA/STN, 2017. 

Quando o FUNDEB é considerado, o coeficiente de variação se reduz em quase 50 
pontos percentuais, o que evidencia diminuição da variação em torno da média. Essa 
informação pode ser mais bem observada através da sua dispersão (Figura 3). A amplitude 
interquartil também se reduz consideravelmente, o que significa a diminuição da distância 
entre o grupo dos municípios mais ricos e os mais pobres.  
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Figura 3 – Gráfico de dispersão das receitas vinculadas e recursos do FUNDEB por aluno em 
municípios mineiros, 2017 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da base FINBRA/STN, 2017. 

Os diagramas de caixa (boxsplot) da Figura 4 complementam as análises da dispersão 
dos recursos por aluno em cenários sem e com a política de fundos. Percebe-se que FUNDEB 
tem efeito distributivo uma vez que concentra os dados em torno da média. 75% dos 
municípios com o fundo têm receitas que estariam inteiramente no primeiro quartil em um 
cenário sem FUNDEB. Além disso, os diagramas permitem analisar que os municípios com 
arrecadação alta (seja a própria e as transferências constitucionais não-subvinculadas, 5%) 
mantém recursos maiores – apesar das perdas com o fundo. Os valores outliers, apesar da 
redução significativa, continuam se referindo aos mesmos municípios, evidenciando que a 
política de fundos redistribui recursos garantindo um valor médio estadual por aluno, sem, no 
entanto, descaracterizar as diferenças entre os municípios mais ricos (no caso, com mais 
recursos por aluno). 
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Figura 4 – Gráfico de medidas de posição dos recursos por aluno em municípios mineiros, 2017 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da base FINBRA/STN, 2017. 

Os dados de Minas Gerais para 2017 também confirmam as projeções da literatura 
(BRAEMAKER, 2011; PINTO, 2014) que apontaram que a ampliação do escopo de 
abrangência do Ensino Fundamental no FUNDEF, para a Educação Infantil e o Ensino Médio 
no FUNDEB, impactaria negativamente os municípios mais pobres e com poucos estudantes 
em suas etapas de atendimento de competência constitucional. Isso ocorre por que alguns 
desses municípios têm perdas de recurso com o fundo que são destinados aos alunos 
matriculados no Ensino Médio, que está majoritariamente sob responsabilidade jurisdicional 
da administração pública estadual.  

Ao se contrastar o gráfico de dispersão de um hipotético cenário sem o FUNDEB (Figura 
2) com o gráfico da dispersão em contexto de FUNDEB é possível afirmar que, ainda que os 
valores médios e a mediana tenham diminuído, as desigualdades dentro de Minas Gerais 
também foram reduzidas no tocante ao montante de recursos por aluno. A fim de verificar a 
distribuição geográfica dessa redução, foram elaborados dois mapas com variação de 
graduação de do valor por aluno sem e com o FUNDEB (Figura 5). Quanto mais escuro o 
município aparece representado nos mapas, maior o recurso por aluno.  
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Figura 5 – Mapa dos municípios mineiros em relação ao valor por aluno no cenário hipotético 
sem FUNDEB e no contexto de FUNDEB, 2017 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da base FINBRA/STN, 2017. 

Os mapas permitem enxergar o efeito do FUNDEB na redistribuição geográfica de 
recursos por aluno conforme os dados evidenciaram. Em comparação com o mapa da Figura 
1 da arrecadação própria dos municípios em Minas Gerais, os recursos por aluno em um 
contexto sem FUNDEB acompanham o montante total dos municípios mais ricos além de 
incluir na tonalidade mais escura os municípios com alta poder arrecadatório e pequeno 
número de alunos matriculados. Destacam-se nesse cenário hipotético os municípios da 
Região Metropolitana, Central mineira e Triângulo (desta, mais especificamente a região do 
Alto Paranaíba). Entretanto, quando o FUNDEB é considerado, a distribuição de recursos no 
mapa tem sua desigualdade diminuída, como se pode ver na redução das tonalidades 
escuras. As exceções mais nítidas são Unaí no Noroeste, e as já referidas Douradoquara e 
Grupiara no triângulo, que ficam com a tonalidade mais escura no contexto do FUNDEB.  

Considerações Finais 

A aproximação de encerramento da vigência do FUNDEB em 2020 associada às 
questões suscitadas pelo Plano Nacional de Educação, e a concorrência da necessidade de 
ampliação de recursos para o cumprimento desse plano com as limitações ocasionadas pela 
Emenda Constitucional n° 95 de 2016, levantaram sérias dúvidas a respeito da viabilidade 
futura do financiamento da educação. Os municípios, alçados à entes federados pela CF/88 
e detentores da responsabilidade da oferta de vagas da educação básica por esta mesma 
Constituição, são também o elo mais fraco do sistema fiscal e tributário brasileiro, e, em sua 
grande maioria, extremamente dependentes de transferências constitucionais para seu 
funcionamento mínimo assim como para a oferta de serviços educacionais à população. 
Portanto, os municípios são os mais interessados na elaboração de instrumentos de políticas 
públicas mais perenes que garantam recursos mínimos para uma educação de qualidade.  
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As análises realizadas por esta pesquisa acerca da real necessidade do FUNDEB como 
política de financiamento da Educação dialogam com a literatura sobre o tema, corroborando 
com ela. As informações sobre os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do 
ensino revelam disparidades de capacidade de investimento em educação, resultado de 
desigualdades econômicas intraestaduais. Os esforços de raciocínio com simulação de um 
cenário hipotético sem a presença do FUNDEB em comparação com a realidade empírica dos 
efeitos do fundo de financiamento para os municípios mineiros alargam o olhar sobre a 
capacidade institucional de atendimento em educação presentes na federação e a injustiça 
tributária do país.  

Esse exercício revelou que sem o FUNDEB, a maioria dos municípios mineiros 
conseguiria atingir o patamar mínimo de recursos por aluno, entretanto, o fundo tem cumprido 
um importante efeito redistributivo, uma vez que torna, pelo menos quanto ao montante de 
recursos por aluno, o estado mais homogêneo diminuindo desigualdades regionais. O fato da 
união não colocar no cesto, recursos novos para a educação, na prática diminui a média e a 
mediana do valor aluno ano por município, pois estes passam a dividir recursos com as 
matriculas estaduais do Ensino Médio. Mesmo com a tendência à homogeneização, as 
desigualdades no financiamento da educação e a existência de cidades mineiras com alta 
capacidade institucional de investir em educação enquanto outras têm a capacidade limitada 
ainda são bastante nítidas, como os dados revelaram.  

Em síntese, dado a iminência do fim do FUNDEB, os dados desta pesquisa apontam 
para a necessidade da manutenção dessa política de fundo de financiamento, uma vez que 
ela tem cumprido seu papel de diminuir graves distorções e desigualdades de acesso à 
recursos por aluno. A análise dos dados confirma ainda as considerações de ampla literatura 
sobre o tema, que discute a limitação do desenho do FUNDEB especialmente no tocante ao 
papel da União na complementação de recursos a fim de se atingirem novos (e mais elevados) 
patamares mínimos por aluno. Dessa forma, seria possível garantir, ao mesmo tempo, 
diminuição de desigualdades regionais e ampliação de recursos para a efetivação do preceito 
constitucional de educação de qualidade.   

Referências  

ABREU, Mariza. Estudo sobre as possibilidades de continuidade do FUNDEF e o financiamento 
da educação básica no país. Câmara dos Deputados. Consultoria do Legislativo. maio/2003. 
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-
tecnicas/arquivos-pdf/pdf/303954.pdf. Acesso em: 30 de junho de 2018. 

ABRUCIO, Fernando Luiz. A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período FHC 
e os desafios do governo Lula. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, n. 24, p. 41- 67, Junho de 2005.  

ARELARO, Lisete. Os fundos públicos no financiamento da educação – o caso Fundeb: justiça 
social, equívoco político ou estratégia neoliberal? Tese de Livre Docência. Faculdade de 
Educação. USP: setembro, 2004. 

ARELARO, L. R. G. Fundef: uma avaliação preliminar dos dez anos de sua implantação. 
Análise da 30ª REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 2007. Disponível em: http://www.anped.org 
.br/reunioes/30ra/index.htm. Acesso em: 30 de junho de 2018. 

534



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Daniel Santos Braga; Débora Cristina Alves da Silva 

Repercussões do FUNDEB em Municípios Mineiros

 1

14

BRAGA, Daniel S. Limites e possibilidades das políticas públicas de financiamento da 
educação: os impactos dos fundos de manutenção e desenvolvimento na valorização de 
professores em Minas Gerais (1996-2012). 2015. 111 f. Dissertação (Mestrado em Educação) 
- Faculdade de Educação, Universidade do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2015. 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso em: 30 de junho 2018.  

BRASIL. Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996. Modifica os arts. 34, 208, 
211 e 212 da Constituição Federal e dá nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Diário Oficial da União, Brasília, 13 set. 1996. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 30 de junho de 2018. 

BRASIL. Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista 
no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília, 26 dez. 1996. Disponível em http://www.planalto.gov 
.br/ccivil_03/LEIS/L9424.htm. Acesso em: 30 de junho de 2018.  

BRASIL. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias Diário 
Oficial da União, Brasília, 21 de jun. 2007. Disponível em http://www.planalto.gov. 
br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm. Acesso em: 30 de junho de 2018. 

BREMAEKER, François E. J. A política de fundos para a educação e o impacto nas finanças 
dos Estados e municípios. In: GOUVEIA, Andréa B.; PINTO, José Marcelino R.; CORBUCCI, 
Paulo Roberto (Org.). Federalismo e políticas educacionais na efetivação do direito à 
educação no Brasil. Brasília, DF: Ipea, 2011. p. 51-68.   

DAVIES, Nicholas. Fundos para o financiamento da educação: solução ou remendo? Caderno 
de debates, São Paulo, n.2, p. 23-29, nov. 2005. 

DUARTE, Marisa Ribeiro Teixeira.; FARIA, Geniana Guimarães. Recursos públicos para 
escolas públicas: as políticas de financiamento da Educação Básica no Brasil e a regulação 
do Sistema Educacional Federativo. Belo Horizonte: RHJ/FAE da UFMG, 2010. 

FARENZENA, N. A política de financiamento da educação básica: Rumos da legislação 
brasileira. Porto Alegre: EDITORA UFRGS, 2006. 

FLEURY, Sonia. Verbete: Políticas Sociais. In: OLIVEIRA, Dalila Andrade; DUARTE, Adriana 
Maria Cancella e VIEIRA, Lívia Fraga. DICIONÁRIO: trabalho, profissão e condição docente. 
Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010. 

NEGRI, B. O fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de 
valorização do magistério. Brasília: INEP, 1997. 

OLIVEIRA, Cleiton de; ARELARO, Lisete Regina Gomes; ROSAR, M. F. F.; SOUSA, M. S.; 
MONSANO FILHO, R.; OLIVEIRA, Romualdo Luiz Portela de; CAMARGO, Rubens Barbosa. 
Municipalização do Ensino no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. v. 1. 128p 

535



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Daniel Santos Braga; Débora Cristina Alves da Silva 

Repercussões do FUNDEB em Municípios Mineiros

 1

15

OLIVEIRA, Romualdo Portela de. A municipalização cumpriu suas promessas de 
democratização da gestão educacional? um balanço crítico. Gestão em Ação, v.6, n.2, p.99-
106, jul./dez.2003. 

PINTO, José Marcelino Rezende. Os Recursos para Educação no Brasil no Contexto das 
Finanças Públicas. Ed. Plano, 2000. 

PINTO, José Marcelino Rezende. Federalismo, descentralização e planejamento da 
educação: desafios aos municípios. Cad. Pesqui. [online]. 2014, vol.44, n.153, pp.624-644. 
ISSN 0100-1574.  http://dx.doi.org/10.1590/198053142946.  

REIS, Bruno Pinheiro W. Verbete: Políticas Públicas. In: OLIVEIRA, Dalila Andrade; DUARTE, 
Adriana Maria Cancella e VIEIRA, Lívia Fraga. DICIONÁRIO: trabalho, profissão e condição 
docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010.  

 

536



ISSN: 2595-136X
 

 
Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

 

1

 
 

Artigo Completo  
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Transparência Pública como Primeiro Passo para o 
Controle Social 

Simony Rafaeli Quirino 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba/PR – Brasil 

Resumo 
Para a realização do controle social sobre o planejamento e o uso dos recursos direcionados 
à educação é necessário a transparência pública. O presente artigo procura descrever como 
o tema da transparência pública se insere na realidade brasileira por meio da análise das 
questões legais. Verifica-se que a Constituição Federal de 1988 instituiu o direito de acesso 
à informação pública, porém acabou por deixar ao encargo da legislação infraconstitucional o 
regramento dos procedimentos aplicáveis ao exercício desse direito, o que resultou em um 
rol de leis, decretos e portarias que tratam sobre essa temática. 
Palavras-chave: Financiamento da Educação; Controle Social; Transparência Pública. 

Public Transparency as First Step to Social Control 
Abstract 
In order to carry out social control over the planning and use of resources directed to education, 
public transparency is necessary. The current article tries to describe how the subject of public 
transparency is inserted in the Brazilian reality through the analysis of legal issues. It is verified 
that the Federal Constitution of 1988 established the right of access to public information, but 
it ended up allowing to the charge of the infraconstitutional legislation the regulation of the 
procedures applicable to the exercise of this right, which resulted in a list of laws, decrees and 
ordinances that deal with this theme. 
Keywords: Financing of Education; Social Control; Public Transparency. 
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Introdução 

Pensar na transparência remete pensar na opacidade, assim como implica visualizar os 
diversos matizes entre estes dois polos. Nesse sentido, opacidade e transparência não se 
inserem em uma simples relação de exclusão, pois há graus entre ambas. Jardim (1999) 
adverte que esses diversos graus tendem a ser naturalizados como parte da gestão do Estado 
e não visualizados como construções inerentes à especificidade do projeto de gestão 
hegemônico. Assim, o autor destaca a necessidade de que esses graus de transparência ou 
opacidade da gestão pública sejam vistos como expressão dos projetos políticos dominantes, 
no qual a opacidade informacional beneficia e é favorecida pela reprodução e ampliação do 
controle do Estado por classes ou frações de classe dominantes.  

Jardim (1999) ressalta, ainda, que a visibilidade social do Estado constitui um processo 
de dimensões políticas, técnicas, tecnológicas e culturais, tendo como um dos seus produtos 
fundamentais a informação “publicizada”. Reis (2014, p. 62) destaca que essa mudança 
também induz modificações nas relações entre governantes e governados, potencializadas 
pelo desenvolvimento da democracia, pelo processo de publicização (no sentido de tornar 
público) do poder e pela compreensão de que o acesso à informação é um direito. Contudo, 
a autora ressalta que esse movimento não é autorreferente, ao contrário, resulta de um 
acúmulo histórico de construção de direitos humanos. 

Frente ao exposto, cabe verificarmos quando ocorre o processo de ruptura da opacidade 
do Estado, procurando descrever como o tema da transparência pública se insere na 
realidade brasileira. 

Transparência Pública no Brasil 

O primeiro aspecto a ser considerado para compreender a transparência pública no 
Brasil refere-se às questões legais. Há um consenso por parte dos autores que estudam a 
transparência pública no Brasil de que a Constituição Federal de 1988 instituiu o direito de 
acesso à informação.  

Araújo (2012, p. 12) destaca que a Constituição Federal de 1988 ofereceu uma 
dimensão legal até então inédita no que se refere ao campo do acesso à informação. Nunes 
(2013, p. 54) ressalta que na CF de 1988, o direito de acesso à informação pública se encontra 
no artigo 5.º, inciso XXXIII, onde se determina que “todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado”. Nesse mesmo artigo há uma complementação no que 
se refere ao acesso à informação: “é assegurado a todos o acesso a informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional” (CF 1988, Art. 5.º, 
inciso XIV). 

Além disso, de acordo com Côrtes (2014, p. 22), a Constituição Federal também tratou 
do acesso à informação pública no artigo 37, § 3.º, inciso II e no artigo 216, § 2.º.  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
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§ 3.º - A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 
direta e indireta, regulando especialmente: 
[...] 
II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 
governo, observado o disposto no art. 5.º, X e XXXIII. 
[...] 
Art. 216 § 2.º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos 
dela necessitem. 

Contudo, Côrtes (2014, p. 22) ressalta que, não obstante essa previsão do direito à 
informação incluída entre os direitos fundamentais, percebe-se que a Constituição de 1988 
acabou por deixar ao encargo da legislação infraconstitucional a disciplina dos procedimentos 
aplicáveis ao exercício do direito de acesso à informação pública. Assim, de acordo com 
Gama (2015, p. 45), a partir dessa Constituição, inaugurou-se um rol de leis, decretos e 
portarias que tratam de questões relacionadas ao acesso às informações públicas.  

No quadro abaixo podemos observar o cenário normativo que tratava de questões 
relacionadas ao acesso às informações públicas que se instaurou após a Constituição Federal 
de 1988.  
Quadro 1 – Cenário Normativo de Questões Relacionadas ao Acesso às Informações Públicas 

Pós Constituição Federal de 1988 
Ano Legislação Assunto 

1991 Lei n.º 8.159  
 

Dispõe sobre a política 
nacional de arquivos 
públicos e privados 

- Dedica os três últimos artigos do capítulo I à questão 
do acesso à informação e documentos públicos. 
- Estabelece o princípio da classificação dos arquivos 
privados como de interesse público e social.  
- Dedica o quinto capítulo às questões sobre o acesso 
e sigilo da informação pública.  

1995 Lei n.º 9.051 
 

Dispõe sobre a 
expedição de certidões 
para a defesa de direitos 
e esclarecimento de 
situações 

- Determina que o prazo para expedição desses 
documentos é de, no máximo, 15 dias nos órgãos da 
administração centralizada ou autárquica, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e fundações 
públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

1996 Lei n.º 9.265 
 

Regulamenta o inciso 
LXXVII do art. 5º da 
Constituição, dispondo 
sobre a gratuidade dos 
atos necessários ao 
exercício da cidadania. 

- Estabelece que são gratuitos os pedidos de 
informações ao poder público, em todos os seus 
âmbitos, objetivando a instrução de defesa ou a 
denúncia de irregularidades administrativas na órbita 
pública. 

1997 Lei n.º 9.507 
 

Regula o direito de 
acesso às informações 
e disciplina o rito 
processual do  habeas 
data. 

- Regula o direito de acesso à informação existente em 
registros ou banco de dados de caráter público. 
- Disciplina o processo e requisitos de habeas data. 
- Estabelece que o procedimento administrativo para 
acesso às informações e retificação de dados e para 
anotação de justificação, bem como a ação de habeas 
data são gratuitos. 

1997 Decreto n.º 2.134 
 

Regulamenta o artigo 
23 da Lei nº 8.159/1991 
(Política Nacional de 
Arquivos), que dispõe 
sobre a categoria dos 
documentos públicos 
sigilosos e o acesso a 
eles. 

- Regulamenta, sobretudo, o sigilo, definindo suas 
categorias, as autoridades competentes para 
estabelecê-las e os respectivos prazos de abertura dos 
documentos à consulta pública. 
- Cria as Comissões Permanentes de Acesso, 
responsáveis pela liberação periódica de documentos 
sigilosos cujos prazos tenham sido extintos. 
- Esse Decreto, segundo Pereira (2016, p. 60), revogou 
o “Decreto Geisel”, de 1977, que regulava o segredo de 
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Estado por meio de Regulamento para a Salvaguarda 
de Assuntos Sigilosos, autoritário e antidemocrático, 
que classificava quase todos os temas no poder do 
Estado como sigilosos, sem critérios claros, inclusive 
assuntos rotineiros, tais quais informes e informações 
sobre atividades de pessoas e entidades, ordens de 
execução cuja difusão prévia não seja recomendada, 
outros informes e informações, assuntos técnicos, 
partes de planos, programas e projetos e suas 
respectivas ordens de execução. 
- Revogado pelo Decreto nº 4.553/2002. 

1998 Decreto n.º 2.910 
 

Estabelece normas para 
a salvaguarda de 
documentos, materiais, 
áreas, comunicações e 
sistemas de informação 
de natureza sigilosa. 

- Regulamenta como será a gestão dos documentos 
sigilosos (procedimentos para classificação; 
documento sigiloso controlado; indicações dos graus 
de sigilo, da reclassificação e da desclassificação; 
expedição e comunicação; registro, tramitação e 
guarda; reprodução; preservação e eliminação); a 
segurança das comunicações e dos sistemas de 
informação; as áreas sigilosas; material sigiloso e os 
contratos. 
- Revogado pelo Decreto nº 4.553/2002. 

1998 Lei n.º 9.755 
 

Dispõe sobre a criação 
de "homepage" na 
"Internet", pelo Tribunal 
de Contas da União, 
para divulgação dos 
dados e informações 
que especifica. 

- Determina a criação de homepage com o título 
"contas públicas", para divulgação dos seguintes dados 
e informações: I – os montantes de cada um dos 
tributos arrecadados pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios, os recursos por eles 
recebidos, os valores de origem tributária entregues e 
a entregar e a expressão numérica dos critérios de 
rateio; II – os relatórios resumidos da execução 
orçamentária da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; III – o balanço consolidado 
das contas da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, suas autarquias e outras entidades, 
bem como um quadro estruturalmente idêntico, 
baseado em dados orçamentários; IV – os orçamentos 
do exercício da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios e os respectivos balanços do 
exercício anterior; V – os resumos dos instrumentos de 
contrato ou de seus aditivos e as comunicações 
ratificadas pela autoridade superior; VI – as relações 
mensais de todas as compras feitas pela Administração 
direta ou indireta. 
- Estipula prazos para que as informações estejam 
disponíveis na homepage. 

1999 Decreto n.º 2.942 
 

Regulamenta os arts. 
7o, 11 e 16 da Lei 
no 8.159/1991 que 
dispõe sobre a política 
nacional de arquivos 
públicos e privados. 

- Define quais são os arquivos públicos. 
- Determina que cabe ao Conselho Nacional de 
Arquivos (CONARQ) declarar o interesse público e 
social de arquivos privados. 
- Revogado pelo Decreto n.º 4.073/2002. 

2000 Lei 
Complementar 
n.º 101 - Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal 
 

Estabelece normas de 
finanças públicas 
voltadas para a 
responsabilidade na 
gestão fiscal.  

- Dedica o capítulo IX à transparência, controle e 
fiscalização. 
- Define os instrumentos de transparência da gestão 
fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive 
em meios eletrônicos de acesso público: os planos; 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos. 
- Determina que a transparência será assegurada 
também mediante incentivo à participação popular e 
realização de audiências públicas, durante os 
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processos de elaboração e de discussão dos planos, 
leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
- Determina que as contas apresentadas pelo Chefe do 
Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o 
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão 
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta 
e apreciação pelos cidadãos e instituições da 
sociedade. 

2000 Decreto sem 
número de 18 de 
outubro 
 

Cria, no âmbito do 
Conselho de Governo, o 
Comitê Executivo do 
Governo Eletrônico. 

- Cria o Comitê Executivo do Governo Eletrônico, com 
o objetivo de formular políticas, estabelecer diretrizes, 
coordenar e articular as ações de implantação do 
Governo Eletrônico, voltado para a prestação de 
serviços e informações ao cidadão. 
- Revogado pelo Decreto nº 8.638/2016. 

2002 Decreto n.º 4.073 
 

Regulamenta a Lei 
n.º 8.159/91, que dispõe 
sobre a política nacional 
de arquivos públicos e 
privados. 

- Dispõe sobre o Conselho Nacional de Arquivos 
(CONARQ) e o Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). 
- Determina a criação de Comissões Permanentes de 
Avaliação de Documentos em cada órgão e entidade 
da Administração Pública Federal.  
- Define quais são os documentos públicos. 
- Estipula sobre a declaração de interesse público e 
social de arquivos privados. 

2002 Decreto n.º 4.553 
 

Dispõe sobre a 
salvaguarda de dados, 
informações, 
documentos e materiais 
sigilosos de interesse 
da segurança da 
sociedade e do Estado, 
no âmbito da 
Administração Pública 
Federal. 

- Estabelece que, segundo o grau de sigilo, os 
documentos públicos passariam a ser classificados 
como ultrassecretos, secretos, confidenciais e 
reservados em razão do seu teor ou elementos 
intrínsecos.  
- Estipula que o prazo de duração da classificação 
ultrassecreto poderá ser renovado indefinidamente, de 
acordo com o interesse da segurança da sociedade e 
do Estado. 
- Pereira (2016, p. 61) destaca que o então Presidente 
Fernando Henrique Cardoso publicou este Decreto 
cedendo a pressões de grupos militares e de alguns 
grupos de burocratas, bem como aproveitando uma 
brecha da Lei de Arquivos que admitia a fixação de 
prazos de acesso ou sigilo por meio de Decreto. 
- Revogado pelo Decreto n.º 7.845/2012. 

2002 Lei n.º 10.520 
 

Institui, no âmbito da 
União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, 
nos termos do art. 37, 
inciso XXI, da 
Constituição Federal, 
modalidade de licitação 
denominada pregão, 
para aquisição de bens 
e serviços comuns. 

- Cria os pregões presencial e eletrônico, modalidade 
de licitação para a aquisição de bens e serviços 
comuns, em que a disputa pelo fornecimento é feita por 
meio de lances em sessão pública presencial ou 
eletrônica. 

2003 Lei n.º 10.683 
 

Dispõe sobre a 
organização da 
Presidência da 
República e dos 
Ministérios.  

- Cria a Controladoria Geral da União (CGU). 
- Constitui como área de competência da CGU: 
providências necessárias à defesa do patrimônio 
público e ao incremento da transparência da gestão, 
por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correição, prevenção e combate à corrupção e 
ouvidoria.  
- A CGU também deve exercer, como órgão central, a 
supervisão técnica dos órgãos que compõem o 
Sistema de Controle Interno e o Sistema de Correição 
das unidades de ouvidoria do Poder Executivo Federal, 
prestando a orientação normativa necessária. 

2004 Decreto n.º 5.301 
 

Regulamenta o 
disposto na Medida 

- Institui, no âmbito da Casa Civil da Presidência da 
República, a Comissão de Averiguação e Análise de 
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Provisória nº 228/2004, 
que dispõe sobre a 
ressalva prevista na 
parte final do disposto 
no inciso XXXIII do 
artigo 5.º da 
Constituição. 

Informações Sigilosas, com a finalidade de decidir 
pela aplicação da ressalva prevista na parte final do 
Inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição: o direito de 
receber dos órgãos públicos informações de interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, somente 
pode ser ressalvado no caso em que a atribuição de 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado. 
- Revogado pelo Decreto n.º 7.845/2012. 

2005 Lei n.º 11.111 
 

Regulamenta a parte 
final do disposto no 
inciso XXXIII do caput 
do artigo 5o  da 
Constituição Federal. 

- Regulamenta a exceção ao livre acesso às 
informações governamentais, estabelecido pelo inciso 
XXXIII do Artigo 5.º da Constituição Federal.  
- Trata das questões nas quais o sigilo apresenta-se 
como imprescindível para a segurança da sociedade e 
do Estado.  
- Institui a Comissão de Averiguação e Análise de 
Informações Sigilosas que tem como função decidir 
sobre o acesso a documentos classificados como 
sigilosos, tais quais, as informações sobre a segurança 
da sociedade e do Estado no âmbito do Poder 
Executivo. Estariam liberados para acesso público os 
documentos classificados como ultrassecretos 
somente após a data final do sigilo ou após o prazo de 
prorrogação. Já a autoridade responsável por sua 
classificação tinha a possibilidade de solicitar a 
reavaliação da Comissão quanto aos riscos para a 
soberania, a integridade territorial nacional  ou as 
relações internacionais do País, podendo esta 
prorrogar o sigilo do documento pelo tempo que 
determinar. 
- Revogada pela Lei nº 12.527/2011. 

2005 Decreto n.º 5.482 
 

Dispõe sobre a 
divulgação de dados e 
informações pelos 
órgãos e entidades da 
administração pública 
federal, por meio da 
Rede Mundial de 
Computadores 
(Internet). 

- Determina que os órgãos e entidades da 
administração pública federal, direta e indireta, deverão 
manter em seus respectivos sítios eletrônicos, na Rede 
Mundial de Computadores – Internet -, página 
denominada Transparência Pública1, para divulgação 
de dados e informações relativas à sua execução 
orçamentária e financeira, compreendendo, entre 
outras, matérias relativas à licitações, contratos e 
convênios. 

2005 Portaria n.º 262 - 
Controladoria 
Geral da União 
 

Estabelece que os 
órgãos e entidades do 
Poder Executivo 
Federal sujeitos a 
tomada e prestação de 
contas anuais 
manterão, em seus 
sítios eletrônicos na 

- Estabelece que os órgãos e entidades do Poder 
Executivo Federal sujeitos a tomada e prestação de 
contas anuais manterão, em seus sítios eletrônicos na 
rede mundial de computadores (Internet), página com 
o título “Processos de Contas Anuais”, contendo a 
íntegra dos relatórios de gestão e dos relatórios e dos 
certificados de auditoria, e ainda informações 
complementares que contenham os seguintes dados: I 

                                                            
1  De acordo com Scolforo (2013, p. 56), os Portais da Transparência dos Estados e Municípios foram criados 

em 2006. Resende e Nassif (2015, p. 2-3) destacam, no entanto, que foi somente em abril de 2013 que a 
Controladoria Geral da União elaborou um manual de recomendações para a construção de portais de 
transparência em todos os níveis de governo, no qual estão elencados todos os parâmetros (obrigatórios ou 
sugeridos) para as informações que deveriam ser disponibilizadas nesses portais. Nesse interstício, segundo 
os autores, cada ente federativo elaborou o seu portal de transparência de acordo com sua interpretação 
particular da lei, o que abriu caminho para o fenômeno de “transparência versus opacidade”, quando 
informações semelhantes podem ser disponibilizadas por este ou aquele gestor de formas diferenciadas, 
gerando transparência em um caso e opacidade em outro. Para Resende e Nassif (2015, p. 3), o gestor da 
informação responsável pelo portal da transparência poderia, então, conscientemente ou não, colocar as 
informações ali prestadas em um estado superficialmente transparente, adequando-se ao enunciado pela lei 
mas, de forma prática, não proporcionando ao cidadão ou usuário final o efetivo acesso à informação. 
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rede mundial de 
computadores 
(Internet), página com o 
título “Processos de 
Contas Anuais”. 

– exercício ao qual se referem as contas; II – código e 
descrição da unidade respectiva; III – número do 
processo no órgão ou entidade de origem; IV – número 
do processo no Tribunal de Contas da União; V – 
situação junto ao Tribunal de Contas da União, de 
modo que se informe se o processo foi entregue, 
sobrestado ou julgado; e, VI – local e horário onde se 
encontra disponível a cópia da documentação que será 
posta à disposição dos interessados, para consulta, em 
local de fácil acesso ao público. 

2006 Portaria 
Interministerial n.º 
140 - 
Controladoria 
Geral da 
União/Ministério 
do Planejamento, 
Orçamento e 
Gestão 
 

Disciplina a divulgação 
de dados e informações 
pelos órgãos e 
entidades da 
Administração Pública 
Federal, por meio da 
rede mundial de 
computadores (Internet) 
. 

- Ratifica o Portal da Transparência como mecanismo 
de transparência e controle, declarando que a 
divulgação de informações relativas à execução 
orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades 
da Administração Pública Federal, terá fins 
exclusivamente de controle social.  
- A universalidade das informações nele contidas foi 
ratificada e, no artigo 16, determina que as informações 
do Portal da Transparência serão apresentadas de 
forma simples, com a utilização de recursos de 
navegação intuitiva a qualquer cidadão, 
independentemente de senhas ou conhecimentos 
específicos de informática. 

2007 Decreto n.º 6.170 
 

Dispõe sobre as normas 
relativas às 
transferências de 
recursos da União 
mediante convênios e 
contratos de repasse. 

- Cria o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos 
de Repasse (SICONV). 
- Determina que as entidades privadas sem fins 
lucrativos que pretendam celebrar convênio ou contrato 
de repasse com órgãos ou entidades da administração 
pública federal deverão realizar cadastro no SICONV, 
conforme normas do órgão central do sistema. 
- A celebração, a liberação de recursos, o 
acompanhamento da execução e a prestação de 
contas de convênios, contratos de repasse e termos de 
parceria serão registrados no SICONV, que será aberto 
ao público, via rede mundial de computadores 
(Internet), por meio de página específica denominada 
Portal dos Convênios. 

2009 Lei 
Complementar 
n.º 131 - Lei da 
Transparência 
 

Acrescenta dispositivos 
à LC no 101/2000 (Lei 
de Responsabilidade 
Fiscal), que estabelece 
normas de finanças 
públicas voltadas para a 
responsabilidade na 
gestão fiscal. 

- Altera a redação da LRF no que se refere à 
transparência da gestão fiscal, inovando ao determinar 
a disponibilização, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 
- Define quais informações referentes às despesas e às 
receitas deverão ser disponibilizadas a qualquer 
pessoa física ou jurídica. 
- Estabelece prazos para o cumprimento das 
determinações da lei.  

2010 Decreto n.º 7.185 
 

Dispõe sobre o padrão 
mínimo de qualidade do 
sistema integrado de 
administração 
financeira e controle, no 
âmbito de cada ente da 
Federação, nos termos 
do art. 48, parágrafo 
único, inciso III, da LC 
no 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal). 

- Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do 
sistema integrado de administração financeira e 
controle, no âmbito de cada ente da Federação.  
- Esclarece outros pontos referentes aos instrumentos 
de transparência, destacando que integrarão o sistema 
todas as entidades da administração direta, as 
autarquias, as fundações, os fundos e as empresas 
estatais dependentes.  
- Define que a liberação em tempo real será até o 
primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil 
no respectivo sistema e não poderá ocorrer a exigência 
de cadastro para acesso. 
- Acrescenta, de forma mais discriminada, os 
elementos a serem divulgados quanto à despesa e à 
receita:  
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Quanto à despesa: a) O valor do empenho, liquidação 
e pagamento; b) O número do correspondente 
processo da execução, quando for o caso; c) A 
classificação orçamentária, especificando unidade 
orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa 
e fonte dos recursos que financiaram o gasto; d) A 
pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, 
inclusive nos desembolsos de operações 
independentes da execução orçamentária, exceto no 
caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios 
previdenciários; e) O procedimento licitatório realizado, 
bem como sua dispensa ou inegibilidade, quando for o 
caso, com o número do correspondente processo; e f) 
O bem fornecido ou serviço prestado, quando for o 
caso.  
Quanto à receita, os valores de todas as receitas da 
unidade gestora, compreendendo, no mínimo, sua 
natureza, relativas a: a) Previsão; b) Lançamento, 
quando for o caso; e c) Arrecadação, inclusive referente 
a recursos extraordinários. 

2011 Lei n.º 12.527 – 
Lei de Acesso à 
Informação 
 

Regulamenta o direito 
constitucional de 
acesso dos cidadãos às 
informações públicas no 
país. 

- Regulamenta o direito constitucional de acesso dos 
cidadãos às informações públicas no país. 
- Para operacionalizar o direito à informação, a LAI 
garante à sociedade o acesso às informações públicas 
de duas formas: por meio da transparência ativa e da 
transparência passiva. A primeira ocorre quando o 
Estado concede pro-ativamente amplo acesso às 
informações de interesse coletivo e geral, divulgando-
as em seus sítios eletrônicos na internet. A segunda 
relaciona-se aos procedimentos e requisitos de 
resposta a partir da provocação da sociedade, via 
solicitações. 
- No artigo 8.º estabelece-se uma lista mínima de 
informações que devem ser disponibilizadas por todos 
os entes da administração pública: I – registro das 
competências e estrutura organizacional, endereços e 
telefones das respectivas unidades e horários de 
atendimento ao público; II – registros de quaisquer 
repasses ou transferências de recursos financeiros; III 
– registros das despesas; IV – informações 
concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 
respectivos editais e resultados, bem como a todos os 
contratos celebrados; V – dados gerais para o 
acompanhamento de programas, ações, projetos e 
obras de órgãos e entidades e; VI – respostas a 
perguntas mais frequentes da sociedade. 
- Nesse mesmo artigo determina-se a normatização do 
uso da internet como canal obrigatório para a 
divulgação de informações relativas à transparência 
ativa, por meio de sites de acesso à informação criados 
especialmente para essa finalidade ou no portal da 
transparência dos Estados e municípios, bem como a 
indicação de alguns requisitos que os sites na internet 
devem cumprir. 
- No que se refere à transparência passiva, o artigo 10 
determina a obrigatoriedade de os órgãos 
governamentais prestarem informações solicitadas 
pela sociedade. 
- Ao cidadão é garantido o direito de requerer a 
informação e obtê-la num prazo de até vinte dias, 
prorrogáveis por mais dez. Ao servidor cabe o mesmo 
prazo para respondê-lo ou auxiliá-lo sobre como obter 
a informação. É possível que o pedido seja negado ao 
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cidadão, porém os servidores responsáveis devem 
informar em nota os motivos do não fornecimento dos 
dados, e o cidadão pode interpelar recurso em uma 
instância superior para conseguir a informação. Além 
disso, a LAI também prevê a existência de documentos 
sigilosos, cabendo ao órgão responsável explicar aos 
cidadãos os motivos do sigilo.  
- A LAI determina ainda que todos os entes federados 
devem organizar uma estrutura física para atender as 
demandas das pessoas físicas e jurídicas 
presencialmente, bem como o Sistema Eletrônico do 
Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), que se 
constitui em espaço digital acessível, via internet, no 
qual é possível cadastrar, monitorar e acompanhar o 
pedido de informação.  

2012 Decreto n.º 7.724 
 

Regulamenta a Lei 
no 12.527/2011, que 
dispõe sobre o acesso 
às informações públicas.

- Regulamenta no âmbito do Poder Executivo Federal, 
os procedimentos para a garantia do acesso à 
informação e para a classificação de informações sob 
restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo. 
- Assegura o direito de acesso à informação a todas as 
pessoas naturais e jurídicas, mediante procedimentos 
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e 
linguagem de fácil compreensão, observados os 
princípios da administração pública e ainda a 
autenticidade, a integridade, primariedade e 
atualização da informação prestada. 
- Especifica o que são as transparências: ativa e 
passiva. 

2012 Decreto n.º 7.845 
 

Regulamenta 
procedimentos para 
credenciamento de 
segurança e tratamento 
de informação 
classificada em 
qualquer grau de sigilo, 
e dispõe sobre o Núcleo 
de Segurança e 
Credenciamento. 

- Regulamenta procedimentos para credenciamento 
de segurança e tratamento de informação classificada 
em qualquer grau de sigilo no âmbito do Poder 
Executivo Federal. 
- Dispõe sobre o Núcleo de Segurança e 
Credenciamento. 
- Cria o Código de Indexação de Documento que 
contém Informação Classificada (CIDIC). 
 

2016 Decreto n.º 8.638 
 

Institui a Política de 
Governança Digital no 
âmbito dos órgãos e das 
entidades da 
administração pública 
federal direta, 
autárquica e 
fundacional. 

- O planejamento e a execução de programas, projetos 
e processos relativos à governança digital deverão 
observar as seguintes diretrizes: 
I - o autosserviço será a forma prioritária de prestação 
de serviços públicos disponibilizados em meio digital; 
II - serão oferecidos canais digitais de participação 
social na formulação, na implementação, no 
monitoramento e na avaliação das políticas públicas e 
dos serviços públicos disponibilizados em meio digital; 
III - os dados serão disponibilizados em formato aberto, 
amplamente acessível e utilizável por pessoas e 
máquinas, assegurados os direitos à segurança e à 
privacidade; 
IV - será promovido o reuso de dados pelos diferentes 
setores da sociedade, com o objetivo de estimular a 
transparência ativa de informações;  
V - observadas as disposições da Lei n.º 12.527/2011, 
será implementado o compartilhamento de dados entre 
os órgãos e as entidades da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, sempre que 
houver necessidade de simplificar a prestação de 
serviços à sociedade. 
- Prevê a edição da Estratégia de Governança Digital 
(EGD), documento que definirá os objetivos 
estratégicos, as metas, os indicadores e as iniciativas 
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da Política de Governança Digital e norteará 
programas, projetos, serviços, sistemas e atividades a 
ela relacionados, considerando que o período de 
vigência da EGD coincidirá com o prazo de vigência do 
Plano Plurianual. 

Fonte: Andrade (2012), Nunes (2013), Pessoa (2013), Scolforo (2013), Silva (2013), Reis (2014), Riquinho (2014), Silva (2014), 
Bonfim (2015), Faraco (2015), Gama (2015), Goulart (2016), Pereira (2016), Rodrigues, D. C. (2016), Silva (2016), Lei n.º 

8.159/1991,  Lei n.º 9.051/1995, Lei n.º 9.265/1996, Lei n.º 9.507/1997, Decreto n.º 2.134/1997, Decreto n.º 2.910/1998, Lei n.º 
9.755/1998, Decreto n.º 2.942/1999, Lei Complementar n.º 101/2000, Decreto sem número de 18 de outubro de 2000, Decreto 
n.º 4.073/2002, Decreto n.º 4.553/2002, Lei n.º 10.520/2002, Lei n.º 10.683/2003, Decreto n.º 5.301/2004, Lei n.º 11.111/2005, 

Decreto n.º 5.482/2005, Portaria n.º 262/2005, Portaria Interministerial n.º 140/2006, Decreto n.º 6.170/2007, Lei Complementar 
n.º 131/2009, Decreto n.º 7.185/2010, Lei n.º 12.527/2011, Decreto n.º 7.724/2012, Decreto n.º 7.845/2012, Decreto n.º 

8.638/2016. Desenvolvido pela autora. 

Considerações Finais 

A análise dos dados permitiu verificar que a Constituição Federal de 1988 instituiu o 
direito de acesso à informação pública, porém acabou por deixar ao encargo da legislação 
infraconstitucional o regramento dos procedimentos aplicáveis ao exercício desse direito, o 
que resultou em um rol de leis, decretos e portarias que tratam sobre essa temática. Silva 
(2014, p. 41) ressalta que essas leis entraram em vigor resgatando um direito adquirido na 
Constituição de 1988 para que o governo divulgasse dados orçamentários e financeiros, bem 
como seus atos administrativos, o que, na opinião do autor, corroborou com o processo de 
aceleração de mecanismos de transparência da informação pública. 

Para Reis (2014, p. 53 e 54) essas normas relacionavam-se tanto a políticas públicas 
de transparência ativa como a divulgação de atos administrativos ou regulamentação de sigilo. 
Segundo a autora, os instrumentos normativos ou possuíam caráter de acesso individual, 
como direito de certidão ou habeas data, ou referiam-se ao sigilo de documentos e arquivos 
sob a salvaguarda do Estado. Contudo, destaca que, ainda que tais normas não 
compreendessem a informação como um bem público, tampouco o direito de acesso como 
um instituto coletivo, elas garantiam, em alguma medida, o direito fundamental ao acesso já 
previsto na Constituição Federal, informando certo movimento do Estado no sentido de 
construção da transparência. 

Já Pereira (2016) vislumbrou cerceamento do acesso à informação em algumas dessas 
leis. No que se refere a Lei n.º 9.507/1997 (lei que regulava o direito de acesso às informações 
e disciplinava o rito processual do habeas data), a autora destaca que esta não tinha por 
finalidade garantir um amplo acesso à informação mas, sim, regulá-lo. Quanto ao Decreto n.º 
4.553/2002 (decreto que dispunha sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos 
e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da 
Administração Pública Federal), a autora ressalta que este revogava os dois decretos que, 
até então, regulamentavam o acesso e o sigilo de informações públicas que respeitavam 
princípios democráticos e estavam de acordo com padrões vigentes na legislação 
internacional de arquivos. Com relação à Lei nº 11.111/2005 (Lei que regulamentava a parte 
final do disposto no inciso XXXIII do caput do artigo 5o  da Constituição Federal), a autora 
destaca que o principal problema era que esta deixava aberta a possibilidade de manter o 
documento eternamente sigiloso, ressaltando, contudo, que a Lei de Acesso à Informação de 
2011 revogava por completo a lei de 2005. 

Faraco (2015, p. 29), no entanto, destaca que, em uma abordagem mais recente, pode-
se perceber um acompanhamento da legislação no sentido de criar e aperfeiçoar mecanismos 
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de controle sobre os agentes públicos no que tange à transparência de seus atos, elencando 
no rol de suas atribuições o dever de informar atos, fatos e decisões. Nesse sentido, o autor 
cita, em ordem cronológica, as seguintes normas já expostas no quadro acima: a LC n.º 
101/2000 (lei que estabelecia normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal), a Portaria CGU n.º 262/2005 (portaria que estabelecia que os órgãos e 
entidades do Poder Executivo Federal sujeitos a tomada e prestação de contas anuais 
manteriam, em seus sítios eletrônicos na rede mundial de computadores (Internet), página 
com o título “Processos de Contas Anuais”) , o Decreto n.º 5.482/2005 (decreto que dispunha 
sobre a divulgação de dados e informações pelos órgãos e entidades da administração 
pública federal, por meio da Rede Mundial de Computadores (Internet)), a Portaria 
Interministerial CGU/MP n.º 140/2006 (portaria que disciplinava a divulgação de dados e 
informações pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, por meio da rede 
mundial de computadores (Internet)), a LC n.º 131/2009 (lei da transparência que acrescentou 
dispositivos à LC no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)), a Lei n.º 12.527/2011 (lei 
que regulamentou o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas no 
país) e o Decreto n.º 7.724/2012 (decreto que regulamentou a Lei no 12.527/2011, que dispõe 
sobre o acesso às informações públicas). 
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Resumo Expandido  
Eixo Temático:  Políticas de Financiamento da Educação Básica e Superior  

A Aplicabilidade e a Gestão dos Recursos Públicos 
Destinados ao Financiamento da Educação Infantil no RS 

Viviane Fatima Lima do Prado 
Universidade de Passo Fundo (UPF), Passo Fundo/RS - Brasil 

Everaldo Silveira da Silva 
Prefeitura Municipal de Soledade (SMECD), Soledade/RS - Brasil 

Introdução 

A questão do financiamento da educação, enquanto gestores, embora diretamente 
ligada às ações da gestão parecem existir em uma esfera muito distante destes sujeitos. A 
Educação Infantil é a etapa da educação básica que possui o maior público que ainda 
permanece fora da escola, segundo Costa (2015)  havia mais de três milhões de crianças de 
zero a cinco anos fora da escola, a garantia de educação gratuita e obrigatória a todos a partir 
dos quatro anos, ainda não contempla a realidade de muitos municípios e o sistema 
“engessado” do financiamento impossibilita a ampliação de novas vagas, sem que haja a 
redução do valor aluno atribuído, ou seja, como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB está 
diretamente ligado ao número de alunos matriculados e o financiamento aos 20% do total 
arrecadado sobre parte de alguns impostos brasileiros, suprir a necessidade de criação de 
vagas na Educação Infantil seria como dividir a mesma “fatia” arrecadada por um número 
cada vez maior de crianças. Isso se traduz em escolhas da gestão destes recursos que podem 
impactar inclusive negativamente devido ao mau uso dos mesmos.  

O objetivo principal da presente pesquisa é compreender a gestão dos recursos públicos 
que financiam a Educação Infantil nos municípios do Rio Grande do Sul, observando se as 
prioridades estabelecidas possibilitam o acesso e a permanência deste nível de ensino no 
espaço escolar ou se há mau uso destes recursos durante sua aplicação. Para traçar o 
percurso da pesquisa buscou-se verificar como se constituem os recursos que financiam a 
Educação Infantil, identificar onde as prefeituras têm aplicado os recursos destinados a este 
nível de ensino e através da análise dos principais apontamentos realizados pelo Tribunal de 
Conta do Estado do Rio Grande do Sul- TCE traçar um panorama dos elementos e ações da 
gestão que impactam nos cumprimentos das metas da Educação Infantil. 

Considerando que o fator de ponderação do valor atribuído ao aluno na Educação 
Infantil (EI) é um dos maiores, só ficando abaixo da EI integral e da Educação Especial, como 
os municípios do RS estão aplicando esses recursos? Identificar e contextualizar essa 
aplicabilidade na EI, pode possibilitar a compreensão das prioridades de utilização dos 
mesmos bem como verificar se os recursos do FUNDEB e do MDE local estão sendo 
utilizados de acordo com as normativas legais propiciando o cumprimento da Lei nº 12.796, 
de 4 de abril de 2013 e da meta 1 do Plano Nacional de Educação (2014/2024), demonstrando 
através da análise dos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
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(TCE-RS) como as decisões de aplicabilidade dos recursos por parte dos gestores municipais 
têm impactado no cumprimento das metas. 

Desenvolvimento  

O financiamento da educação é composto pelo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB (aproximadamente 80%) e pelos recursos próprios dos estados e municípios, cada 
uma das verbas tem determinação legal em sua aplicabilidade conforme dispõe os artigos 70 
e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sendo o financiamento associado diretamente 
a arrecadação e ao número de matrículas, os recursos ficam limitados e restringem a oferta 
de novas vagas. Desta forma cabe a cada gestor direcionar a aplicação dos recursos para 
garantir o acesso, a permanência e a qualidade do ensino, torna-se necessário visto serem 
parcos os recursos, verificar se estes estão sendo utilizados de forma adequada, para que 
não seja o mau uso dos recursos públicos, um aprofundador da crise educacional.  

Para realização desta pesquisa utilizou-se os apontamentos feitos pelo TCE-RS 
referente aos investimentos e manutenção da Educação Infantil nos municípios rio-
grandenses, considerando a competência do Tribunal de Contas que se encontra expressa 
constitucionalmente no artigo 71 da Carta Federal e da Constituição do Estado do Rio Grande 
do Sul. A Lei nº 11.424, de 06-01-2000, relativa à Lei Orgânica do Tribunal de Contas e o 
Regimento Interno do Órgão, através da Resolução nº 1028, de 27-03-2015, que também 
definem as áreas de atuação do Tribunal de Contas, entre elas no artigo IV: 

Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos da Administração Direta e Indireta, dos consórcios, das fundações, das 
associações, inclusive as organizações da sociedade da civil, e das demais sociedades 
instituídas e/ou mantidas pelos Poderes Públicos estadual e municipais, e as contas 
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 
prejuízo ao erário (TCE, RS,2018). 

A metodologia utilizada tem caráter quantitativo e qualitativo, com estudo de caso (RS), 
análise da legislações pertinentes e dos pareceres instituídos junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do RS, bem como a análise relacionada destes apontamentos com dados do Portal 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Legislações pertinentes, consultas documentais 
e bibliográficas 

Considerações Finais 

A pesquisa ainda se encontra em fase de compilação e análise dos dados, mas no 
material até o momento analisado, observa-se que entre o mau uso destes recursos confere-
se o não cumprimento do que rege as normativas legais como: descumprimento da meta 1 do 
PNE, não criação de novas vagas, aplicação indevida dos recursos públicos tanto para 
pagamento de funcionários como para aquisições de bens permanentes... falta de licitações, 
muitas chamadas emergenciais, entre outros. Para resolver este problema, da educação 
gratuita e obrigatória a todos a partir dos quatro anos muitos gestores têm reduzido o acesso 
das crianças de zero a três anos, ficando limitado a atender apenas os cinquenta por cento 
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que a legislação estipula para esta faixa-etária e/ou até mesmo descumprindo a meta. 
Compreender a aplicabilidade destes recursos pelo viés das ações escolhidas pela gestão 
pode representar a possibilidade de uma fusão entre gestão e financiamento capaz de 
qualificar o ensino através da aplicação do financiamento em padrões mais qualificados de 
gestão. Desta forma os apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul quanto ao que tange às aplicações dos recursos na Educação Infantil, bem 
como ao cumprimento das metas do PNE podem desenhar o panorama de gestão 
apresentado pelo referido estado, trazendo assim elementos capazes de contribuir para um 
aprofundamento quanto às fragilidades e desafios deste nível da Educação Básica tão 
importante para formação dos estudantes brasileiros. 
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A Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no 
Município de Pinhais-PR no Contexto do FUNDEB  

Tatiana Figueroa Martin Gaya 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba/PR - Brasil 

Louize Mari da Rocha 
Prefeitura de Pinhais, Pinhais/PR - Brasil 

Introdução  

Este trabalho pretende discutir a relevância do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) como principal 
fonte de financiamento para manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) na rede pública 
do município de Pinhais- PR, Região Metropolitana de Curitiba.  

O financiamento da educação conta com impostos vinculados, conforme definido na 
Constituição Federal (BRASIL,1988), como uma das principais fontes de recurso. Sendo 
previsto um mínimo de 18% da receita da União e 25% dos Estados e Municípios destinados 
à educação, esta vinculação tem garantido certa estabilidade de investimentos em educação, 
pois independente das prioridades de qualquer governante, a área da educação tem recursos 
anuais para manutenção da estrutura existente. E mais que isto, estes recursos devem ser 
estritamente investidos em MDE [Manutenção e Desenvolvimento do Ensino], ou seja, não é 
qualquer ação educacional que pode ser financiada com os recursos vinculados, mas aquelas 
ações que estão cobertas pela definição de MDE, explicitada nos artigos 70 e 71 da LDB 
9394/96 (GOUVEIA, 2011, p. 87)  

No entanto, a vinculação não possibilita a redução das desigualdades se considerarmos 
que as redes são diferentes, pois dependem da capacidade financeira do município. Logo, a 
arrecadação de impostos dos estados e municípios ainda ocorre de forma desigual, 
emergindo a necessidade de elaboração de políticas alternativas. Neste contexto inaugurou-
se a política de fundos, primeiramente com o Fundo de manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), com duração de 1998 a 2006, 
seguido pelo FUNDEB com início em 2007 e término previsto para 2020.  

Não se adentrará nos impactos do primeiro fundo, pois não se trata da análise desse 
trabalho, logo, apenas será realizada uma breve caracterização a fim de compreender a 
emergência da política de fundos. O FUNDEF foi criado por meio da Emenda Constitucional 
(EC) nº 14/1996, estabelecendo 15% dos 25% de impostos arrecadados para a educação, ou 
seja, o valor corresponde a uma subvinculação da arrecadação já realizada, em que há uma 
redistribuição dentro de cada estado federativo voltada para a etapa do Ensino Fundamental. 
Consequentemente o retorno do repasse aos municípios ocorria de acordo com o número de 
matrículas para essa etapa.   

Gouveia (2011, p. 90) problematiza que essa EC trouxe uma “secundarização do papel 
do governo federal no financiamento do Ensino Fundamental”. A autora também problematiza 
a questão do custo aluno em que estados e municípios deveriam gastar um mínimo por aluno 
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no ano, podendo haver complementação da União àqueles que não tivessem recursos 
disponíveis. No entanto, não houve diferenciação em relação às séries e modalidades de 
ensino, desconsiderando inicialmente estas especificidades. Apenas no ano de 2000 houve 
diferenciação de valores por aluno das séries iniciais e finais do Ensino Fundamental.  

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos 
Profissionais da Educação1 (FUNDEB) substituiu o FUNDEF, estabelecendo as mesmas 
características de subvincular os recursos destinados à educação, ampliando a subvinculação 
dos recursos passando de 15% para 20% dos impostos arrecadados e expandindo para toda 
Educação Básica. Apesar de manter o coeficiente de acordo com o número de matrículas da 
rede, o novo fundo passou a definir uma diferenciação do gasto-aluno mínimo entre as etapas 
e modalidades da Educação Básica (GOUVEIA, 2011). Essa diferenciação ocorre por meio 
de ponderações estabelecidas, no entanto “o gasto é livre, isto é, pode-se captar por uma 
etapa ou modalidade e gastar em outra” (SENA, 2008, p. 325). Dentro das características do 
novo fundo, estabeleceu-se uma maior participação da União por meio de um “patamar 
mínimo de alocação de recursos federais (10% do valor dos fundos)” buscando “resultados 
concretos no que se refere à diminuição das desigualdades regionais” (Idem p. 320). Além de 
ampliar a utilização dos recursos para toda a Educação Básica, o fundo também permitiu 
incluir “matrículas das instituições privadas conveniadas que atuam na educação infantil e 
especial” (Idem, p. 321).  

São fontes que compõe o fundo: ICMS, FPM, FPE, IPI-exportação, Lei Kandir, ITCM, 
IPVA, ITR, sendo o ICMS2, segundo Gouveia (2011), o recurso mais significativo para o 
financiamento da educação na maioria dos municípios brasileiros.  

Como avanços da política de fundos pode-se afirmar que a organização destes 
possibilitou maior controle das contas públicas, assim como maior detalhamento para as 
secretarias de educação. O segundo fundo possibilitou um controle social mais disciplinado, 
com especificações mais detalhadas das funções dos Conselhos de Acompanhamento e 
Controle Social (CACS).   

Metodologia  

Considerando a temática abordada, este trabalho analisa a importância do FUNDEB 
para o financiamento da educação pública no município de Pinhais-PR. Foram utilizados e 
tabulados dados das planilhas de prestação de contas cedidas pela Secretaria Municipal de 
Educação3 do município analisado entre os anos de 2010 a 20164, assim como dados do 
SIOPE5 referentes aos gastos totais em MDE no município, com a finalidade de caracterizar 
a constituição do fundo e analisar avanços e limites da educação municipal em Pinhais com 
base no seu financiamento.  

                                                            
1  Emenda Constitucional nº 53/2006 e Lei nº 11.494/2007. 
2  ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. 
3  O acesso aos dados decorre do fato das autoras do presente trabalho comporem o Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB da gestão 2017/2019. 
4  Analisou-se os dados a partir de 2010, pois neste ano os dados passaram a ser organizados em planilhas de 

prestação de contas pela gestão financeira da Secretaria Municipal de Educação de Pinhais.    
5  Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. 
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Resultados e discussões  

O município de Pinhais teve origem do desmembramento do município de Piraquara, 
em janeiro de 1992, sendo um município jovem, com apenas 26 anos. Possui somente área 
urbana, representada por 61.137km² de área territorial, sendo o menor município em extensão 
territorial no estado do Paraná, tendo população estimada em 130.789 habitantes no ano de 
2018. Representa atualmente a 12ª economia do estado do Paraná, contando com elevado 
número de empresas que atuam nos mais variados setores, dinamizando cada vez mais o 
seu perfil socioeconômico. No que se refere à educação, possui sistema próprio de ensino 
desde 2009 e atende aproximadamente 29 mil crianças e adolescentes na Educação Básica, 
sendo que destas, 84,9% estão matriculadas na rede pública e deste percentual 40,3% são 
em escolas públicas municipais (IPARDES, 2018).  

Em relação ao FUNDEB, o município vem sendo privilegiado com a política de fundos, 
uma vez que contribui menos do que recebe, conforme nos mostra dados apresentados no 
Gráfico 1. Observa-se que o retorno financeiro do município foi expressivo com o passar dos 
anos. Em 2010 o ganho foi de 27,45%, sendo que em 2016, o ganho foi de 37,62%, 
possibilitando ao município um maior investimento na educação.  

 
Em decorrência do ganho no retorno ao município, o gasto por aluno também teve um 

aumento significativo, conforme nos mostra dados da Tabela 16. A tabela apresenta um comparativo 
de gasto aluno com e sem impacto do FUNDEB, demonstrando uma diferença expressiva de 15,7% 
de ganho em 2010 e um aumento desta diferença a partir de 2013, com percentagens acima de 
20%, destacando-se neste contexto o ano de 2015 que, alcançou 21,8%. Observa-se que entre os 
anos de 2010 e 2016 há uma diferença de R$2.395,34 no custo aluno com o impacto do fundo. 
Infere-se que esta diferença pode ser resultado da ampliação do atendimento dos alunos em 
escolas em tempo integral, a adesão do município à Política de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), o crescimento do atendimento à Educação Infantil na faixa 
etária obrigatória nos últimos anos7, entre outros aspectos. Sem o valor positivo de retorno do fundo, 
                                                            
6  Os dados da Tabela 1 foram corrigidos na “calculadora do cidadão”. 
7  A Emenda Constitucional nº 59/2009 estabeleceu no artigo 208 a faixa etária obrigatória de 4 a 17 anos. 
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o município teria que utilizar os recursos sem a subvinculação, ou seja, utilizar 25% dos recursos 
vinculados previstos na CF/88, observando uma média de 21,43% de diferença no custo aluno.  
Caso a política de fundos não existisse, a diferença do custo aluno entre os anos de 2010 e 2016 
seria de R$2855,56, impossibilitando o investimento em qualidade na educação do município.  

 
A importância do repasse dos recursos do FUNDEB também é verificada no Gráfico 2, o qual 

apresenta a porcentagem de gastos anuais do município em educação no que se refere à MDE, 
considerando recursos do fundo e de outras fontes de arrecadação do município para a educação. 
O impacto do FUNDEB em MDE entre os anos de 2010 e 2016 na Rede Municipal de Ensino de 
Pinhais correspondeu a uma média de 56,47% dos gastos em educação para remuneração e 
formação continuada dos profissionais da educação, compra de recursos pedagógicos, prestação 
de serviços, infraestrutura das unidades educacionais, entre outras necessidades. Cabe destacar 
que o município de Pinhais dispõe de recursos próprios além da contribuição do FUNDEB, onde a 
porcentagem dos gastos das fontes do fundo e de outras fontes são relativamente próximas (ainda 
que se invista mais em MDE através do fundo). Entretanto, esta não é a realidade de grande parte 
dos municípios brasileiros, em o gasto com MDE provenientes de outras fontes pouco se aproxima 
dos valores do fundo.  
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Conclusões   

Os dados apresentados neste trabalho referem-se à Rede Municipal de Ensino de 
Pinhais, a qual apresenta a realidade de muitos outros municípios brasileiros, que sem o 
FUNDEB não dariam conta das demandas educacionais existentes nas suas redes em 
relação ao financiamento. Pinto (2007, p. 881) destaca que:  

montou-se uma bomba de efeito retardado com data certa para explodir: 31 de 
dezembro de 2020, quando finda o FUNDEB. Se nenhuma medida de caráter 
permanente for tomada neste ínterim, o país viverá naquela data uma grave crise no 
pacto federativo, pois os municípios ficarão com um número de alunos muito superior à 
sua capacidade de financiamento.  

Diante deste cenário a necessidade da criação de um fundo permanente é urgente, 
tendo em vista a finalização prevista para 2020. O que será de municípios que tem se 
beneficiado com a política de fundos, possibilitando aos municípios um maior e melhor 
investimento em MDE caso não seja criado uma política alternativa de redistribuição de 
recursos?   
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Resumo 
Este trabalho analisa a produção acadêmica recente sobre as políticas de descentralização 
de recursos federais para a escola pública no contexto atual, marcado pela penetração do 
gerencialismo nas políticas educacionais, assim como os efeitos dessas políticas na gestão 
escolar, tendo como foco de análise duas políticas específicas: o Programa Dinheiro Direto 
na Escola - PDDE e o Plano de Desenvolvimento da Escola, PDE-Escola. Para tanto, foi 
realizada uma busca por produções acadêmicas no Catálogo de Teses e Dissertações da 
Capes, sendo pesquisadas teses produzidas sobre esta temática em Programas de Educação 
nos últimos cinco anos. Buscou-se construir o “estado da questão” da temática abordada, 
situando no tempo e espaço as produções selecionadas e identificando seus objetivos, 
referenciais teórico-metodológicos, procedimentos de pesquisa e principais resultados.  
Palavras-chave: Gerencialismo. Políticas educacionais. Financiamento da educação. 
Descentralização da gestão financeira. Gestão escolar. 

The Academic Production on the Decentralization Policies of Federal 
Resources for the Public School in the Context of the Management 
State and their Effects on School Management 
Abstract 
This paper analyzes the recent academic production on the policies of decentralization of 
federal resources to the public school in the current context, marked by the penetration of 
managerialism in educational policies, as well as the effects of these policies on school 
management, focusing on two specific policies: the Direct Money in School Program - PDDE 
and the School Development Plan, PDE-Escola. For that, a search for academic productions 
was carried out in the Catalog of Thesis and Dissertations of Capes, being searched theses 
produced on this theme in Education Programs in the last five years. We sought to construct 
the "state of the matter" of the subject matter, placing in time and space the selected 
productions and identifying their objectives, theoretical and methodological references, 
research procedures and main results. 
Keywords:  Managerialism. Educational policies. Financing of education. Decentralization of 
financial management. School management.  
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Marilene da Silva Feijão Pereira 
Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/PA), Belém/PA – Brasil 

Introdução 

Este trabalho é um recorte da dissertação de Mestrado em Educação que analisou o 
processo de implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos 
servidores do magistério do município de Ananindeua (Lei n. 2355/2009), no estado do Pará, 
região Norte do Brasil. Assim, este texto tem por objetivo fazer uma análise da receita do 
município de Ananindeua-PA para a educação no período de 2009-2016. 

Ao discutir essa temática, considerou-se o grau de desenvolvimento socioeconômico do 
país, ou seja, a sua riqueza, o produto interno bruto (PIB); a distribuição de renda que incide 
na formação dos extratos sociais; a composição e a incidência dos impostos sobre a 
população; o acesso da sociedade aos bens públicos e privados; os índices de alfabetização 
e de bem-estar social, entre outros (PINTO, 2007).  

A Constituição de 1988 afirma que o Estado brasileiro tem o dever de garantir o direito 
à educação por meio de financiamento, reafirmando a política de vinculação das receitas para 
a educação, nos seguintes termos do Artigo 212:  

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino (BRASIL, 1988). 

Sob tal prisma, percebe-se a clareza de prioridade da educação pública no país 
expresso pelo marco legal, como condição fundamental para a garantia do direito e demonstra 
a relação entre o provimento de recursos públicos e as diretrizes educacionais mais amplas.  

Assim, a temática em questão vem sendo objeto de investigação, pois desde o período 
colonial a história da educação brasileira tem sido marcada pelo descaso, tanto na sua oferta 
quanto nos mecanismos de financiamento por parte do Estado.  

Metodologia 

Como metodologia utilizou-se o levantamento bibliográfico e a pesquisa documental, 
inclusas na abordagem metodológica quali-quantitativa, por ser capaz de superar a 
polarização imposta pela ideologia positivista a qual conduz o campo científico a uma visão 
reducionista. Portanto, esta abordagem demonstra-se mais abrangente por envolver dados 
qualitativos, a exemplo das ideias, convicções e sentimentos, e quantitativos, como o número 
de respostas a determinado questionamento (MAY, 2004). 
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Sendo assim, a utilização da abordagem qualitativa, no âmbito das políticas 
educacionais, é essencial por permitir maior flexibilidade ao pesquisador, principalmente na 
escolha de procedimentos metodológicos como entrevistas, grupos focais, observação, 
história de vida etc., sem desconsiderar a perspectiva quantitativa, pois os dados estatísticos 
complementam os dados qualitativos. 

Resultados e Discussões 

A política de financiamento da educação revela que a expectativa do FUNDEF era de 
permitir o aperfeiçoamento do processo de gerenciamento orçamentário e financeiro do setor, 
promovendo ampliação dos recursos alocados no ensino fundamental (ARAÚJO, 2016). Essa 
política de fundos implementada pelo FUNDEF promoveu uma minirreforma tributária no 
âmbito de cada unidade da federação. Desta forma, Pinto (2007) afirma que o FUNDEF: 

apresenta também um efeito “Robin Hood” às avessas e que atinge principalmente os 
pequenos municípios, em especial aqueles situados nas regiões mais pobres do país e 
cuja receita principal vem das transferências da União propiciadas pelo Fundo de 
Participação dos Municípios-FPM (p. 882). 

Nessa lógica, o estudo organizado por Bremaeker (2003), informa que “em 2002, 94% 
dos municípios com população inferior a 2 mil habitantes perderam recursos com o FUNDEF; 
essa perda foi de 72,5% para os municípios com população entre 2 mil e 5 mil habitantes” 
(apud PINTO, 2007 p.882).  

O FUNDEF deixou de viger em 31 de dezembro de 2006, em substituição o governo 
federal criou, por meio da Emenda Constitucional no 53/2006, o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB), regulamentado pela Lei no 11.494/2007 e pelo Decreto no 6.253/2007. Nesse 
sentido, foi criado nos mesmos moldes do FUNDEF, o período de vigência do novo Fundo é 
de 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2020. 

Ressalta-se que esse novo Fundo se estende à Educação Básica e o percentual evolui 
de 15% para 20% em escala gradativa até 2010. Paralelamente, ocorre a complementação 
da União durante os 14 anos de vigência do FUNDEB, aos estados que não conseguirem 
atingir o valor custo aluno. De tal modo, que o Fundo compreende uma política de 
financiamento em longo prazo que objetiva a criação de programas em prol da melhoria da 
qualidade da educação pública. Nesse contexto, Pinto (2007) sinaliza que o FUNDEB, se 
comparado ao FUNDEF, representou um avanço 

[...] ao resgatar o conceito de educação básica e ao fortalecer o controle social, porém 
não enfrentou os dois principais problemas de nossa política de fundos: 1) a inexistência 
de um valor mínimo por aluno que assegure um ensino de qualidade e que impeça as 
disparidades regionais; 2) embora o fundo seja único no âmbito de cada unidade da 
federação, os alunos permanecem atendidos por duas redes distintas, com padrões de 
funcionamento e de qualidade distintos e que dificilmente, conseguem estabelecer um 
regime de colaboração (p. 894). 

Desse modo, Pinto (2007) diz que a saída, para combater as questões mencionadas 
acima, seria a ampliação dos recursos com educação por parte do governo federal, que 
“segundo dados da Receita Federal”, em 2005, contribuía apenas com 0,2% do PIB, valor 
inferior a um centésimo da receita tributária da União.  
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Para Abicalil (2013) “o FUNDEB é uma parte, não é o conjunto de financiamento de 
educação básica [...] mais ainda, depois da EC no 59/2009, que estendeu esta obrigatoriedade 
dos 4 aos 17 anos” (p. 144), cuja obrigatoriedade na oferta requer aumento de receita com 
gasto aluno, do contrário, fica comprometido o cumprimento da demanda. Nessa perspectiva, 
considera-se que a educação tem a sua estrutura organizada no financiamento, com 
características jurídico-institucionais e técnico-financeiras das fontes de recursos, como por 
exemplo, as políticas de fundos, as quais são financiadoras da educação pública brasileira. 

Da mesma forma que o fundo anterior, o FUNDEB exige a implantação ou adequação 
de planos de carreira para todos os entes federados. O Art. 41 da referida lei fixou prazo até 
31 de agosto de 2007 para que o poder público definisse em lei específica o Piso Nacional 
Salarial Profissional Nacional (PSPN). Dessa forma, em 16 de julho de 2008, foi promulgada 
a Lei no 11.738 que regulamenta o PSPN para os profissionais do magistério público da 
educação básica. A promulgação da lei foi uma vitória da categoria, mobilizada em todo o 
território nacional. Outras lutas que seguem até hoje reivindicam o cumprimento da Lei do 
piso; a participação na criação e/ou reformulação dos Planos de Cargos, Carreira e 
Remuneração (PCCR) e a implementação concreta das definições dos referidos planos 
“materializando-se na legislação educacional, critérios de valorização como fundamento 
principal para assegurar uma educação de qualidade no país” (SILVA CASTRO; CASTRO, 
2010, p. 04). 

O município de Ananindeua-PA, situado na Região Metropolitana de Belém (RMB), no 
estado do Pará, constitui-se como o segundo município mais populoso do estado, com cerca 
de 510 mil habitantes, e o terceiro da Amazônia em relação ao número populacional (IBGE, 
2016).  

A educação em Ananindeua, enquanto rede pública municipal de ensino é organizada 
por sistema próprio de ensino criado em 1997. Para melhor análise dos dados do orçamento 
destinado à educação pública do município agrupamos as informações na tabela 1 que mostra 
as receitas do município de Ananindeua para a educação pública de 2009 a 2016. 

Tabela 1 – Receita total da função educação – Ananindeua/PA (2009-2016) 

 
Fonte. FNDE-SIOPE, dados atualizados pelo índice de preço ao consumidor- NPC/IBGE. Ano base, Dez/2016. 

Ano Receita total 
Educação (A)

25% Imp. 
(B)* B/A% FNDE 

(C)** C/A% Comp. do 
FUNDO (D) D/A%

2009 98.762.495 57.417.609 58,1 14.934.671 15,1 26.410.213 26,7

2010 101.349.448 62.559.490 61,7 13.444.909 13,3 25.345.048 25
2011 120.173.479 67.754.394 56,4 9.925.729 8,3 42.493.355 35,4
2012 133.246.543 71.313.950 53,5 13.297.231 10 48.635.360 36,5
2013 124.296.175 70.011.128 56,3 9.612.168 7,7 44.672.879 35,9
2014 138.306.556 73.970.170 53,5 12.992.828 9,4 51.343.557 37,1
2015 143.640.135 78.186.791 54,4 12.835.723 8,9 52.617.620 36,6
2016 147.881.455 73.302.596 48,9 15.240.441 10,3 60.338.418 40,8

∆ 2009/2016 49,7 28,0 2,0 128,5

∆ 2012/2016 11,0 3,0 14,6 24,1

∆ 2014/2016 6,9 -1,0 17,3 17,5
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Em relação à receita total da educação, podemos observar que, em 2009, era de mais 
de 98 milhões e, em 2016, passou para mais de 147 milhões. Isso representa aumento da 
ordem de 49,7% na receita total destinada à educação. Importa dizer que, em 2016, a 
complementação do fundo cresceu em 128,5%. Porém, com relação ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a receita total da educação, houve redução de 
15,1% para 10,3%, no período de 2009 a 2016, o que ratifica a importância dos recursos 
adicionais para a complementação da receita nos gastos com a educação no município de 
Ananindeua. 

Quando se relaciona às receitas com a função educação e FUNDEB percebe-se que as 
duas apresentam um comportamento de crescimento entre os anos de 2009 a 2012 e de 2013 
a 2015. De 2012 a 2013 ambas apresentam um decrescimento, sendo este maior para a 
receita com a função educação. Apesar desse crescimento e decréscimos, percebe-se que 
as receitas com a função educação apresentam crescimento mais significativo nos mesmos 
intervalos. 

Tabela 2 – Movimentação de receitas do FUNDEB em Ananindeua (2009-2016) 

 
Fonte. FNDE/ SIOPE. Dados atualizados pelo índice de preço ao consumidor-INPC/IBGE. Ano base DEZ/2016. 

A Tabela 2 mostra que a movimentação da receita em 2009 era mais de 64 milhões e 
em 2016 passou para mais de 126 milhões, revelando crescimento de 96,2%, considerado 
significativo. Destes126 milhões, 43 milhões são decorrentes de receita própria de impostos 
e os restantes 83 milhões são oriundos de receitas recebidas do Fundo, como 
complementação. Ananindeua contribuiu em 2009 com 50,5% e em 2016 reduziu em 34,5%, 
ou seja, vem ocorrendo aumento da complementação ano a ano enquanto que o repasse ao 
Fundo no decorrer da série histórica (2009 a 2016) vem decrescendo. 

Considerações finais 

A educação, na sociedade capitalista, está relacionada à possibilidade dos sujeitos 
obterem acesso ao mercado de trabalho. A partir disso, a política de financiamento terá 
importância para definir os montantes de recursos disponíveis e os valores alocados em 
programas educacionais. Sendo evidente, portanto, que no Brasil as políticas de 
financiamento da educação representaram vários olhares e concepções ideológicas dos 
governantes expressas em leis.  
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Em Ananindeua-PA, as receitas para a educação pública evidenciou aumento na receita 
total. Paradoxalmente a isso, ao comparar o FNDE e a receita total da educação, observou-
se redução dos investimentos e o aumento na complementação, no período de 2009 a 2016, 
fatores que não contribuem com os investimentos necessários para garantir educação de 
qualidade.  
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Análise dos recursos financeiros aplicados nas 
Instituições Federais de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica: 1996-2016 

Josue Vidal Pereira 
Instituto Federal de Goiás (IFG), Goiânia/GO – Brasil 

Resumo 
Este artigo constitui parte da tese do doutoramento do autor. O estudo exploratório teve como 
objetivo geral  a análise das tendências e lógicas do financiamento das Instituições Federais 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica entre os anos de 1996 e 2016. Os dados 
levantados, indicaram uma mudança de perspectiva de atuação do Fundo Público a partir de 
2003. Se anteriormente o financiamento público da EP se dava prioritariamente sob o regime 
de parcerias público-privadas, nesse novo período (2009-2016) o Fundo Público, não obstante 
tenha mantido o regime de parcerias, no entanto, ampliou substancialmente o gasto público 
na modalidade, por meio da criação e da subsequente expansão  da Rede Federal de EPCT. 
De 2009 a 2016 verificou-se a estruturação de uma Rede Federal, com capilaridade nacional 
e marcante processo de interiorização, com substantiva elevação do gasto com Pessoal e 
Encargos Sociais, de Outras Despesas Correntes e Investimentos. 
Palavras-chave: Financiamento da Educação Profissional, Rede Federal de EPCT. 

Analysis of the resources applied in the brazilian Federal Institutions 
of Vocational, Scientific and Technological Education: 1996-2016 
Abstract  
This article is part of the doctoral thesis of the author. The exploratory study had as general 
objective to analysis of the trends and logics of the financing of the Federal Institutions of 
Professional, Scientific and Technological Education from Brazil between the years of 1996 
and 2016. The data collected indicated a change in the action perspective of the Public Fund 
from 2003 onwards. If the public financing of VET was previously accomplished under the 
public-private partnerships regime, in this new period (2009-2016) the Public Fund, despite 
having maintained the partnership regime, however, substantially increased public spending 
in the modality, through the creation and subsequent expansion of the VET Federal Network. 
From 2009 to 2016, the structuring of a Federal Network was observed, with national capillarity, 
include in many cities far from big centres, with a substantial increase in the expenses with 
Personnel and Social Charges, Other Current Expenses and Investments. 
Keywords: Vocational Education  Financing, Brazilian Federal Network of EFP. 

566



ISSN: 2595-136X
 

 
Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

 

1

 
 

Resumo Expandido  
Eixo Temático:  Políticas de Financiamento da Educação Básica e Superior  

Apontamentos do TCE/RS: os encontros e os 
desencontros entre a legislação e os apontamentos na 
educação especial nos municípios 

Viviane Fatima Lima do Prado 
Fernanda Soares Ferreira 

Universidade de Passo Fundo (UPF), Passo Fundo/RS - Brasil  

Introdução 

Ao se falar em financiamento educacional no que tange à educação especial e inclusão, 
significa analisar todo o contingente legislacional e a sua aplicabilidade no âmbito das políticas 
públicas, diretamente nos municípios, onde realmente as verbas são ou deveriam ser 
destinadas à educação especial, e assim verificar qual a forma que a gestão aplica os recursos 
desta modalidade de ensino. Tema um tanto quanto relevante no cenário atual da educação, 
há de se considerar ainda um diferencial na destinação de recursos para a educação especial 
e no atendimento educacional especializado – AEE, pois trata-se de um valor que se 
diferencia de todos os demais em relação ao fator de ponderação que é de 1,20 na destinação 
e critério de aplicação destes recursos. Porém, há de se levar em consideração, que quando 
a federação e o estado repassam as verbas da educação especial, esta chega ao município 
em um único montante, que depois seria redistribuído em cada uma das modalidades de 
ensino. Neste sentido, a indagação que se apresenta contundente é de como se redistribuem 
os valores e se estes são repassados isoladamente ou conjuntamente conforme a demanda 
de cada município. 

Para tanto, a relevância da presente pesquisa se dá a partir da análise dos pareceres 
do TCE/RS em relação à legislação voltada à aplicação dos recursos e a prestação de contas 
dos gastos pertinentes à educação especial, ou seja, se os entes municipais obedecem a 
ordem de financiamento, em redistribuir as verbas conforme o valor apurado em cada 
modalidade. A partir de tais apontamentos, buscar-se-á repercutir os resultados dos recursos 
na educação especial nos municípios e da sua competência administrativa para geri-los. 
Centrando-se, portanto, na aplicabilidade de tais recursos de acordo com a legislação vigente 
na modalidade de ensino da educação especial.    

Metodologia 

Dessa forma, para se garantir a qualidade da educação a todos, inclusive no tocante da 
educação especial, conforme dispõe a legislação atual, há de se falar em um 
redimensionamento da função do estado, mais especificamente na destinação destas verbas. 
A valorização das diferenças subsidia-se na garantia deste direito e na viabilidade de recursos 
que efetivem as políticas públicas voltadas à inclusão.  

Segundo Alencar (1994), o avanço do campo educacional relacionado à Educação 
Especial remonta ao século XIX no Brasil, quando os primeiros modelos deste segmento 
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foram trazidos da Europa e dos EUA destinados ao tratamento de todas as especificidades 
de deficiências. No campo das políticas educacionais, porém, se remete à década de 50, 
quando da criação dos primeiros planos de nacionais de educação. 

Nesse sentido, a educação especial se efetivou de forma mais contundente a partir da 
promulgação da Carta Magna de 1988, denominada “Constituição Cidadã” por garantir de 
forma mais efetiva um arcabouço de preceitos legais de garantias individuais que tornou o 
acesso à educação um direito universal e um dever do Estado.  

A descentralização financeira, previu um aumento da participação dos estados e 
municípios na arrecadação tributária e das receitas dos respectivos entes públicos. Assim, no 
que se refere à educação especial, a CF/88 estabelece, no art. 208, inciso III, que o 
atendimento educacional especializado se dará, preferencialmente, na rede regular de 
ensino”. (BRASIL, 1988).  

Nessa direção, a educação foi convalidada como tarefa compartilhada entre União, 
Distrito Federal, estados e municípios, sendo organizada sob a forma de regime de 
colaboração (CF/88, art. 211 e LDB/96, art. 8º). Cada instância é responsável pela 
administração, expansão e manutenção dos seus respectivos sistemas de ensino, incluindo 
a organização de políticas e programas voltados à educação especial. No âmbito dessa Lei 
ainda foi enfatizado o papel coordenador e articulador da União em relação aos demais entes 
federados (LDB/96, art. 8º), tendo como uma das suas tarefas a responsabilidade pela 
educação de alunos com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação. 

Já no que se remonta ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) criado pela Emenda Constitucional 
nº 53, de 19 de dezembro de 2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 
2007 e pelo Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, que veio  em detrimento do  
Fundef, que vigorou entre 1998 a 2006. Assim, o Fundeb constitui um fundo especial, de 
natureza contábil, no âmbito estadual, e sua formação resulta da aplicação de percentuais, 
vinculados a receita arrecadada de impostos3 do Distrito Federal, estados e municípios, 
direcionados à educação por força do disposto no art. 212 da CF/88.  

Ainda, no âmbito dessa Constituição, o art. 213, tem na sua proposição a destinação de 
recursos públicos às entidades da sociedade civil para atendimento às pessoas com 
deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação.  

De encontro com o texto constitucional, ratificam o presente direito a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional “LDB” (Lei 9.394/1996), alterada pela (Lei 12.796/2013), a Lei 
de Diretrizes e Bases para Educação Especial na Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº 
2/2001), o Plano Nacional de Educação “PNE” (Lei 10.172/2001),  o Plano Nacional de 
Educação “PNE” (Lei 13.005/2014), e da a Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica Valorização dos Profissionais da Educação “Fundeb” (Lei 11.494/2007) 
cabendo ainda salientar legislações correlatas como a Declaração Mundial de Educação para 
Todos (1990), Declaração de Salamanca (1994), Convenção da Guatemala (1999) e também 
as legislações do ordenamento educacional dos estados e municípios.  
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Discussões 

A referida pesquisa, ainda em fase de compilação de dados, terá como foco uma 
pesquisa bibliográfica referente à legislação que garante a educação especial, seguindo-se 
de uma pesquisa de levantamento de dados acerca dos pareceres do TCE/RS e os 
respectivos apontamentos em relação à educação especial, financiamento, gestão dos 
recursos e aplicabilidade dos mesmos quando chegam aos municípios. Todavia, a aplicação 
destes recursos voltados tão somente para a educação especial, acabam sendo repassados 
aos municípios em um único montante, para que, este, faça a redistribuição entre educação 
regular e educação especial. O questionamento é centrado nesta perspectiva, como são 
subdivididos e repassado, como a gestão justifica a sua aplicabilidade se o montante perfaz 
um único fundo ao chegar nas secretarias municipais de educação.  A partir da   apuração 
tais apontamentos, buscar-se-á repercutir os resultados dos recursos na educação especial 
nos municípios e da sua competência administrativa para geri-los.  
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Introdução  

O Brasil apresenta uma configuração federativa muito particular entre os Estados que 
optam por essa forma de organização baseando-se na cooperação e atribuindo autonomia à 
instância local configurada como Munícipio.  

Esse processo de reconhecimento da autonomia federativa é resultado de um 
movimento de retomada da democracia brasileira, após mais de 20 anos de Ditadura militar 
(1964 a 1985).  

Consolidado pelo movimento das “Diretas Já” podemos compreender o fim da ditadura 
militar no Brasil como período de distensão, de abertura política, de processo de 
redemocratização, concluído com a promulgação de uma nova constituição cujas bases foram 
a redemocratização, a participação popular e a garantia de liberdades civis e políticas. 

Do processo constituinte, então, temos a consolidação de um arranjo federativo que se 
constitui em políticas e práticas que configuram um complexo arranjo fiscal e financeiro num 
pacto que deveria garantir autonomia de gestão de cada instância subnacional quanto às 
políticas de suas competências exclusivas e comuns (art. 23) da Constituição Federal de 
1988. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que eram promulgadas medidas de redemocratização 
e de bem-estar social na Carta Magna, se disseminava ideários librais de redução do papel 
do Estado e da necessidade de ajustes fiscais duradouros, o que teve reflexos na 
configuração do federalismo cooperativo que se delineava no Brasil. 

Após 20 anos da promulgação a constituição,  no  conturbado cenário político-
econômico motivado pela crise econômica mundial de 2008 ,  acentuado pela  instabilidade 
política e institucional brasileira de 2014, que foi acirrada após o golpe parlamentar que retirou 
do poder a presidente eleita Dilma Roussef), houve  uma ação sem precedentes na história 
do Brasil por parte da União, ao instituir Emenda Constitucional 95/2016 (EC 95/2016) 
limitando os gastos e investimentos públicos do orçamento da União.  

Diante deste quadro, o objetivo deste trabalho é analisar os impactos da EC 95/2016 
sob a perspectiva do federalismo educacional cooperativo em condições de austeridade 
arbitrária do orçamento federal, com destaque para a fragilidade financeira e técnica dos 
municípios na garantia no direito à educação e autonomia de seus sistemas.  
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A denominada "guerra fiscal" (justapondo elementos competitivos e colaborativos, cujo 
relacionamento é travado entre os Estados e os Municípios para a atração de investimentos, 
instalação de indústrias e/ou processos produtivos em vista da isenção fiscal e que, quase 
sempre têm repercussões nocivas à capacidade fiscal e financeira principalmente para os 
municípios) coloca em risco a noção de solidariedade que deve orientar as práticas e 
concepções de federalismo no Estado Nacional criando tensões concorrentes entre os três 
níveis da federação e horizontais também no nível municipal.  

Situamos, também, o Federalismo Fiscal definido na Constituição Federal de 1988 
referido nos artigos 145 a 162, nos quais, dentre outros temas, são definidas as competências 
tributárias de cada ente federado, os encargos ou serviços públicos sob responsabilidade de 
cada nível de governo (nos art. 21 a 32) de modo que podemos reconhecer o pacto federativo 
também com relação à distribuição dos recursos. 

Metodologia  

Nossa base teórico-metodológica ancora-se na sociologia compreensiva no sentido de 
analisar e interpretar as ações sociais dos agentes na nossa temática, a saber, os entes 
federados e subnacionais do Estado brasileiro, dada a implementação da EC 95/2016 no que 
tange ao direito educação e o federalismo educacional.  

Portanto esta pesquisa se identifica com uma abordagem qualitativa de caráter 
exploratório e base documental de modo a analisar o fenômeno no contexto e suas 
manifestações a partir da descrição, interpretação e compreensão dos significados 
manifestos.  

Vislumbramos, assim, interpretar a partir da ação racional, em Weber (2012), as 
intencionalidades e tendências considerando que os sujeitos são racionais e intencionalmente 
atribuídos de sentidos em sua ação, não de caráter metafísico, “verdadeiro” ou “total”, mas 
materializado em práticas e valores expressos que podem ser reconhecidos e interpretados 
na análise de caráter qualitativo.  

Resultados e Discussão  

O Novo Regime Fiscal implementado no âmbito dos Orçamentos Fiscais da União 
vigorará por vinte exercícios financeiros (20 anos). A EC 95/2016 impõe ao governo central 
reajustes baseados na inflação, constitucionalizando a austeridade e comprometendo o futuro 
e desenvolvimento social brasileiro. 

Em decorrência desse novo regime, foram estabelecidos, a cada exercício financeiro 
em todos os níveis e âmbitos do poder federal (Executivo, Legislativo e Judiciário).  

Importante considerar, contudo, que esse novo regime fiscal abrange os Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União (EC 95/2016) o que não impõe de forma necessária 
e suficiente, ainda que indiretamente não possamos nos furtar a reconhecer as dependências 
de cada ente subnacional, limites aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios nos seus 
respectivos orçamentos.  

A descentralização fiscal como expressão da autonomia que os governos subnacionais 
dispõem quanto aos gastos e investimento dentro do sistema federativo brasileiro tem sido 
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reconhecidamente valorizado na garantia de políticas sociais, principalmente no âmbito mais 
local das políticas.  

Esta descentralização fiscal compreende, além da autonomia orçamentária e da 
arrecadação própria, partição dos tributos, transferências e gastos públicos solidários entre 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Os efeitos à cooperação federativa impostos pela austeridade ferem o princípio da 
autonomia assim como revela efeito perverso às políticas sociais em particular às 
educacionais, sacrificando as disposições democráticas cristalizadas na Constituição de 
1988.  

O conjunto normativo institucional conquistado nos últimos anos nas políticas 
educacionais inscritos principalmente na aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE – 
LEI Nº 13.005/2014) contrasta histórica, política e economicamente com os constrangimentos 
econômicos e institucionais flagrantes no descumprimento das metas e estratégias da própria 
lei que o institui dada as perspectivas sombrias no arrocho em curso.  

As principais políticas educacionais e a necessidade cooperativa de financiamentos 
públicos para materializar os mecanismos de implementação do Custo Aluno-Qualidade Inicial 
(CAQi), inscrito na meta 20 do PNE (BRASIL, 2015) e, por meio deste, fortalecer o arranjo 
cooperativo (registrado em diferentes textos normativos e institucionais, inclusive reforçado 
no plano nacional) para a oferta ao direito educação estão, novamente, são ameaçados por 
uma indisposição da União em corresponder à sua função supletiva.  

A austeridade desvela um projeto de negação de direitos e de cidadania social, almejada 
e pactuada pela Constituição Federal de 1988 atuando de forma sorrateira inclusive na 
Desvinculação de Receitas da União (DRU) realizadas em mecanismos anteriores à 
implementação da própria EC 95, entre as quais destacamos a Emenda Constitucional nº 93, 
de 8 de setembro de 2016 (BRASIL, 2016) apesar de estarem excluídos de seus efeitos os 
recursos destinados à saúde, à educação. 

Como vimos, estão excluídos dos limites orçamentários e da DRU parte dos recursos 
da Educação, conforme estabelecido no art. 212, §6º, isto é, as transferências referentes às 
cotas estaduais e municipais do salário-educação (observe-se contudo que não são excluídas 
a cota federal e os recursos destinados à União) e o estabelecido no art.60, caput V ,do ADCT, 
ou seja, a complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).  

Além desses mecanismos perversos, outros alertas se fazem necessários, dentre os 
quais destacamos a possibilidade de uma reforma tributária e a tramitação de dois Projetos 
de Lei no Congresso Nacional PEC 15/2015 (da Câmara dos Deputados) e PEC 24/2017 (do 
Senado Federal) nos quais somente este último tende a indicar de forma mais clara  a 
implementação do CAQi/CAQ como mecanismo supletivo à União para formulação do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
de Educação (FUNDEB) Permanente.  

Neste tempo de democracia ameaçada, ordenamento estremecido, flertando com 
insegurança jurídica, como a tempos não se via e em que a legitimidade político-institucional 
baseada em procedimentos e pessoalidades voláteis, todo o cuidado é pouco ao se 
pronunciar a favor de qualquer “reforma”, principalmente referindo-se a direitos sociais.  
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Conclusões  

É possível reconhecer uma tentativa de o próprio Estado regular e controlar o 
endividamento público por meio de uma redução e refreamento das despesas de maneira 
indiferente entre as diversas funções de governo. Entretanto, as repercussões dessa adoção 
afetam de maneira diversa diferentes áreas e políticas públicas indicando as prioridades.  

Assim, recuperar a cooperação federativa, inclusive na perspectiva fiscal e tributária 
comprometida pela singularidade de municípios com autonomia federativa, sem a criação de 
instituições compensatórias dos déficits competitivos e a solidariedade da União à capacidade 
técnica, fiscal e financeira não como uma benesse de governo, revelam-se princípios 
necessários à própria manutenção do regime federativo brasileiro.  

Uma economia e uma relação federativa baseadas na cooperação não garantirão 
resultados absolutamente iguais em todo o território, pois obviamente não podemos 
desconsiderar a dimensão territorial e continental do Brasil, mas contribuirá significativamente 
para a diminuição das distâncias e desigualdades e, em última instância, erradicará a pobreza.  

Reconhecer as alternativas de uma política econômica que leve em conta os anseios 
democráticos por diretos básicos e por uma sociedade mais justa e igualitária com 
participação social democrática e autônoma certamente favorecerá o crescimento com 
transformação social e qualidade de vida dos cidadãos. 

É possível acreditar em um Brasil onde o orçamento público seja exclusivo à oferta 
pública e a serviço da democracia, e, portanto, a serviço do Público, ampliado e dirigido a 
todos e todas.  
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Carolina de Moura de Vasconcelos 
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Resumo 
O texto tem como objetivo refletir sobre a influência do Banco Mundial (BM) na educação 
brasileira, a fim de evidenciar as suas recomendações para a política educacional, a partir da 
Emenda Constitucional nº 95/2016, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias para instituir o Novo Regime Fiscal. Trata-se de uma primeira aproximação ao 
tema, no qual por meio de uma análise crítica e documental analisa-se algumas orientações 
e recomendações do BM mediante o contexto de intensificação do neoliberalismo, com vistas 
a inquirir como estão sendo postas em prática no sistema educacional e como tem sido o 
delineamento das atuais reformas para a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 95/2016 
na educação.  
Palavras-chave: Banco Mundial. Políticas Educacionais. Emenda Constitucional nº 95.  

World Bank and the recommendations for educational policies: 
implications of Constitutional Amendment nº 95/2016 
Abstract 
The text aims to reflect on the influence of the World Bank (WB) in the area of Brazilian 
education, in order to show yours recommendations to educational policy, from Constitutional 
Amendment 95/2016, which changed the Act of Transitional Constitutional Provisions to 
Establish the New Fiscal Regime. It is a first approximation to the theme, where by means of 
a critical and documentary analysis some guidelines and recommendations of the WB are 
analyzed through the context of intensification of neoliberalism, with a view to investigate how 
they are being put into practice in the system educational and how the current reforms were 
designed to implement Constitutional Amendment No. 95/2016 in education. 
Keywords: World Bank. Educational Policies. Constitutional Amendment nº 95. 

                                                            
1  O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

- Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

574



ISSN: 2595-136X
 

 
Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

 

1

 
 

Resumo Completo  
Eixo Temático:  Políticas de Financiamento da Educação Básica e Superior  

Configurações da Política de Assistência da União 
para a Oferta da Educação Básica Pós-Golpe de 20161 

Cacilda Rodrigues Cavalcanti 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), São Luís/MA – Brasil 

Resumo 
O artigo analisa a política de assistência técnica e financeira da União aos entes federados 
subnacionais pós-golpe de 2016, a partir de dados quantitativos de transferências de recursos 
do FNDE para os governos estaduais, distrital e municipais. Os dados apontam que os novos 
rumos do governo federal afetaram negativamente as ações de assistência da União, 
incidindo na diminuição do montante de recursos, na priorização da reforma do ensino médio 
e na barganha político-partidária entre legislativo e executivo. 
Palavras-chave: Financiamento da educação. Assistência da União. Federalismo. 
 
Abstract 
The paper analyzes the Union's technical and financial assistance policy to sub-national 
governments, after the coup d’etat of 2016, based on quantitative data of transfer of resources 
from FNDE to state, district and municipal governments. The data indicate that the new 
direction of the federal government has adversely affected the Union's assistance actions, 
reducing the amount of resources, prioritizing high school reform and political-partisan 
bargaining between legislative and executive. 
Keywords: Financing education. Union assistance. Federalism. 

                                                            
1  Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. 
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Introdução 

Os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS/Fundeb), 
objeto deste estudo, têm a mesma natureza e os mesmos objetivos dos Conselhos Gestores 
de Políticas Públicas, criados por exigência legal, em geral com origem em legislação federal, 
mesmo que adaptadas e modificadas por leis estaduais. Além disso, os Conselhos Gestores 
de Políticas Públicas têm, como distinção central, a representação não só de membros do 
governo – às vezes de mais de um nível – como da sociedade civil. Esse modelo de colegiado 
deve atuar como mecanismo de controle social em determinado setor da administração 
pública e, principalmente, deve apoderar-se das possibilidades de mudanças nas políticas 
sociais.  

Em geral, a denominação “conselho” indica a existência de uma estrutura organizacional 
formal, com a criação de uma figura jurídica representada usualmente por uma associação 
civil sem fins lucrativos, com regras e procedimentos próprios. A necessidade de um status 
jurídico decorre de diversos motivos, tais como: manutenção da memória dos encontros, 
representação dos interesses do grupo perante alguma entidade para firmar acordos, 
legitimação perante o poder público.   

Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas representam “canais de participação que 
articulam representantes da população e membros do poder público estatal em práticas que 
dizem respeito à gestão de bens públicos” (GOHN, 2003, p. 7). Trata-se de um mecanismo 
democrático que criou possibilidades de participação de diferentes segmentos sociais no 
acompanhamento e controle das políticas públicas. Essas instâncias são obrigatórias por lei 
quando envolvem o repasse de recursos de um nível de governo a outro e, em geral, têm 
composição paritária entre representantes do governo e da sociedade.  

A partir deste ponto, o termo conselho será utilizado como uma referência genérica aos 
CACS/Fundeb estaduais. Neste sentido, escolheu-se a reconstrução qualitativa da dinâmica 
histórica desse fenômeno como forma de captar o que não foi ainda estudado e, também, 
como instrumento para discutir com as visões existentes acerca do problema mais geral da 
efetividade dos CACS/Fundeb, em nível estadual.   

Na busca para potencializar o controle social das atividades do Estado e superar 
impedimentos e dificuldades em sua realização, propôs-se neste texto o conceito de 
controlabilidade social, o qual se refere à capacidade e às condições consideradas essenciais 
para as ações e procedimentos dos conselhos gestores. Para construí-lo, os conceitos de 
controle social e sociedade civil foram revisitados, aproveitando-se discussões do campo 
sociopolítico contemporâneo.  

  

576



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Gene Maria Vieira Lyra Silva  

Controlabilidade Social e Conselhos do Fundeb

 1

2

Metodologia  

Com o levantamento, dos conselhos existentes, deu-se a seleção dos cinco estudos de 
caso, ou seja, dos seguintes cinco Conselhos Estaduais do Fundeb, no período de 2008 a 
2011: Amazonas, Sergipe, São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás. Foram examinados, 
portanto, a natureza e os efeitos das normas, ações e procedimentos dessas instituições, 
como também forma indicadas novas explicações e hipóteses sobre o exercício da função de 
controle social sobre a administração pública.  

Dois critérios orientaram a opção pelos cinco conselhos, o primeiro critério diz respeito 
à situação do conselho e a indicação do seu presidente, apresentadas no Cadastro dos 
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, no sítio eletrônico do FNDE, 
no contexto da implementação do Fundo: como os cinco conselhos foram criados e quais os 
efeitos das alterações dessa política nacional de financiamento educacional nos colegiados 
do Fundo anterior. Um segundo critério de seleção foi a relevância da normatização dos 
procedimentos legais atribuídos aos conselhos pelos Tribunais de Contas dos Estados, 
órgãos importantes na fiscalização das contas do Poder Executivo. O recorte analítico está 
relacionado com os avanços e limites das ações de cada conselho, permitindo, ao final do 
trabalho, comparar o potencial de todos eles, em termos de sua controlabilidade social.  

As respostas foram buscadas por meio da estratégia metodológica de realizar uma 
revisão institucional dos Conselhos Estaduais de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundeb, tornou-se necessário o levantamento de dados sobre sua atuação, sobretudo porque 
praticamente não há material sobre o assunto. Para tanto, foi pesquisada a legislação e 
documentação produzidas e informações obtidas. Isto é, buscou-se o material elaborado por 
eles mesmos, seja na forma de relatórios de gestão ou atas de reunião, seja em 
pronunciamentos oficiais, entre outros documentos sobre suas ações e procedimentos. Por 
fim, com o intuito de complementar esta pesquisa, foram enviados questionários para todos 
os membros dos conselhos, com atenção aos respondidos pelos presidentes dos colegiados, 
para a obtenção de dados e informações sobre a correlação de forças existente no interior 
dos conselhos, a participação individual e a opinião da eficácia institucional, e de sugestões 
para potencializar o controle social. 

Resultados e Discussão  

As análises desenvolvidas nesta pesquisa tiveram o propósito de vincular a 
implementação da política de financiamento da educação pública com a controlabilidade 
social dos Conselhos Estaduais do Fundeb, sustentando, com vários autores, que essa 
conexão busca delinear a efetividade institucional dessas estruturas. Partindo da atuação 
concreta de cinco Conselhos durante os anos de 2008 a 2011, demonstrou-se que essas 
instituições que fiscalizam recursos educacionais desenvolvem níveis de controlabilidade 
social variáveis conforme suas estruturas de funcionamento, sustentadas pelos 
procedimentos e ações executadas.   

As “liberdades políticas” da democracia contemporânea são parte dos antigos direitos 
civis e que a evolução da concepção de agência humana teve ampla elaboração em algumas 
correntes da filosofia moral e da teoria jurídica, que contribuíram para a expansão das ideias 
de agência e seu amparo legal. Segundo suas concepções a condição da cidadania política 
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é complexa e destaca que “ela é potencialmente empoderadora na medida em que os 
indivíduos podem querer usar esses direitos e liberdades a fim de levar a cabo uma variedade 
de ações” (O’DONNELL, 2011, p.38).  

Assim como controle social, o termo sociedade civil também, ao longo das teorias 
políticas, expressa significados ambíguos que variam conforme posições teóricas e contextos 
históricos.   A ideia de que a sociedade civil é o anteato (ou a contrafação) do Estado entrou 
de tal maneira na prática quotidiana que é preciso fazer um grande esforço para se convencer 
de que, durante séculos, a mesma expressão foi usada para designar aquele conjunto de 
instituições e de normas que hoje constituem exatamente o que se chama de Estado, e que 
ninguém poderia mais chamar de sociedade civil sem correr o risco de um completo mal 
entendido. (BOBBIO, 1987, p.49)  

A política de financiamento da educação pública, implementada pela criação de um 
fundo, foi organizada para assegurar a correta aplicação de recursos vinculados à educação, 
por meio de Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundo (CACS). Desta 
forma, o estudo foi norteado pela necessidade de entender se a sociedade organizada 
reconhece a importância do exercício do controle social sobre a administração pública, em 
espaços democráticos e participativos. Por meio da verificação feita nas normas, nos 
procedimentos e nas ações dos Conselhos Estaduais do Fundeb, esta pesquisa apresenta 
resultados que demonstram a efetividade institucional na maioria deles, baseada na emissão 
do parecer conclusivo sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo apresentadas 
pelas Secretarias de Educação. Porém, esses resultados também denotam a consolidação e 
a regularidade institucional dos CACS/Fundeb em âmbito estadual, mesmo que na totalidade 
não cumpram suas funções e competências, ou então as cumpram de forma precária, bem 
como demonstrou que há significativas diferenças no funcionamento dos cinco Conselhos 
investigados, decorrentes das normalizações e estruturas de funcionamento de cada um deles 
e apresenta resultados que demonstram a efetividade institucional na maioria deles, baseada 
na emissão do parecer conclusivo sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo 
apresentadas pelas Secretarias de Educação.   

Conclusão  

As análises desenvolvidas nesta pesquisa tiveram o propósito de vincular a 
implementação da política de financiamento da educação pública com a controlabilidade 
social dos Conselhos Estaduais do Fundeb, sustentando, com vários autores, que essa 
conexão busca delinear a efetividade institucional dessas estruturas. Partindo da atuação 
concreta de cinco Conselhos durante os anos de 2008 a 2011, demonstrou-se que essas 
instituições que fiscalizam recursos educacionais desenvolvem níveis de controlabilidade 
social variáveis conforme suas estruturas de funcionamento, sustentadas pelos 
procedimentos e ações executadas.  

Foi possível constatar que a efetividade dos Conselhos Estaduais do Fundeb, como 
instituições constituídas para ampliar a democracia no interior do Estado brasileiro, não 
depende apenas da representação e da participação social. É necessário que o poder público 
supere aspectos subjetivos, disfarçados de burocracia estatal, e atenda às necessidades da 
estruturação dos Conselhos, como também se disponha a cumprir a legislação e conduzir a 
política pública de forma transparente. Evidencia-se que a maioria dos governos estaduais, 
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travestidos de intenções pseudoparticipativas, não investe nem apoia um bom funcionamento 
para os CACS/Fundeb estaduais, considerando que todas as funções e competências 
institucionais não são desenvolvidas.  

As diferentes condutas de procedimentos e ações, por um lado, explicitam o 
funcionamento regular dessas instituições de controle social e, por outro, demonstram a 
capacidade que cada Conselho possui para instrumentalizar-se de uma autoridade própria no 
acompanhamento da aplicação dos recursos educacionais. Neste sentido, a controlabilidade 
social passa a ser uma categoria importante para explicar o potencial dos Conselhos, no que 
diz respeito aos seus avanços e limites, conforme revelado quando da comparação dos 
resultados obtidos.  
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Introdução 

O resumo apresenta uma análise referente aos Conselhos de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundeb (CACS – Fundeb). O objetivo é verificar o que a legislação prevê 
sobre a constituição e funcionamento desses conselhos, bem como, a situação da 
regularidade dos mesmos no RS. Para isso foi realizada uma revisão dos conceitos de 
controle e das categorias da accoutability. 

Na literatura mais recente o controle na administração pública tem seu significado 
tratado de modo mais alargado ao concebê-lo como mecanismos de accountability. Este 
alargamento comporta a concepção bidimensional da accountability em que os governantes 
devem justificar (informar e argumentar) ativamente e de forma clara seus atos e, se não 
cumprirem com as obrigações legais estão sujeitos a punições (SCHEDLER, 1999).  

Estes mecanismos se apresentam em duas categorias: 1) accountability horizontal (AH); 
2) accountability vertical (AV). Na categoria AH situa a existência dos tribunais de contas, 
órgão auxiliar no Controle Externo da administração pública, ao qual o autor refere.  

a existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de fato 
dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotinas a 
sanções legais ou até impeachment contra ações ou omissões de outros agentes ou 
agências de Estado que possam ser qualificadas como delituosas. (O’DONNEL 1998, p. 40). 

O controle institucional conta também com as instâncias de controle interno em toda a 
administração pública. 

Na categoria AV o autor situa os processos eleitorais, mobilizações sociais, as 
publicizações na mídia e o controle social exercido por instâncias de participação da 
sociedade. Está tipologia é considerada um avanço importante na construção de uma 
sociedade mais democrática. É exercido também através de conselhos em setores 
específicos como da educação, podem ter atuação no âmbito da União, estados e municípios. 
Na educação os Conselhos do Fundeb constituem-se como instância de representação social. 

Metodologia 

A metodologia do estudo se constituiu na análise da legislação referente aos conselhos 
e aos registros da constituição dos conselhos nos sites do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE; documentos oficiais de portal do governo estadual e 
de dados abertos disponíveis no site do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
(TCE-RS) sobre a situação dos conselhos analisado.  
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Resultados e Discussão das Analises do CACS – Fundeb 

 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fundeb foi instituído pela EC no 53/ 2006. De natureza contábil, 
substituiu o fundo anterior, tem abrangência em toda a educação básica. A Lei no 11.494 de 
2007 regulamentou este fundo definindo forma de constituição no âmbito dos estados, 
percentuais de subvinvulação, formas de redistribuição com ponderações para etapas e 
modalidades, complementação da União aos fundos deficitários, transferências e utilização 
dos recursos. Esta regulamentação assegurou também a criação dos CACS – Fundeb 
prevendo no art. 24 que: 

O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a 
aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos 
instituídos especificamente para esse fim (Lei 11.494/2007). 

A criação dos conselhos é obrigatória, devem ser instâncias autônomas, sem vinculação 
ou subordinação ao poder executivo, são renovados periodicamente e não são remunerados 
(atividade de interesse social). Não possuem estrutura administrativa própria sendo de 
responsabilidade dos entes-federados asseguram as condições mínimas para seu 
funcionamento.  

Por se tratar de um conselho de acompanhamento e controle social o que não lhe atribui 
poder de sanção, são excluídas de suas atribuições a fiscalização referente ao cumprimento 
do disposto no art. 212 da CF de 88, no que se refere ao cumprimento da aplicação dos 
percentuais de vinculação mínimos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Esta 
atribuição é de competência de competência dos tribunais de contas. Ainda assim, o relatório 
contendo o parecer do CACS às contas dos executivos municipais e estaduais compõem o 
relatório da prestação de contas da gestão referentes a educação. 

Com mandato de dois anos as indicações dos membros do CACS são realizadas pelos 
pares, no caso de representações da sociedade e pelos dirigentes dos órgãos das 
representações das instâncias de governos. A legislação aponta os impedimentos para a 
indicação e levam em contam especialmente grau de parentescos, vínculo a empresas 
prestadoras de serviços para a administração pública, e pais e alunos em cargos ou funções 
de confiança no governo. 

Outras responsabilidades deste conselho: acompanhar e controlar a execução dos 
recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 
Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à 
Educação de Jovens e Adultos; supervisionar o Censo Escolar anual e a elaboração da 
proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de 
atuação; Elaborar relatório com parecer do CACS – Fundeb, relativo à alocação e à aplicação 
dos recursos vinculados a esse Fundo, bem como, da execução dos recursos dos programas 
já mencionados. Na prestação de contas dos prefeitos gaúchos enviadas TCE-RS, o 
cumprimento das metas do PNE em relação a educação infantil é componente de análise 
devendo ser verificado pelos conselhos.  

Na composição dos CACS estão previstas as representações do governo e da 
sociedade. 
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Quadro 2 - Critérios gerais de composição1 – CACS- FUNDEB 
União 

mínimo 14 membros 
Estados 

 mínimo 12 membros 
Municípios 

 mínimo 9 membros 
a) até 4 (quatro) representantes do 
Ministério da Educação; 

a) 3 (três) representantes 
do Poder Executivo 
estadual, dos quais pelo 
menos 1 (um) do órgão 
estadual responsável pela 
educação básica; 

a) 2 (dois) representantes do 
Poder Executivo Municipal, 
dos quais pelo menos 1 (um) 
da Secretaria Municipal de 
Educação ou órgão 
educacional equivalente; 

b) 1 (um) representante do Ministério da 
Fazenda; 

b) 2 (dois) representantes 
dos Poderes Executivos 
Municipais; 

b) 1 (um) representante dos 
professores da educação 
básica pública; 

c) 1 (um) representante do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; 

c) 1 (um) representante do 
Conselho Estadual de 
Educação; 

c) 1 (um) representante dos 
diretores das escolas 
básicas públicas; 

d) 1 (um) representante do Conselho 
Nacional de Educação; 

d) 1 (um) representante da 
seccional da União 
Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação - 
UNDIME; 

d) 1 (um) representante dos 
servidores técnico-
administrativos das escolas 
básicas públicas; 

e) 1 (um) representante do Conselho 
Nacional de Secretários de Estado da 
Educação - CONSED; 

e) 1 (um) representante da 
seccional da Confederação 
Nacional dos 
Trabalhadores em 
Educação - CNTE; 

e) 2 (dois) representantes 
dos pais de alunos da 
educação básica pública; 

f) 1 (um) representante da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Educação - CNTE; 

f) 2 (dois) representantes 
dos pais de alunos da 
educação básica pública; 

f) 2 (dois) representantes 
dos estudantes da educação 
básica pública, um dos quais 
indicado pela entidade de 
estudantes secundaristas. 

g) 1 (um) representante da União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação - UNDIME; 

g) 2 (dois) representantes 
dos estudantes da 
educação básica pública, 1 
(um) dos quais indicado 
pela entidade estadual de 
estudantes secundaristas; 

 

h) 2 (dois) representantes dos pais de 
alunos da educação básica pública; 

  

i) 2 (dois) representantes dos estudantes 
da educação básica pública, um dos 
quais indicado pela União Brasileira de 
Estudantes Secundaristas - UBES; 

  

Fonte: Lei 11.494/2007. 

Para cumprir suas atribuições devem ter acesso aos registros contábeis e os 
demonstrativos gerenciais mensais atualizados do ente federado, quanto aos recursos 
repassados e recebidos à conta dos Fundos, assim como, os referentes às despesas 
realizadas. Estas informações devem ficar permanentemente à disposição dos conselhos 
responsáveis, bem como dos órgãos federais, estaduais e municipais de controle interno e 
externo, dada ampla publicidade, inclusive por meio eletrônico.  

Analisando a existência e situação dos CACS nos governos estadual e dos municípios 
gaúchos observa-se que a situação irregular atinge cerca de 10% da totalidade dos 
municípios. Estão incluídos na situação irregular o CACS estadual e o da capital. As duas 

                                                            
1  Esta composição pode prever especificidades quando da existência de outros colegiados, tais como os 

conselhos de educação e conselho tutelar. 

582



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Calinca Jordânia Pergher; Maria Goreti Farias Machado 

Controle Social do Fundeb

 1

4

principais irregularidades são os mandatos vencidos e preenchimento incompleto dos dados 
referentes aos membros da gestão vigente e dos documentos referentes ao conselho. 

Quadro 3 - CACS em situação irregular no Rio Grande do Sul 

Situação  Situação dos CACS 

1. Cadastro não concluído pelo ente federado 4 

2. Irregular  6 

3. Irregular - aguardando documentação ou análise 5 

4. Mandatos vencidos 16 

Total  34 
Fonte: Site do FNDE2. Acesso em 16 de agosto de 2018. 

A dificuldade enfrentada para cadastrar os membros e os mandatos se relaciona a 
dificuldade da publicação da portaria de nomeação dos indicados pelo executivo municipal 
que depende de ter em mãos todas as indicações de cada segmento, o que nem sempre 
ocorre antes do término do mandato a expirar, o que pode explicar a maioria das 
irregularidades. 

Ainda que se trate de conselhos de acompanhamento e controle social o acesso as 
informações relativas aos conselhos não estão disponíveis de forma transparente.   Dados 
quanto a situação e mandatos dos CACS podem ser acessadas no site do FNDE, sem 
detalhamento da irregularidade quando nesta situação. Nos sites dos municípios e estados 
não existem dados sobre os relatórios e atas das reuniões dos conselhos.  

Considerações Finais 

Ao analisar a composição, atribuições dos CACS e dos estudos e pesquisas que 
abordam o funcionamento deste conselho é possível inferir algumas considerações.  

O fato de ser uma instância de interesse social, que não atribui remuneração aos seus 
membros fragiliza a indicação dos representantes da sociedade que nem sempre tem tempo 
disponível para participar das reuniões e mesmo das atividades de capacitação oferecidas 
pelo MEC, pela Controladoria Geral da União - CGU e tribunais de contas com intuito de 
oferecer qualificação aos membros do conselho. 

Há falta de uma estrutura física permanente, provida de recursos materiais para a 
guarda dos documentos e inclusive a criação de site para divulgação. Não há a devida a 
privacidade das reuniões.  

Para um conselho que pretende ser de controle social, que define uma composição 
partilhada entre governo e sociedade não assegura a paridade entre governo e sociedade 
agravado pelo fato de muitas vezes a representação da sociedade serem composta por 
servidores públicos. Nos estudos analisados para esta análise foi possível identificar que 
muitas vezes o presidente dos CACS é um representante do governo e muitas vezes é o 
próprio secretário de educação. 

                                                            
2  Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/cacs/index.php/relatorios/situacaoConselhos>. 
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Em relação aos limites de atuação deste conselho parte reside na impossibilidade desta 
instância aplicar sanções, tornando esse conselho desprovido de uma real função 
“fiscalizadora”. 
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Resumo Completo  
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Desigualdades no financiamento da educação escolar 
em Minas Gerais 

Débora Cristina Alves da Silva 
Marisa RT Duarte  

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte/MG – Brasil 

Resumo 
Esta pesquisa aborda o comportamento trienal (2000-2015) dos impostos próprios e transferências 
constitucionais obrigatórias dos municípios, vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino, porém não subvinculados ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Investiga 
desigualdades na federação quanto a investimentos públicos mais equitativos em manutenção e 
desenvolvimento do ensino. As fontes de pesquisa foram bases de dados da receita de impostos e 
transferências disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do estado de MG. O objetivo do estudo foi 
de mensurar e comparar a capacidade institucional de atendimento dos municípios mineiros, para 
além dos recursos subvinculados ao FUNDEB.  Os valores de impostos arrecadados e das 
transferências constitucionais obrigatórias, foram agrupados de acordo com os percentuais 
constitucionais, para cálculo dos recursos financeiros vinculados, que não integravam o FUNDEB. 
Em seguida foram deflacionados para dez 2015, pelo IPCA e relativizados, de acordo com o número 
de alunos matriculados na rede municipal de educação infantil e ensino fundamental, incluindo a 
Educação de Jovens e Adultos. A pesquisa sistematizou a distribuição territorial e analisou o 
comportamento desses valores para o período considerado. Os principais achados apontam o 
crescimento de desigualdades no financiamento da educação básica, apesar do FUNDEB e a 
existência de municípios que demonstraram alta capacidade de investimento em educação. 
Palavras-chave: Desigualdade territorial, Educação básica, Transferências constitucionais 
obrigatórias.  

Inequalities in the financing of school education in Minas Gerais 
Abstract 
This research deals with the triennial behavior (2000-2015) of the municipalities' own taxes and 
constitutional transfers, linked to the Maintenance and Development of Education, but not linked to 
the Basic Education Development Fund. It investigates inequalities in the federation regarding more 
equitable public investments in maintenance and development of education. The sources of 
research were databases of revenue from taxes and transfers made available by the Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais. The objective of the study was to measure and compare the 
institutional capacity of the municipalities of Minas Gerais, in addition to the resources linked to 
FUNDEB. The values of taxes collected and the constitutional transfers were grouped according to 
constitutional percentages, to calculate the related financial resources, which were not part of 
FUNDEB. They were then deflated for IP 2015 by the IPCA and relativized according to the number 
of students enrolled in the municipal network of early childhood and elementary education, including 
Youth and Adult Education. The research systematized the territorial distribution and analyzed the 
behavior of these values for the period considered. The main findings point to the growth of 
inequalities in the financing of basic education, despite FUNDEB and the existence of municipalities 
that have demonstrated a high capacity for investment in education. 
Keywords: Territorial inequality, Basic education, Compulsory constitutional transfers. 
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Dimensões de Inconstitucionalidade da Emenda 
Constitucional 95/2016 e seus Efeitos sobre o 
Financiamento da Educação Básica  
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Os direitos sociais – tais como a Educação, Saúde, Previdência social, dentre outros – 

estabelecidos pelo art. 6º da Constituição Federal de 1988, conferem responsabilidade ao 
Estado no que se refere a proteção social dos cidadãos, vinculando as legislações 
infraconstitucionais ao mencionado dispositivo.   

Em que pese a importância de tais determinações constitucionais concernentes à ação 
social do Estado, presenciamos potenciais retrocessos dessas conquistas, ensejados pela 
Emenda Constitucional n.º 95/2016, a qual Altera o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal.  Em razão da estrutura bicameral do Poder 
Legislativo, a mencionada Emenda tramitou na Câmara dos Deputados (PEC 241) e, 
posteriormente, no Senado Federal (PEC 85), obtendo a votação final em segundo turno nesta 
última casa legislativa no dia 16 de dezembro de 2016. Com efeito, instaurou-se um novo 
regime fiscal com um limite para os gastos do governo federal até 2036. Sua materialidade 
implica que os gastos da União, ficarão limitados a um teto definido pelo montante do gasto 
do ano anterior reajustados pela inflação acumulada, medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA). Tal medida se reverbera em um congelamento real das 
despesas totais do Governo Federal impactando na redução do gasto público em relação ao 
Produto Interno Bruto (PIB) e ao número de habitantes, uma vez que não se levará em 
consideração o crescimento da renda e o crescimento da população em seus cálculos, 
ensejando austeridade fiscal e redução de investimentos em educação e seguridade social.   

A aprovação da referida Emenda ocasionou manifestações de diferentes setores da 
Sociedade Civil, sendo que várias instâncias alegaram seu caráter de inconstitucionalidade, 
gerando dissensos hermenêuticos no que tange à interpretação do referido dispositivo 
jurídico. Diante disso, o presente artigo pretende contribuir com o fomento deste debate 
problematizando a legitimidade da EC 95, ancorando-se nas dimensões de legalidade e 
razoabilidade que pretendem sedimentar o ordenamento jurídico brasileiro, mediante as 
seguintes indagações: Do ponto de vista jurídico-normativo, a EC 95 configura um ato 
inconstitucional? Em que medida a EC 95 compromete o financiamento das políticas sociais, 
e, em específico, da educação?  

Metodologia 

Para o desenvolvimento das análises, realizamos uma pesquisa de natureza 
bibliográfica e documental. A análise documental pautou-se no conteúdo de algumas Ações 
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Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas no Supremo Tribunal Federal como também em 
manifestos produzidos por entidades acadêmicas sobre a referida Emenda. O estudo 
pormenorizado dos documentos buscou apreender os argumentos que sustentam a tese da 
inconstitucionalidade da Emenda 95/2016 como contributos para fundamentar interpretações 
acerca do porvindouro comportamento do Supremo Tribunal Federal face às decisões 
concernentes às ADI´s ajuizadas naquela instância.   

Discussões e Resultados 

A Emenda Constitucional 95 foi uma demanda induzida da esfera executiva para a 
legislativa e, após sua aprovação, foram protocolados seis Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal1, requerendo a revogação da mesma. As 
interseções entre essas instâncias no que tange a materialidade dos dispositivos legais estão 
alicerçadas na estrutura do Estado Moderno mediante a dinâmica da tripartição dos poderes.  

O clima político favorável ao Executivo Federal em 2016 possibilitou a indução de 
medidas provisórias, Projetos de Emendas Constitucionais e Decretos, o que foi apoiado e 
fortemente defendido pela maioria da instância legislativa. Sem embargo, o Poder Judiciário, 
o qual compete a função de “guardião da Constituição” pode se contrapor às instâncias 
Executiva e Legislativa, visando a afirmação de direitos fundamentais, mediante limites 
substantivos às deliberações políticas emanadas das referidas instâncias. Referenciando-se 
nesta prerrogativa e nos incisos VIII e IX do artigo 103 da Constituição Federal, alguns partidos 
políticos, entidades de classe e confederações sindicais, protocolaram Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. As referidas Ações apresentam alguns 
argumentos de natureza distinta, mas, todas sustentam a tese comum da 
inconstitucionalidade da Emenda.   

A primeira ADI (n 5.633), foi ajuizada em 16/12/2016 pelas três principais associações 
nacionais dos magistrados, quais sejam: a Associação dos Magistrados Brasileiros; a 
Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Associação Nacional dos Magistrados do 
Trabalho. A referida Ação, apresenta em seu teor argumentos de cariz corporativo ao 
asseverar que o novo regime fiscal adotado pela Emenda “está limitando e restringindo a 
autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário de participar da elaboração do seu 
próprio orçamento”.    

Os argumentos presentes na ADI 5680 protocolada pelo Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL) assevera que a norma ofende diversos preceitos constitucionais. Destarte, assegura 
que, além de atingir cláusulas pétreas a Emenda Constitucional tem como efeitos o aumento 
da desigualdade e a piora da qualidade de vida no Brasil, com graves impactos negativos na 
saúde, na assistência social e na educação. Assim, “não pode prescindir do exame de sua 
compatibilidade com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de 
direitos humanos”, como a Carta da Organização das Nações Unidas, o Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos e o Protocolo da São Salvador. (https://www.psol50.org.br/wp-
content/uploads/2017/03/ADI-contra-EC-95-Teto-de-gastos.pdf)   

                                                            
1  Considerando os limites espaciais deste trabalho, não foi possível expor o conteúdo de todas as ADI´s, assim, 

elegemos o enfoque de quatro ADI´s. 
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A Ação Direta de Inconstitucionalidade interposta pela Confederação dos Trabalhadores 
da Educação, ao apresentar a educação como central em seu conteúdo, assevera que o   

congelamento por vinte anos dos repasses tributários dos entes federativos para a 
educação impactará no oferecimento do ensino básico por parte do Estado, de modo a 
ampliar as desigualdades sociais, econômicas e regionais, em notória afronta ao 
princípio da isonomia em sua acepção material (art. 5º, caput) e de modo a inviabilizar 
o pleno exercício dos direitos à liberdade individual e à autonomia privada (art. 5º, caput 
e incisos IV, VI, IX e XIII), em prejuízo direto à própria dignidade humana (art. 1º, III), 
que configuram cláusulas pétreas (garantias individuais), a teor do artigo 60, § 4º, IV. 2)   

Durante a tramitação da referida PEC, a Associação Nacional de Pesquisa em 
Financiamento da Educação (FINEDUCA) e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
elaboraram uma Nota Técnica Conjunta abordando seus impactos para a educação, 
conclamando a votação contra todo o Projeto, uma vez que o mesmo compromete 
estruturalmente a maior conquista da educação brasileira, que foi a vinculação de um 
percentual da receita de impostos para a educação, definidos em um mínimo de 18% para a 
União e de 25% para estados e municípios. Os estudos realizados pelas duas entidades 
esclarecem como a PEC 241/55 inviabiliza o CAQi (Custo Aluno-Qualidade inicial), estratégia 
central para assegurar a todos os brasileiros uma escola com padrões básicos de qualidade 
e o Plano Nacional de Educação.   

As entidades destacam ainda que é um engodo pensar que essa medida representaria 
uma economia para os gastos públicos e afirmam que a PEC congela verbas para as políticas 
sociais para liberar recursos para pagamento da dívida pública e a especulação financeira 
(FINEDUCA, 2016. (Fonte: http://www.fineduca.org.br/wpcontent/uploads/2016/10/Nota-
conjunta-FINEDUCA-CNDE_01_2016. Acesso em 06 de maio de 2017).   

A meta 20 do Plano Nacional de Educação preconiza: “Ampliar o investimento público 
em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do 
Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o 
equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio”.  

   Destarte, a Emenda Constitucional 95, compromete estruturalmente a materialização 
da referida meta uma vez que, para cumprir os compromissos será preciso elevar os recursos 
públicos aplicados em educação. Ao contrário dessa perspectiva, presenciamos uma 
crescente redução orçamentária, e com a Emenda está suspensa até 2036 a eficácia do inciso 
I do § 2º do art. 198 e do caput do art. 212 da CF, que estabelecem, respectivamente, pisos 
mínimos de gastos pela União com saúde e educação, que ficam desvinculados da 
arrecadação.   

Considerações Finais 

A Emenda Constitucional 95, ao congelar o financiamento para a educação, 
compromete estruturalmente o Plano Nacional de Educação como também o artigo 212 da 
Constituição Federal, que determina a aplicação de no mínimo 18% da receita líquida de 
impostos da União em manutenção e desenvolvimento do ensino. Diante desse panorama, a 
Emenda Constitucional 95 enseja uma dupla tensão: a preservação das conquistas sociais 
traduzidas em dispositivos constitucionais e o cerceamento da garantia dos direitos 
fundamentais, sobretudo dos estratos empobrecidos. Tal paradoxo leva-nos a corroborar a 
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tese que tais reformas poderiam ocorrer apenas no âmbito do poder constituinte originário. 
Assim, há inconsistências de várias naturezas na EC 95, desde sua propositura até o teor de 
seu conteúdo, conforme apresentamos na seção anterior.   

As conquistas sociais estão em risco, no campo da educação, especificamente, haverá 
uma expressiva redução de recursos públicos destinados ao financiamento da educação 
(artigo 110 do ADCT). Assim, os entes federativos padecerão de intensas dificuldades no 
processo de garantias da oferta e de melhorias do ensino, atingindo de forma crucial os 
estratos empobrecidos da população, uma vez que são os principais beneficiários das 
políticas públicas. Ademais, o princípio constitucional da igualdade também será atingido, uma 
vez que principais políticas de enfrentamento às desigualdades econômicas e sociais 
(educação, saúde e seguridade social) estarão intrinsecamente comprometidos, 
enfraquecendo ainda mais as premissas do Estado Democrático de Direito. A análise dos 
conteúdos das ADI´s, enfocadas neste trabalho, possibilita-nos concluir que a medida infringe 
dispositivos constitucionais relativos ao núcleo essencial de direitos fundamentais, ofendendo 
aspectos cruciais da Carta Magna, devendo ser declarado inconstitucional o artigo 110 do Ato 
de Disposições Transitórias (ADCT), no qual se prevê a alteração dos gastos mínimos em 
educação e saúde. Urge, pois, que o Supremo Tribunal Federal aprove as Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade ajuizadas naquela instância, ou senão que o novo Parlamento, na 
legislatura que iniciará em 2019 revogue a Emenda Constitucional 95.   
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Educação Pública Brasileira: uma análise bibliométrica.  
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Introdução 

O texto apresenta os resultados de análise bibliométrica da literatura sobre as 
repercussões das políticas de austeridade fiscal em torno da dívida pública sobre a educação 
pública brasileira durante 10 anos após 2008. O objetivo foi, especificamente, levantar o 
quantitativo de artigos científicos produzidos nesse período, sobre a temática que envolve 
dívida pública, política fiscal e implicações sobre financiamento da educação. 

A análise integra, como exercício preliminar, pesquisa que procura examinar quando e 
de que forma a literatura específica da área educacional incorpora os conteúdos, os conceitos, 
as questões e suas análises relacionados às políticas de austeridade fiscal. A justificativa para 
tal levantamento e estudo se sustenta na implementação de medidas de política fiscal, sendo 
a mais recente a Emenda Constitucional nº 95 (EC95) (BRASIL, 2016) que implicam 
contenções e reduções importantes nas disponibilidades de receitas para aplicação nas 
políticas sociais. São dessa linhagem a Desvinculação das Receitas da União, sucessora do 
Fundo Social de Emergência, iniciado em 1994, e do Fundo de Estabilização Fiscal, e a Lei 
de Responsabilidade Fiscal.  

A EC95, a mais profunda medida de austeridade fiscal, institui um novo “regime fiscal” 
na execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. O principal mecanismo 
inserido pela EC95 impôs um limite rigoroso para execução orçamentária da União que 
vigorará por vinte exercícios financeiros a partir de 2017. Nesse período as despesas 
primárias, excluídas as despesas financeiras, ficarão limitadas, em cada ano, ao teto de 
referência das despesas primárias realizadas no ano imediatamente anterior, apenas corrigida 
pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (IPCA). O objetivo alegado para tão extrema e 
austera medida, como o das congêneres citadas anteriormente, é de combater o desequilíbrio 
das contas públicas desviando recursos tributários na forma de superávit primário para o 
pagamento de juros e amortização da dívida pública brasileira que, a despeito de todas as 
medidas tomadas, atingiu níveis estratosféricos. 

No Brasil, a dívida pública, além de extrair anualmente cerca da metade do orçamento 
federal (FATORELLI, ÁVILA, 2018), tem servido de justificativa para implantação da reforma 
da previdência; contínuas privatizações e, num círculo vicioso, imposição de cada vez mais 
austeras medidas de ajuste fiscal, impactando diretamente nas políticas públicas. 

Na educação, a EC95 afeta negativamente as receitas federais geradas pelo dispositivo 
da vinculação e da contribuição social do salário educação (SE) inscritos na Constituição 
Federal de 1988, repercutindo na educação dos estados e municípios, uma vez que parcela 
importante da receita federal é destinada a programas e políticas executadas por esses 
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governos. Desse modo, a EC95 rompe com a proteção que o financiamento da educação 
pública recebia (CASTRO, SADECK, 2003), a forma de fazer cumprir o dever do Estado na 
garantia constitucional ao direito à educação. 

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Associação Nacional de Pesquisa 
em Financiamento da Educação (FINEDUCA/CAMPANHA, 2016) alertaram para os impactos 
dessa medida, denunciando que o regime fiscal proposto significa o estrangulamento da 
educação pública brasileira, tornando letra morta o Plano Nacional de Educação (PNE) 
(BRASIL, 2014), onde estão definidas metas para o ensino em todos os níveis a serem 
alcançados até 2024.  

A implementação da EC95 tende a contribuir para a expansão do setor privado sobre o 
setor público, principalmente no que tange ao poder do capital financeirizado. O poder do 
setor financeiro mundial se consolidou pela desmedida e inescrupulosa utilização de 
instrumentos financeiros gerados principalmente por dívidas sem a correspondente 
contrapartida. Tal qual, o “endividamento público” tem favorecido grandes conglomerados 
financeiros mundo a fora, utilizando-se do endividamento como mecanismo de dominação e 
extração das riquezas socialmente produzidas, caracterizando a dívida pública como um dos 
principais instrumentos de fomento do capital financeirizado (LAPAVITSAS, 2009).  

Assim, pensar em políticas públicas para educação decorre necessariamente de 
reflexão profunda, estratégica sobre as relações que permeiam financiamento da educação, 
orçamento público e endividamento público brasileiro.  

A literatura da área educacional tem discutido essa problemática? 

Metodologia e Resultados 

O levantamento da literatura recorreu ao método da Análise Bibliométrica, com apoio 
dos Operadores Lógicos Booleanos. Foram consultadas as bases de dados Thesaurus 
Brasileiro da Educação, Portal de Periódicos Capes, Biblioteca on-line da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e Google Acadêmico. 

A bibliometria se enquadra entre diversas formas de medição e avaliação dos fluxos de 
informação, como a cientometria, a informetria e a webmetria. Cada uma dessas técnicas 
busca enfoques diferentes para mediar à difusão do conhecimento científico. A bibliometria e 
empregada para mapear de forma quantitativa determinada área do conhecimento (VANTI, 
2002) ou, segundo outro enfoque, analisar a produção científica por intermédio da medição 
do quantitativo das produções, tendo como principal objetivo o desenvolvimento de 
indicadores confiáveis (PRITCHARD, 1969). 

A fim de se constituir um banco de dados inicial, de acordo com a análise bibliométrica, 
se estabeleceu três etapas no contexto metodológico deste estudo, determinadas por Pré-
busca, Busca e Pós-busca. 

A Pré-Busca consistiu em definir os descritores (palavras-chave) e organização das 
estratégias de busca junto a bases de dados selecionadas de forma estruturada na 
formulação do problema, constituição do contexto e definição do objetivo. Os descritores 
resultantes foram: Ajuste Fiscal; Dívida pública; Financiamento da Educação Pública; Fundo 
Público; Gasto tributário; Orçamento Público; Política fiscal; Política Tributária.  
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Na formulação das estratégias de busca (LOPES, 2002) fez-se a integração dos 
descritores aos Operadores Lógicos Booleanos ((“ ”, AND, OR, NOT)) nas bases do Portal de 
Periódicos da CAPES e link do Google Acadêmico disposto na pagina principal do Portal de 
Periódicos da CAPES. As buscas junto às bases de dados THESAURUS e ANPED se deu 
por uso das palavras-chave, com conexão simples aos Operadores Lógicos Booleanos, ou 
seja, sem uso dos termos truncadores.  

A etapa da Busca resultou em 677 artigos científicos mostrados no quadro 01.  
Quadro 01 – Quantitativo de Artigos Científicos coletados 

THESAURUS ANPED Portal CAPES via 
acesso CAFe 

Google Acadêmico via Portal 
CAPES Total 

06 05 97 569 677 
Fonte: Elaboração do Antoniel Borges Gonçalves. 

A etapa da Pós-Busca refinou os dados obtidos segundo critérios de exclusão de 
Temporalidade (não classificados como Artigo Científico), Especificidade (artigos anteriores 
ao ano de 2008) e Conceitos-chaves (que não contemplavam análise dialógica entre os 
descritores e a temática desenvolvida na pesquisa), o que resultou na exclusão de 644 e na 
seleção 13 artigos, conforme relação abaixo: 

1. AMARAL, N. C. Com a PEC 241/55 (EC 95) haverá prioridade para cumprir as 
metas do PNE (2014-2024)? Revista Brasileira de Educação, v. 22, n. 71, 
2017. 

2. CHAVES, V. L. J.; REIS, L. F.; GUIMARÃES, A. R. Dívida pública e 
financiamento da educação superior no Brasil. Acta Scientiarum Education, v. 
40, p. 5, 2018. 

3. AZEVEDO, M. L. N. de. O Novo Regime Fiscal: A Retórica da Intransigência, o 
Constrangimento da oferta de bens públicos e o comprometimento do PNE 2014-
2024. Tópicos Educacionais, v. 22, n. 1, 2016. 

4. DE LELIS, D. A. S. Ideologia constitucional e políticas públicas: uma crítica ao 
Novo Regime Fiscal. Revista de Desenvolvimento e Políticas Públicas, v. 1, 
n. 2, p. 143-153, 2017. 

5. PINTO, E. G. Novo Regime Fiscal e a constitucionalização do 
contingenciamento das despesas primárias obrigatórias. Physis v. 26, n. 4, p. 
1097-1101, 2016. 

6. REIS, L. F. Dívida Pública, Política Econômica e o Financiamento das 
Universidades Federais e da Ciência e Tecnologia no Brasil: 2003-2017, 
2018. 

7. RIBEIRO, I. R.; SALVADOR, E. Hegemonia e políticas sociais no Brasil: 
contribuições ao debate sobre vinculação orçamentária. Katálysis, v. 21, n. 1, 
p. 76-85, 2018. 

8. ROSSI, P; OLIVEIRA, A L. M. de; ARANTES, F. Austeridade e impactos no 
Brasil: Ajuste fiscal, teto de gastos. Análise nº33, Friedrich-Ebert-Stiftung Brasil, 
2017. 

9. SALVADOR, E. Fundo Público e o financiamento das Políticas Sociais no Brasil. 
Serviço Social em Revista, v. 14, p. 4-22, jan./jun. 2012. 

592



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Marcos Edgar Bassi; Antoniel Borges Gonçalves 

Dívida Pública, Política Fiscal e Implicações para Educação Pública Brasileira

 1

4

10. SALVADOR, E. Fundo público e políticas sociais na crise do capitalismo. 2010. 
Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 104, p. 605-631, out./dez. 2010. 

11. SALVADOR, E.; TEIXEIRA, S. O. Orçamento e políticas sociais: metodologia de 
análise na perspectiva crítica. Revista de Políticas Públicas, v. 18, n. 1, p. 15-
32, 2014. 

12. SANTO, M. E.; MENDES Á. N. O fundo público e o capital portador de juros: o 
papel da dívida pública brasileira no capitalismo contemporâneo. Pesquisa & 
Debate, v 27, n. 1 (49), p.25, PUC-SP, 2016. 

13. SOUZA, T. R. Conversão da dívida pública por educação básica: É para 
democratizar ou para mercantilizar? Trabalho Necessário, v. 8, n. 10, 2018. 

Discussões 

A par deste resultado, após rigorosa Análise Bibliométrica com apoio dos Operadores 
Lógicos Booleanos, pode-se dizer que a produção nos últimos dez anos envolvendo a 
temática da dívida pública, a política fiscal e suas implicações sobre o financiamento da 
educação pública brasileira é quantitativamente pouco expressiva. Ainda menos expressiva é 
a produção da área educacional com apenas os 03 primeiros artigos da relação. 

Esse resultado expressa a premente necessidade da ampliação de investigações que 
aprofundem a compreensão dos fenômenos econômicos, políticos e sociais que circundam 
as relações entre o endividamento público e a educação pública brasileira.  

Nossa hipótese explicativa aponta que a proteção ao financiamento da educação 
proporcionada pela vinculação constitucional adiou as investigações sobre as implicações da 
dívida pública na área educação. O rompimento dessa proteção provocado pela EC95 trouxe 
a emergência tardia das análises. Até então, as políticas fiscais, por mais austeras que fossem 
não implicavam retrocessos da magnitude de tal medida. 

Assim, os estudos têm que se ampliar e aprofundar em vista das constantes ameaças 
neoliberais, a despeito da urgente e necessária revogação da EC95. 
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Introdução 

Com o advento da CF/88 e da LDB nº 9394/1996 foram asseguradas fontes de recursos 
financeiros para a educação básica. Neste sentido, faz-se necessário abordar o significado 
de financiamento, especificamente para área educacional. Assim, recorrendo à definição 
apresentada por (CARVALHO, 2016), 

Financiamento é uma operação financeira em que a parte financiadora fornece recursos 
para outra parte, que está sendo financiada. No caso do financiamento público da 
educação, os entes federados (União, estados-membros, Distrito Federal e municípios) 
fornecem recursos financeiros para manutenção de suas escolas, pagamento de 
pessoal e investimentos na infraestrutura escolar. (p. 101) 

Assim, o objeto de pesquisa deste trabalho1 tem como ponto de partida uma 
determinação dada pela LDB/96, na qual determina que os estabelecimentos de ensino têm 
a incumbência de administrar seus recursos materiais e financeiros e os sistemas de ensino 
assegurarão às unidades escolares públicas graus de autonomia pedagógica, administrativa 
e de gestão financeira. Além disso, os municípios devem exercer ação redistributiva em 
relação às suas escolas. Por sua vez, o ente municipal deve realizar a distribuição de recursos 
financeiros às escolas. Os incisos segundo dos arts. 11 e 12 e o art. 15 da Lei Federal dão 
embasamento ao presente estudo no intuito de investigar até que ponto o município cumpre 
estas atribuições definidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Neste sentido, o interesse em pesquisar sobre a política de financiamento da educação 
básica e ter a possibilidade de estudar e aprofundar o conhecimento sobre um assunto, que 
é um dos pilares na efetivação de políticas educacionais, surgiu no ano de 2013, ouvindo 
relatos de gestores escolares sobre as dificuldades das instituições de ensino referente à 
disponibilidade de recursos financeiros para a resolução de questões cotidianas das escolas.  

Em decorrência de minha atuação profissional, o município escolhido nesta investigação 
é Luziânia, pertencente ao Estado de Goiás. 

O presente estudo apresentou uma breve revisão de literatura de acordo com que tem 
sido publicada na literatura brasileira a partir do levantamento e análise de artigos, 
dissertações e teses no período em tela. A revisão de literatura realizada na sua maior parte 
são análises relativas aos seguintes temas: Fundef/Fundeb, autonomia da gestão financeira 
da escola versus gestão democrática, descentralização de recursos como forma democrática 
e participativa e descentralização de recursos financeiros feita pelo governo federal. Ademais, 

                                                            
1  Este resumo expandido é resultado de uma dissertação de mestrado. 
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verificou-se que, todos os trabalhos encontrados envolvem pesquisas qualitativas e foram 
realizadas com foco na gestão escolar.  

Não foram localizados estudos específicos sobre o financiamento da educação básica 
a respeito da distribuição e redistribuição de recursos financeiros, sob o olhar da gestão 
educacional. Sendo assim, justificou-se este trabalho, uma vez que o intuito foi realizar uma 
análise quantitativa e no âmbito da gestão educacional, ou seja, na gestão do sistema 
municipal de Luziânia. 

De acordo com (VIEIRA, 2009), 

A gestão educacional situa-se na esfera macro, ao passo que a gestão escolar localiza-
se na esfera micro. Ambas articulam-se mutuamente, dado que a primeira justifica-se a 
partir da segunda. Noutras palavras, a razão de existir a gestão educacional é a escola 
e o trabalho que nela se realiza. A gestão escolar, por outro lado, orienta-se para 
assegurar aquilo que é próprio de sua finalidade – promover o ensino e a aprendizagem, 
viabilizando a educação como um direito de todos, conforme determinam a Constituição 
e Lei de Diretrizes e Bases (p. 24). 

Sendo assim, surgiu a necessidade de compreender através desta investigação as 
seguintes questões problema: Existem critérios de distribuição e redistribuição de recursos 
financeiros públicos para as escolas regulamentadas pelo município de Luziânia, e se o 
Município tem exercido a ação distributiva e redistributiva de recursos em relação às suas 
escolas? 

Este trabalho, por sua vez, tem como objetivo geral, analisar se existem critérios de 
distribuição e redistribuição de recursos financeiros públicos para as escolas regulamentadas 
pelo município de Luziânia e se o município faz a distribuição e redistribuição de recursos 
financeiros em relação às suas escolas. 

Os objetivos específicos são: descrever o financiamento da educação municipal na 
federação brasileira; investigar no arcabouço legal do município de Luziânia se existem 
critérios de distribuição e redistribuição dos recursos públicos em relação às suas escolas; 
analisar de que forma os recursos financeiros destinados à educação, consideradas MDE são 
usados no Município de Luziânia e se exercem a ação distributiva e redistributiva de recursos 
financeiros para as escolas. 

Metodologia 

Como forma de operacionalizar o processo de investigação e viabilizar as respostas das 
questões problema, o presente trabalho será subsidiado por pesquisa documental e 
bibliográfica. Sendo que a primeira, a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, e 
pode ser feita no momento em que o fato ou fenômeno ocorre ou depois. A segunda abrange 
a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde livros, teses etc., até 
revistas acadêmicas. (MARCONI & LAKATOS, 2010). 

Somando-se a isso, a pesquisa será descritiva e analítica. A pesquisa descritivo-
analítica segundo (PRODANOV & FREITAS, 2013), é quando o pesquisador apenas registra 
e descreve os fatos observados sem interferir neles. Tal pesquisa observa, registra, analisa e 
ordena os dados, sem manipulá-los.  

Nesse contexto e de acordo com a abordagem da pesquisa, tomou-se como fontes de 
informação os documentos oficiais produzidos no município de Luziânia e legislação federal. 
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Assim, utilizou-se a pesquisa quantitativa, de acordo com (PRODANOV & FREITAS, 
2013), “considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 
opiniões e informações para classificá-las e analisá-las”. (p. 69).  

A análise será realizada por meio de duas perspectivas. A primeira envolve investigar 
se há previsão na legislação municipal a respeito da distribuição e da redistribuição de 
recursos financeiros. A segunda tem por objetivo analisar por meio dos gastos em educação 
se a gestão educacional municipal realiza a ação distributiva e a redistributiva de recursos 
financeiros para as instituições escolares.  

Resultados e Discussão 

Foram mensuradas as receitas da educação municipal, ou seja, os recursos financeiros 
disponíveis para educação de Luziânia no período de 2005 a 2015, tais como: a receita de 
impostos próprios municipais de Luziânia, as transferências constitucionais da União e do 
Estado de Goiás, os recursos provenientes do Fundef/Fundeb, a cota municipal do Salário-
Educação, os recursos dos programas federais PNAE e Pnate, geridos pela gestão 
educacional. 

Feito o levantamento dos recursos financeiros para a educação municipal de Luziânia, 
partiu-se então para analisar a normatização e as despesas com a educação, do Município 
de Luziânia. O terceiro objetivo específico teve a pretensão de esquadrinhar a 
operacionalização da gestão financeira do município de Luziânia. Em primeiro lugar, foi 
realizada uma investigação do arcabouço legal municipal sobre a existência de mecanismos 
de distribuição e de redistribuição de recursos financeiros às escolas. Em segundo lugar, 
foram analisadas as despesas realizadas com a educação municipal de Luziânia, referentes 
à receita de impostos próprios, transferências constitucionais da União e do Estado, do 
Fundef/Fundeb, da cota municipal do Salário-Educação, do Pnate e do Pnae. 

Conclusão 

Pôde-se observar no município de Luziânia a existência de três normas legais que 
versam sobre os mecanismos de distribuição de recursos financeiros às escolas municipais: 
Os Planos Municipal de Educação - PMEs, a Lei do Proafem (Programa de Apoio Financeiro 
às Escolas Municipais) e a Instrução Normativa. Quanto ao mecanismo redistributivo, 
verificou-se a previsão legal somente nos PMEs. 

Conforme os dados financeiros das despesas realizadas com MDE, por meio dos 
recursos provenientes de impostos próprios e transferências constitucionais, é possível 
concluir que foram efetuadas transferências de recursos financeiros às escolas municipais, 
caracterizando a existência de distribuição de recursos. Os repasses aconteceram via 
Proafem, partir de 2006, um programa municipal de apoio financeiro às escolas. De acordo 
com os dados financeiros o município fez o repasse de recursos inferior a 2% do total das 
despesas às suas escolas durante todo o período analisado. Verifica-se ainda uma redução 
do percentual transferido nos anos de 2012 a 2015. 

Quanto às despesas com o Fundef/Fundeb, a cota municipal do Salário-Educação, 
PNAE e Pnate, as informações analisadas mostraram que não houve repasse de recursos 
financeiros às instituições de ensino provenientes destas fontes de recursos.  
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No que tange à análise da gestão educacional no Município de Luziânia relativa às 
ações de distribuição e redistribuição de recursos financeiros públicos em relação às suas 
escolas, é possível concluir que, de acordo com execução financeira das despesas realizadas, 
somente uma pequena porcentagem dos recursos foi descentralizada às suas escolas por 
meio do “Programa Proafem”, durante o período de 2006 a 2015. Entretanto, cabe salientar 
que são valores muito insignificantes do ponto de vista das despesas com educação. Neste 
sentido, identificou-se uma gestão financeira centralizada, quase na sua totalidade, feita pela 
Secretaria de Educação. 

Por fim, identificou-se que, na legislação municipal, há previsão para distribuição e 
redistribuição de recursos financeiros às suas escolas. Em relação aos mecanismos de 
redistribuição, o arcabouço legal municipal define os critérios redistributivos para as 
instituições escolares, a partir de 2008, no entanto, no período analisado, esta ação não foi 
implementada na gestão educacional.  

A pesquisa constatou que a gestão financeira dos recursos da educação municipal ainda 
permanece demasiado centralizada pela Secretaria Municipal de educação, ou seja, recebe 
as demandas específicas das escolas em relação à manutenção e desenvolvimento do ensino 
e fazem a contratação e o pagamento destas demandas.  
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Financiamento e Atendimento da Educação Infantil 
nas Capitais Brasileiras (2007-2017) 

Denize Cristina Kaminski Ferreira 
Katia Cristina Sommer Schmidt 

Claudia Alessandra Gregorio 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba/PR – Brasil 

Introdução 

Historicamente alguns marcos legais, resultantes de lutas e disputas políticas, 
possibilitaram a  ampliação do direito à Educação Infantil (EI) no Brasil, destes destacam-se: 
i) o reconhecimento da EI como dever do Estado na Constituição Federal de 1988 (CF); ii) 
sua definição como primeira etapa da Educação Básica (EB) na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394/1996 (LDB); iii) a inclusão de parte da EI na faixa etária 
considerada como de frequência obrigatória (4 aos 17 anos) por meio da Emenda 
Constitucional (EC) nº 59/2009,  que delimitou como prazo para sua efetivação o ano de 2016; 
e iv) a aprovação do Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE) que, em consonância 
com a referida EC, delimita como primeira meta a universalização do atendimento na pré-
escola (4 e 5 anos) e a ampliação das matrículas na creche de forma a atender, no mínimo, 
50% da população de 0 a 3 anos até 2024.   

Nesse bojo, outra importante conquista para EI foi a inclusão de suas matrículas na 
distribuição dos recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), instituído pela 
EC nº 53/2006 e regulamentado no ano seguinte pela Lei nº 11.494/2007. Tal política vincula 
20% dos recursos destinados à educação nos municípios e estados para um fundo contábil, 
redistribuídos a partir do número de matrículas na EB de cada ente. Assim, a inclusão recente 
da EI na principal política de financiamento, bem como as metas estabelecidas para sua 
ampliação, reverberam a necessária discussão sobre o financiamento dessa etapa da 
educação. 

Conforme exposto, a legislação atual sinaliza avanços na proclamação do direito à EI, 
entretanto convém destacar que esta etapa é de responsabilidade prioritária dos municípios 
(art. 30, inciso VI e art. 211, § 2º, da CF), todavia a arrecadação da receita de impostos nos 
diferentes estados e entes municipais é desigual (GOUVEIA, 2011), o que pode dificultar a 
exequibilidade da determinação legal quanto à sua oferta. 

Neste sentido, Silveira (2013) afirma que se faz necessário alterar a concepção de que 
a efetivação dos direitos deve estar condicionada aos recursos financeiros disponíveis, 
devendo ocorrer o contrário, isto é, os recursos devem ser direcionados à concretização dos 
direitos já definidos na legislação. Esta é uma das justificativas para a defesa da 
implementação do CAQi (Custo Aluno-Qualidade inicial), que nasceu de um esforço pioneiro 
da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, objetivando transformar em políticas 
concretas as determinações legais de garantia de um padrão mínimo de qualidade na 
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educação pública (art. 211 da CF e art. 4º da LDB), tal indicador é calculado a partir daqueles 
insumos indispensáveis ao desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem, assim 
sendo, o CAQi é o padrão mínimo necessário para garantia de educação pública de qualidade, 
já o CAQ (Custo Aluno-Qualidade) é uma proposta mais ambiciosa, que avança para além do 
mínimo (CARREIRA e PINTO, 2007). 

A partir dos dados apresentados, este resumo pretende observar os reflexos da 
ampliação legal do direito à EI por meio da análise dos gastos realizados pelas capitais 
brasileiras nesta etapa da educação, considerando ainda os dados referentes às matrículas.  

Metodologia 

Para realização deste estudo foram consultados os dados orçamentários disponíveis no 
site Finanças do Brasil (FINBRA, 2007; 2017); as matrículas de EI nos Microdados do Censo 
Escolar (INEP, 2007; 2010; 2017) e a população de 0 a 5 anos no Censo Populacional (IBGE, 
2010). O recorte temporal abrangerá 2007 e 2017, considerando a instituição do FUNDEB em 
2007 e a EC nº 59/2009, que estabeleceu o ano de 2016 como prazo para universalização do 
atendimento em pré-escola.  

Resultados e Discussões 

Ao analisar a Tabela 1 constata-se que em 24 das 26 capitais houve crescimento dos 
valores destinados à função Educação entre 2007 e 2017, com exceção de Aracaju (-10,9%) 
e Vitória (-15,6%); destaca-se ainda que o maior crescimento ocorreu em Boa Vista (153,1%) 
e o menor em Recife (9,1%). É possível inferir que tal incremento de recurso esteja associado 
à ampliação da garantia legal do direito à educação e à reformulação da política de fundos, 
que passou a contemplar todas as matrículas da EB para fins de repasse de recurso. 
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Em relação aos valores destinados à EI, 19 capitais declararam ampliação de gastos 
nos anos analisados, exceto Macapá, Porto Velho, Aracaju, João Pessoa, Goiânia, São Paulo 
e Vitória; o crescimento varia de 2.513,9% (Rio Branco) a 42,6% (Salvador). Convém atentar 
para o fato de que Maceió não possui informações quanto ao gasto nesta etapa em 2017, o 
que possivelmente representa erro no registro do gasto, impossibilitando o cálculo de 
crescimento.  

Ao analisar a taxa de atendimento em creche no ano de 2010, considerando a 
população censitária de 0 a 3 anos e as matrículas em cada capital, as menores taxas de 
atendimento encontram-se nas regiões Norte e Nordeste; destaca-se que Vitória é a capital 
com maior taxa: 69,4%, seguida por Florianópolis com 39,6%. A taxa de atendimento em pré-
escola em 2010 é maior em relação à creche em todas as capitais, sendo que em 11 delas, 
mais de 80% da população de 4 e 5 anos é atendida, destaca-se que em São Luís, São Paulo 
e Vitória se atendia mais de 100% da demanda, novamente a capital capixaba evidencia taxa 
elevada, cumpre ressaltar a leve redução de -1,8% do montante gasto em EI nesta capital, 
possivelmente ocorre porque esta já possuía uma taxa de atendimento superior em relação 
às demais cidades analisadas, o que tende a exigir menor esforço financeiro para ampliação 
da rede. 

Quanto à taxa de crescimento de vagas em creche todas as capitais apresentaram 
incremento que varia de 2,4% em Natal a 87,4% em Rio Branco, cumpre destacar que esta 
última capital teve o maior crescimento (2.513,9%) de recursos destinados à EI o que tende 
a estar diretamente relacionado com a taxa de atendimento registrada em 2010, que era a 
segunda pior (4,3%) do país, evidenciando o esforço do município para ampliação das vagas. 

Já em relação à pré-escola, nove capitais apresentaram taxa negativa de crescimento 
no período analisado, convém destacar que esta diferença de crescimento nas sub-etapas 
aparenta estar associada ao déficit de vagas, que é maior na creche; tendencialmente na 
maioria dos casos as taxas de atendimento menos elevadas em 2010 são as que apresentam 
as maiores taxas de crescimento no período 2007-2017 e vice-versa. Outra hipótese para taxa 
negativa de crescimento de vagas na pré-escola pode estar associada à ampliação do Ensino 
Fundamental (EF) de 8 para 9 anos e ao estabelecimento da política do corte etário, que 
corroboraram para o ingresso no EF de crianças na faixa etária antes atendida na EI, 
possibilitando diminuir o déficit de atendimento ao liberar vagas já existentes para matricular 
mais crianças de 4 e 5 anos. 

Quanto às vagas municipais em creche, observa-se que percentualmente, em relação 
ao total de vagas entre 2007 e 2017, em 13 capitais houve diminuição da oferta municipal, 
evidenciando assim, um incremento do atendimento privado. 

Quanto ao conveniamento no período analisado, somente Rio Branco não possuía 
vagas conveniadas, ofertando quase 90% das vagas em EI na rede municipal em 2017, sendo 
este o maior índice entre as capitais, cumpre reiterar que a referida capital apresentou o maior 
percentual de crescimento de recursos destinados à primeira etapa da EB, evidenciando que 
a ampliação da rede própria tem relação direta com o incremento de aporte financeiro. Houve 
redução das vagas conveniadas em creche em 22 capitais dentro do total de matrículas 
ofertadas, apenas Salvador (57,4%) e São Paulo (67%) ampliaram seus índices nos anos 
analisados, as quais não apresentam a mesma tendência na sub-etapa obrigatória da EI, a 
pré-escola. 
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No que se refere às vagas municipais na pré-escola, em termos percentuais, em relação 
ao total de vagas, houve redução em 11 capitais, sendo que São Luís possui a maior 
quantidade de vagas conveniadas (45%), seguida por Porto Alegre (34,6%) em 2017, todas 
as demais reduziram seus índices de conveniamento, destaca-se que na primeira sub-etapa 
da EI tais capitais também se destacam nesta forma de atendimento. 

Sete capitais apresentaram redução dos recursos destinados à EI, sendo que quatro 
destas (Macapá, Aracaju, São Paulo e Vitória) observa-se taxa positiva de crescimento em 
creche e negativa na pré-escola, indicando que priorizou-se a primeira sub-etapa, sendo que 
as três primeiras cidades possuíam déficit acentuado de vagas nesta. Já Porto Velho, João 
Pessoa e Goiânia, embora registrem redução percentual do gasto em EI nos anos analisados, 
tiveram incremento na taxa de crescimento de creche e pré-escola, o que nos leva a 
questionar como se deu essa ampliação aparentemente sem incremento de recurso; nesta 
perspectiva, cumpre registrar que Porto Velho declarou gasto de 31,05% e Goiânia registrou 
11,01% em “Outras despesas na Função Educação” em 2007, tais capitais registraram, 
respectivamente, 25,21% e 50,2%  em “Administração Geral” no ano de 2017, tratam-se de 
dois itens genéricos que não especificam como se deu o uso do recurso, dessa maneira infere-
se que o gasto em algumas etapas nestas cidades pode estar subestimado; destaca-se ainda 
que Salvador também registrou quase 60% dos gastos dentro da função Educação nos 
mencionados itens nos anos analisados; assim sendo, estes casos evidenciam a necessidade 
de maior rigor no registro dos gastos orçamentários. 

Conclusões 

Na maioria (92%) das capitais brasileiras houve incremento do montante gasto na 
função Educação e ampliação do atendimento em EI, em especial na sub-etapa creche, isto 
porque esta apresentava menor taxa de atendimento em 2010 em relação à pré-escola, 
exigindo, portanto, maior esforço para ampliação de vagas.  

Destaca-se que a creche apresenta menor taxa percentual de oferta pública, registrando 
percentual expressivo de oferta privada e conveniado; ainda que o conveniamento com o 
Poder Público venha progressivamente sendo reduzido, Boa Vista, Salvador, Belo Horizonte 
e São Paulo se destacam no conveniamento de creche, bem como São Luís e Porto Alegre 
em ambas as sub-etapas da EI em 2017. 

Ressalta-se que a ampliação de recursos é um fator fundamental para ampliação da 
oferta, prova disto é Rio Branco, que não possui conveniamento e oferta quase 90% das vagas 
em EI na rede municipal em 2017, esta capital teve um incremento de 2.513,9% dos recursos 
destinados à EI no período. 

Convém ressaltar ainda que, o direito à educação não se limita unicamente ao acesso, 
mas também à permanência com padrões mínimos de qualidade, indubitavelmente a 
implementação do CAQi mostra-se como uma possibilidade real de garantia da efetivação do 
direito à EI, sinalizando a premência da União assumir maior responsabilidade na oferta desta 
etapa de ensino, que prioritariamente fica a encargo dos entes municipais. 
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Resumen 
En los últimos años se registró un proceso inédito en la historia de la política educativa en 
Argentina, el crecimiento sostenido del financiamiento educativo. A la vez, sucede con 
frecuencia en las políticas públicas educativas, se desperdició una coyuntura excepcional para 
impulsar o realizar las reformas estructurales del sector. El impulso de la Ley Nacional de 
Financiamiento Educativo, curiosa novedad institucional en educación, prometió alcanzar el 
6% del PIB como estrategia para superar la restricción presupuestaria históricamente 
preponderante, corriendo del eje principal la eterna y monopolizada discusión por la puja de 
los recursos en un marco de iniciativas de ampliación de las políticas educativas. A lo largo 
del artículo, organizado en tres secciones, en las cuales se desarrolla el análisis del esquema 
de distribución de los recursos como marco fiscal de la administración educativa, el 
comportamiento y evolución del gasto sectorial enmarcado por la puja entre centralismo y 
federalismo y, por último, la política de recentralización del Estado nacional en el 
financiamiento educativo. En conclusión, se detallan y esbozan, los principales hitos 
identificados en el marco de la relación fiscal-educativa, los principales aspectos que permitió 
la coyuntura y que la política educativa no supo (o no quiso) capitalizar como escenario de 
implementación de políticas educativas del accionar estatal, y como desafíos pendientes, 
algunos ejes que se podrían encomendar como propuesta de coordinación del 
cofinanciamiento entre el centralismo de los recursos y el federalismo de los gastos en el afán 
de imprimir mayor equidad y justicia distributiva en el sistema educativo nacional. 
Palabras claves: Financiamiento Educativo – Federalismo Fiscal – Descentralización – 
Centralización - Estado 

  

                                                            
1  Licenciado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es docente 

de la Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación, investigador del Programa Educación, Conocimiento y 
Sociedad del Área de Educación y director académico del Núcleo de Estudios del Financiamiento y Administración de la 
Educación (NEFAE) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).   Las principales líneas de 
investigación consisten en Planeamiento, Economía y Administración de la Educación, Financiamiento Educativo y Trabajo 
Docente. Fue Director Nacional de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación de la nación y posee una 
trayectoria especializada en esas líneas de investigación y como formulador de políticas públicas en educación. 
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A Relação Fiscal-Educacional na Argentina: entre o centralismo dos 
recursos e o federalismo das despesas 
Resumo 
Nos últimos anos, tem havido um processo sem precedentes na história da política 
educacional na Argentina, o crescimento sustentado do financiamento educacional. Ao 
mesmo tempo, freqüentemente acontece nas políticas públicas educacionais, um momento 
excepcional foi desperdiçado para promover ou levar a cabo as reformas estruturais do setor. 
O impulso a Lei Nacional de Financiamento Educacional, curiosa novidade institucional na 
educação, prometeu alcançar 6% do PIB como estratégia para superar a restrição 
orçamentária historicamente preponderante, fugindo do eixo principal a eterna e 
monopolizada discussão para a licitação de recursos dentro de um marco de iniciativas de 
expansão das políticas educacionais. Ao longo do artigo, organizado em três seções, nas 
quais a análise do esquema de distribuição de recursos é desenvolvida como um arcabouço 
fiscal da administração educacional, o comportamento e a evolução dos gastos setoriais 
enquadrados pelo lance entre centralismo e federalismo e, finalmente, , a política de 
recentralização do Estado nacional no financiamento educacional. Como conclusão, 
detalhada e delineada, os principais marcos identificados no marco da relação fiscal-
educacional, os principais aspectos que permitiram a conjuntura e que a política educacional 
não sabia (ou não queria) capitalizar como cenário de implementação de políticas 
educacionais da ação Estado, e como desafios pendentes, alguns eixos que poderiam ser 
confiados como uma proposta de coordenação do co-financiamento entre o centralismo de 
recursos e o federalismo de gastos no esforço de imprimir maior eqüidade e justiça distributiva 
no sistema nacional de educação. 
Palavras-chave: Financiamento Educacional - Federalismo Fiscal - Descentralização - 
Centralização – Estado.  
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Resumo Expandido  
Eixo Temático:  Políticas de Financiamento da Educação Básica e Superior  

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em Minas 
Gerais: cumprimento do mínimo constitucional no 
período de 2005 a 2015 

Ellen Cristina Ceccon 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas/SP, Brasil 

Introdução 

A presente pesquisa é um recorte da dissertação de mestrado da autora, e tem como 
objetivo analisar o cumprimento do mínimo constitucional investido em Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino (MDE) no estado de Minas Gerais, no período de 2005 a 2015.  

Segundo o art. 212 da Constituição Federal de 1988, o financiamento da educação 
brasileira é adotado como regulação básica e, a partir disso, são definidos os percentuais 
mínimos de recursos financeiros arrecadados por meio de impostos que devem ser investidos 
na escola pública pela União, estados, Distrito Federal e municípios. Em suas leis orgânicas, 
tais órgãos podem estabelecer percentuais mínimos maiores ou iguais aos que foram 
determinados pela União (OLIVEIRA, 2007).  

Mediante isso, a União deve aplicar pelo menos 18% do quantitativo dos impostos por 
ela arrecadados, descontando-se as transferências efetivadas a estados, Distrito Federal e 
municípios. Já os estados devem aplicar em educação nunca menos de 25% dos volumes 
dos impostos por eles arrecadados, adicionando-se os recursos transferidos pela União e 
descontando-se os recursos transferidos aos municípios. Por sua vez, os municípios devem 
aplicar pelo menos 25% do volume de impostos por eles arrecadados, adicionando-se os 
repasses pela União e estados. 

Sabendo que em sua Constituição Estadual, art. 201, o estado de Minas Gerais 
estabelece que a alíquota mínima de vinculação de impostos líquidos para a MDE é de 25% 
(MINAS GERAIS, 1989), esse trabalho se propõe verificar o cumprimento do mínimo 
constitucional de recursos destinados à educação em Minas Gerais. 

Metodologia 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa de natureza qualitativa descritiva, com 
procedimentos de estudo de caso (ANDRÉ, 2013), em que será apresentada a conjuntura 
que contempla a rede estadual de ensino de Minas Gerais, estado da região sudeste do Brasil.  

Quanto a investigação, o mapeamento e a coleta de dados ocorreu em fontes primárias, 
como o Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE); o Sistema 
Integrado de Administração Financeira (SIAFI); os Relatórios do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-MG); Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e o Portal Transparência. 

Os valores para o cálculo da obediência ao limite constitucional foram coletados no 
Relatório de Execução Orçamentária (RREO) – Demonstrativo das Receitas e Despesas com 

607



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Ellen Cristina Ceccon 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em Minas Gerais

 1

2

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), pois seguem em conformidade com 
ordenamento jurídico. A esse respeito, o art. 165 da Constituição determina a publicação do 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária para a União, Estado e Municípios até 30 dias 
após o encerramento de cada bimestre. Além disso, o art. 72 da Lei nº 9.394/96 (LDB) prevê 
a publicação dos relatórios financeiros expressos na Constituição Federal para as despesas 
em MDE.  

Desta maneira, os dados financeiros apresentados derivam, em parte, do mapeamento 
da pesquisa de Adrião (coord. 2017) com base no SIOPE. Todavia, para efeito do objetivo 
desta discussão, o levantamento anteriormente feito pela autora foi complementado com 
dados da Secretária da Fazenda do Estado de Minas Gerais (SIAFI-MG), pois essa não 
declarou para o SIOPE as informações financeiras dos exercícios fiscais de 2014 e 2015. 
Assim, os valores foram corrigidos (atualizados) para o mês de janeiro de 2017, de acordo 
com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), publicado pelo IBGE. 

Para fins do cálculo percentual do cumprimento do mínimo constitucional de 
investimento em MDE, utilizou-se a fórmula abaixo: 

Figura 1 – Fórmula para cálculo do percentual de aplicação de recursos em MDE 

 
Fonte: BRASIL (2009). 

O Total das Despesas para Fins de Limite corresponde às Despesas com Ações Típicas 
de MDE, resultante da soma das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB e 
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos, sendo o total bruto das despesas 
em MDE. Assim, o Total das Deduções/Adições Consideradas Para Fins de Limite 
Constitucional é o total entre a soma das deduções constitucionais, subtraindo-se o resultado 
líquido das transferências do FUNDEB, quando negativo (BRASIL, 2009). 

Já o Total da Receita Liquida de Impostos corresponde ao total de arrecadações 
utilizado para base de cálculo do mínimo constitucional, e representa o montante obtido pela 
diferença entre o Total da Receita de Impostos e o Total da Desvinculação e Transferências 
Constitucionais (BRASIL, 2009). 

Resultados e Discussões  

Os investimentos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) devem estar em 
conformidade com os art. 70 e 71 da LDB/1996, e são calculados com as despesas das redes 
públicas de educação. Isto posto, infere-se que são consideradas MDE todas as ações da 
gestão pública que visam alcançar os objetivos básicos da educação básica, ou seja, que 
concebam a educação de qualidade para todos. Logo, tratam-se de ações voltadas à 
obtenção dos objetivos educacionais de todos os níveis e em todas as modalidades do ensino 
público.  

A tabela abaixo apresenta o valor total de arrecadação que conta com impostos 
próprios, as transferências constitucionais e o valor total de despesas aplicadas em MDE pelo 
estado de Minas Gerais nos exercícios de 2005 a 2015.  
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Tabela 1 – Valor Total de Arrecadação de Impostos e Despesas em MDE no Estado de Minas 
Gerais, no período de 2005 a 2015 

Exercício 
Fiscal 

Total de Arrecadação 
(Impostos Próprios + 

Transferências) 

Taxa de Evolução do 
Total de Arrecadação 

em relação a 2005  

 Total de Despesa em 
MDE 

 Taxa de Evolução do 
Total de Despesa em 

MDE em relação a 
2005  

2005  R$28.906.436.156,39  0  R$ 8.551.186.967,77  0 
2006  R$30.794.255.330,62  6%  R$ 9.374.433.714,83  9% 
2007  R$33.296.542.093,40  13%  R$ 8.999.916.124,29  5% 
2008  R$37.735.143.058,75  23%  R$10.849.342.753,61 21% 
2009  R$34.871.493.863,74  17%  R$ 9.802.284.091,20  13% 
2010  R$39.401.100.790,09  27%  R$10.775.011.394,44 21% 
2011  R$40.644.286.637,24  29%  R$12.749.904.826,65 33% 
2012  R$42.101.669.279,26  31%  R$13.696.225.701,75 38% 
2013  R$44.580.096.306,63  35%  R$14.388.604.175,13 41% 
2014  R$45.413.436.989,58  36%  R$11.287.808.204,62 24% 
2015  R$42.046.030.820,09  31%  R$ 9.592.255.927,50  11% 

Fonte: Autora com base em Adrião (coord., 2017). Dados do SIOPE e SIAFI/MG – Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária - R REO - Anexo X da Lei de Responsabilidade Fiscal – Valores atualizados pelo INPC de janeiro de 2017. 

Desse modo, os valores totais de arrecadação contemplam os recursos de impostos 
próprios e de transferências constitucionais que o estado recebe. Ao analisar o gráfico, 
percebe-se que a arrecadação no estado aumentou em 31%, e que, nessa série histórica, 
ocorre variação nos valores despendidos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
(MDE). Nos anos 2007, 2009, 2014 e 2015, é possível observar uma queda de investimento 
em comparação ao percentual de 2005.  

Ao colacionar o crescimento da arrecadação do estado e o volume despendido em MDE, 
observa-se que, em 2009, ambos apresentaram uma redução quando comparados ao ano 
anterior. No período de 2011 a 2013, a taxa de evolução da despesa em MDE é superior ao 
crescimento na arrecadação do estado, sendo constatado também que o mesmo ocorre em 
2006. 

Para concluir o resultado, o gráfico abaixo demonstra a porcentagem do total de 
recursos investidos em MDE calculada com base nas informações disponíveis no Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária (RREO) – Demonstrativo das Receitas e Despesas 
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) no estado de Minas Gerais, de 2005 
a 2015. 
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Gráfico 1 – Aplicação dos recursos com despesas em MDE, disponível no RREO - 
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 

MDE, de Minas Gerais, no período de 2005 a 2015 

 
Fonte: autora com base em Adrião (coord.), 2017. Dados do SIOPE e SIAFI/MG – Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária - RREO - Anexo X da Lei de Responsabilidade Fiscal - Valores atualizados pelo INPC de janeiro de 2017. 

Ao analisar os dados referentes à aplicação dos recursos declarados em despesas em 
MDE (Gráfico 1), é possível constatar que Minas Gerais investiu mais que o percentual legal 
de 25% nos exercícios fiscais de 2005 a 2013. A partir dele, observa-se que o estado atingiu 
o maior percentual de aplicação no ano de 2012, com 32,53%, seguido do ano de 2013, com 
32,28%. Na análise histórica, nota-se uma oscilação entre 2005 e 2013, e em 2014 houve 
uma queda, sendo direcionados exatos 24,86% para despesas em Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino. Esse declínio continuou no ano de 2015, em que o estado 
investiu o total de 22,8% em MDE, porcentagem 2,2% abaixo do determinado pelo mínimo 
constitucional. 

Para aprofundar a análise do mínimo constitucional de despesa em MDE, foram 
verificados os pareceres prévios e os relatórios técnicos elaborados pelo Tribunal de Contas 
(TC) do estado, nos exercícios fiscais de 2014 e 2015. A responsabilidade de apreciar e 
elaborar o parecer prévio sobre as contas do governo compete ao TC, e tal documento fica 
sujeito a defesa e esclarecimento por parte da gestão do governo. Por fim, é elaborado o 
Relatório Técnico dos TCs, que deve ser aprovado pelo Legislativo, e as contas do governo 
não forem aprovadas, o estado pode sofrer intervenções fiscais da União (DAVIES, 2008). No 
estado de Minas Gerais, compete ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-
MG) elaborar esses documentos. 

No ano de 2014 e 2015, apesar dos pareceres prévios do TCE-MG apontarem a 
irregularidade, o Ministério Público de Contas de Minas Gerais apresenta pareceres 
favoráveis às contas do governo, sendo estas aprovadas no Legislativo. 

Conclusões 

Nos dois anos finais da série histórica (2014 e 2015), os exercícios fiscais em que os 
governos não atingiram o mínimo constitucional tiveram as contas aprovadas pelo TCE-MG e 
pelo Legislativo. Ao observar os dados coletados, percebe-se que em Minas Gerais, de 2005 
a 2013, aplicava-se acima de 27%, e nos anos de 2012 e 2013 mais de 32%. Uma justificativa 
para esse percentual pode ser traçada a partir do seguinte fato: Minas Gerais, até o período 
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de 2013, considerava o montante pago para aposentados do magistério como aplicação em 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), o que em 2014 não foi mais permitido pelo 
TCE-MG, isto é, passa-se a não considerar essa aplicação como MDE.  
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Montantes e Gastos Anuais de Escolas Públicas com os 
Recursos do PDDE: estudo de caso em uma escola 
municipal (2007-2016) e uma escola estadual de São 
Paulo/SP (2006-2016) 

Rubens Camargo 
Clarissa dos Santos Bitencourth 

Fernanda Dayane Bezerra Gomes 
Universidade de São Paulo (USP), São Paulo/SP – Brasil 

Resumo 
Esse artigo buscou investigar o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) em duas escolas, 
uma da rede municipal de São Paulo e outra da rede estadual de São Paulo de 2006 a 2016. 
Por meio de instrumentos distintos levantou-se e analisou-se o montante recebido, o tipo de 
gasto (consumo e capital), o destino do montante de cada escola, a quantidade de alunos e 
repasses recebidos do PDDE anualmente. As resoluções do FNDE, que alteraram a fórmula 
de cálculo, os valores devidos e a quantidade de repasses, foram aferidas por meio dos 
valores repassados e recebidos. Os aportes teóricos seguiram os trabalhos de Mafassioli 
(2017), Batista (2018) e Viana (2009, 2010, 2015). Observou-se que os maiores valores 
recebidos por ambas escolas foram nos anos de 2011, 2013 e 2016; que cada escola recebeu 
o valor do repasse de custeio e capital de acordo com suas necessidades; que a escola da 
rede municipal recebeu somente um repasse e a escola estadual recebeu mais de um repasse 
nos anos de 2011 e 2016. 
Palavras-chave: Recursos financeiros descentralizados. PDDE. Escola Pública. 
Abstract 
This paper aimed to investigate the Direct Money in School Program (PDDE) in two schools: 
one under the City of São Paulo administration and the other under the State of São Paulo, 
from 2006 to 2016. Using different instruments, it collected and analyzed the expenses (with 
regards consumption and capital), it's destination, the number of students and resources 
received from the PDDE annually. The FNDE resolutions, that changes the formula, the 
amount due and the resources received, were measured through the amounts passed on and 
received. The theoretical contributions followed the works of Mafassioli (2017), Batista (2018) 
and Viana (2009, 2010, 2015). It was observed that the highest values received by both 
schools were in the years of 2011, 2013 and 2016; that each school received the value of the 
transfer of funding and capital according to their needs; that the municipal school received only 
one transfer and the state school received more than one transfer in the years 2011 and 2016. 
Keywords: Decentralized financial resources. PDDE. Public School.  
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Normas dos Conselhos de Educação: uma perspectiva 
dos impactos na qualidade e custos educacionais   

Jaqueline Aparecida Cardoso 
Barbara Cristina Hanauer Taporosky 

Maira Gallotti Frantz 
 Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba/PR – Brasil 

Introdução 

O direito à educação recebeu importante proteção na Constituição Federal de 1988, 
com definição de deveres ao Estado, delineamento da educação obrigatória como direito 
público subjetivo e também com o estabelecimento de princípios do ensino, dentre os quais 
destaca-se a garantia do padrão de qualidade (art. 206, VII) (BRASIL, 1988). A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) conceitua os padrões mínimos de qualidade de ensino 
como “a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL, 1996). 

Qualidade enquanto princípio significa dizer que deve ser aplicada visando sua máxima 
efetivação, buscando-se a melhor forma de atendê-lo (XIMENES, 2014). Por se tratar de um 
termo de difícil conceituação, que é construído socialmente e temporalmente (DOURADO; 
OLIVEIRA; SANTOS, 2007), faz-se necessário estabelecer o que possa ser exigido do Estado 
(OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005), sendo que a ausência de sua implementação deveria ser 
justificada por limitações fáticas e jurídicas claras (XIMENES, 2014). 

Duas limitações se colocam atualmente para a garantia deste direito: o seu conteúdo, 
ou seja, o que compõe sua materialidade e é passível de exigibilidade; e o seu financiamento. 
Um esforço legislativo no sentido de resolver estas limitações está presente no Parecer nº 
08/2010 do CNE/CEB (BRASIL, 2010a), e no Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 
2014), por meio do estabelecimento do custo-aluno-qualidade (CAQ) e do custo-aluno-
qualidade inicial (CAQi) (CABRAL, 2014). As iniciativas constantes na meta 20 do PNE, com 
o estabelecimento do CAQi e do CAQ, revestem-se de importância na luta pela educação de 
qualidade, especialmente quando possuem potencial de elevar significativamente os gastos 
em educação (XIMENES, 2015). 

Não é possível se pensar em uma educação de qualidade desvinculada do 
financiamento, o que implica em mais investimentos em educação, atingindo questões de 
política fiscal, econômica e orçamentária (XIMENES, 2014). Os insumos, ainda que 
insuficientes, são um ponto essencial e básico a partir do qual se pode buscar sua efetivação 
(PINTO, 2003). 

O art. 25 da LBD prevê como responsabilidade dos sistemas de ensino estabelecer 
parâmetros para “alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga 
horária e as condições materiais do estabelecimento” (BRASIL, 1996), estabelecendo os 
parâmetros para o atendimento do disposto no artigo (Art. 25, parágrafo único) (BRASIL, 
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1996). Assim, as normas expedidas pelos conselhos de educação devem conter parâmetros 
materiais de qualidade, que poderiam ser utilizados como referência para a construção de um 
padrão a ser pensado para a fixação do CAQ. Estas normas, por serem expedidas pelos 
sistemas de ensino, são perfeitamente exigíveis, o que torna possível sua utilização para a 
construção desse padrão. 

Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar os resultados iniciais de uma metodologia 
que possibilitou identificar, nas normas expedidas pelos Conselhos Estaduais de Educação, 
pelo Conselho Nacional de Educação e em legislações federais específicas, parâmetros que 
possam compor um padrão de qualidade passível de ser considerado na fixação do CAQ1. 

Metodologia 

A metodologia utilizada organizou-se em quatro passos. O primeiro deu-se com a 
seleção de parâmetros materiais que pudessem compor um padrão de qualidade passível de 
ser considerado na fixação do CAQ. 

O segundo passo remeteu a um levantamento documental visando verificar a existência 
de regulamentação de tais parâmetros no cenário nacional, definindo-se como fontes de 
pesquisa os Conselhos de Educação estaduais e do Distrito Federal e o Conselho Nacional 
de Educação, reconhecidas as suas funções normativa, consultiva, deliberativa e de controle 
social, conforme Art. 25 da LDB. A análise fez-se sobre normatizações expressas em 
deliberações, resoluções e, na ausência das anteriores, em pareceres. O escopo, limitou-o à 
observação de diretrizes que regulamentam os sistemas de ensino, critérios para autorização 
de funcionamento e diretrizes gerais ou específicas da Educação Básica. Além disso, foram 
também observadas legislações federais que explicitam relação com o objetivo da pesquisa. 

O terceiro passo consolidou-se com a organização de um protocolo para o registro do 
amplo processo de coleta. Sua organização realizou-se a partir de um conjunto de variáveis 
intencionalmente selecionadas, expressas no QUADRO 1 e organizadas em um banco de 
dados.  

  

                                                            
1  O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Simulador de Custo-Aluno-Qualidade (SimCAQ):  

ferramenta para Planejamento de Sistemas Públicos de Educação Básica em Condições de Qualidade”, 
financiado pela Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino do Ministério da Educação. 
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Quadro 1 – Variáveis Coletadas 
Código utilizado UF
GT4036 Publicização das normativas
GT4002 Tipo do documento
GT4003 Número do Documento
GT4004 Ano do Documento
GT4005 Título do documento
GT4006 Etapas e modalidades de ensino por segmento resumido
GT4007 Faixa etária
GT4008 Dependência administrativa
GT4009 Especifica área rural 
GT4010 Número de dias letivos
GT4011 Carga horária anual de ensino em horas
GT4012 Período em meses estipulado para carga horária
GT4013 Carga horária diária de ensino em horas
GT4014 Tempo Parcial Mínimo em horas
GT4015 Tempo integral mínimo em horas
GT4016 Número de alunos por turma
GT4017 Número de docentes por turma
GT4018 Número de auxiliares por turma
GT4019 Número de crianças por docente
GT4020 Metragem mínima por aluno em m²
GT4021 Jornada dos professores em horas semanal
GT4022 Remuneração e carreira professores
GT4023 Quadro de funcionários
GT4024 Remuneração de funcionários
GT4025 Formação Inicial Mínima - Docentes
GT4026 Formação Inicial Mínima - Funcionários de escola
GT4027 Formação continuada
GT4028 Infraestrutura das escolas (configuração dos prédios)
GT4029 Infraestrutura das escolas (preço da construção)
GT4030 Novos prédios escolares
GT4031 Alimentação escolar
GT4032 Transporte escolar
GT4033 Funcionamento, materiais e/ou manutenção
GT4034 Link do documento
GT4035 Data de acesso  

Fonte: Organizado pelo grupo de pesquisa do SimCAQ a partir dos documentos coletados. 

O quarto passo metodológico aludiu às análises para gerar os resultados da pesquisa. 
Com vistas à sua objetivação, foram elaborados quatro indicadores: (1) Indicador de 
publicização das normativas; (2) Indicador de informação disponível por Unidade Federativa 
(UF) analisada; (3) Indicador de informação disponível por variável analisada; e (4) Indicador 
de informação não quantificada. 

Para a obtenção dos três primeiros indicadores, os dados foram agregados por UF e 
contabilizados desde que houvesse ao menos um documento que apresentasse a informação 
analisada. O quarto indicador é uma comparação do número de vezes em que a variável 
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analisada é referenciada no documento com o número de vezes em que não é quantificada, 
que remete à outra norma, ou que é quantificada parcialmente.  

Resultados e Discussões 

Em termos de publicização das normatizações, os resultados revelam que 25 UFs 
mantêm site próprio, porém 3 delas não disponibilizam oacesso às normatizações (Amapá, 
Rio de Janeiro e Roraima). Há ainda três que sequer têm site (Acre, Rio Grande do Norte e 
Tocantins). 

No que se refere à disponibilidade de informação (Tabela 1), vê-se que a maior 
regulamentação, no que se refere à menção, ao menos uma vez, das variáveis coletadas, dá-
se nos Conselhos Nacional e de Pernambuco, que contemplam 74% dos parâmetros 
elencados. A menor, com valor de 17%, foi São Paulo. Interessante notar ainda que a metade 
dos conselhos com informação publicizada regulamenta menos de 50% dos critérios 
especificados na pesquisa. 

Tabela 1 – Indicador De Informação Disponível Por UF Analisada 
UF %
União 74%
Pernambuco 74%
Góias 70%
Amazonas 65%
Espírito Santo 65%
Rio Grande do Sul 65%
Paraíba 61%
Bahia 61%
Minas Gerais 57%
Mato Grosso 57%
Alagoas 52%
Paraná 48%
Santa Catarina 48%
Mato Grosso do Sul 48%
Rondônia 43%
Pará 39%
Maranhão 39%
Ceará 35%
Sergipe 35%
Piauí 30%
Distrito Federal 26%
São Paulo 17%
Acre 0%
Roraima 0%
Amapá 0%
Tocantins 0%
Rio Grande do Norte 0%
Rio de Janeiro 0%  

Fonte: Organizado pelo grupo de pesquisa do SimCAQ a partir dos documentos coletados. 
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No tocante à informação disponível por variável, a Tabela 2 possibilita afirmar que todos 
os Conselhos que publicizam suas informações normatizam a carga horária anual de ensino. 
Também a formação inicial mínima dos docentes é bastante recorrente. Essa informação é 
coerente, posto tratar-se de parâmetros abordados de modo mais objetivo na LDB. As 
variáveis relativas à construção e preço de novos prédios escolares, acompanhadas daquelas 
referentes à remuneração profissional são as menos regulamentadas.  

Incluindo as UFs que não publicizam normativas, apenas 8 das 23 variáveis são 
mencionadas em mais de metade das UFs. Número de alunos por turma, tempo integral, 
carga horária diária e remuneração são variáveis com grande impacto no custo-aluno, e são 
citadas em menos da metade das UFs, considerando que a União foi contabilizada no cálculo. 
Vale lembrar que estas variáveis estão diretamente ligadas à oferta de uma educação com 
parâmetros de qualidade, logo, pela sua importância, observa-se que a menção, mesmo nas 
UFs que publicizam suas normativas, é pouco realizada.  

Ressalte-se que, como apontado por Ximenes (2014), a inscrição normativa de direitos 
é necessária para a ampliação de sua realização. Desta forma, a ausência de normatização 
de importantes critérios de qualidade pelos conselhos impacta no padrão de qualidade 
ofertado e consequentemente em uma submensuração do custo educacional. 

Tabela 2 – Indicador De Informação Disponível Por Variável Analisada 
Variável N % % válida

Número de dias letivos 18 64% 82%
Carga horária anual de ensino em horas 22 79% 100%
Carga horária diária de ensino em horas 8 29% 36%
Tempo Parcial Mínimo em horas 10 36% 45%
Tempo integral mínimo em horas 10 36% 45%
Número de alunos por turma 14 50% 64%
Número de docentes por turma 8 29% 36%
Número de auxil iares por turma 5 18% 23%
Número de crianças por docente 16 57% 73%
Metragem mínima por aluno em m² 18 64% 82%
Jornada dos professores em horas semanal 1 4% 5%
Remuneração e carreira professores 3 11% 14%
Quadro de funcionários 13 46% 59%
Remuneração de funcionários 2 7% 9%
Formação Inicial  Mínima - Docentes 21 75% 95%
Formação Inicial  Mínima - Funcionários de escola 11 39% 50%
Formação continuada 17 61% 77%
Infraestrutura das escolas (configuração dos prédios) 20 71% 91%
Infraestrutura das escolas (preço da construção) 2 7% 9%
Novos prédios escolares 1 4% 5%
Alimentação escolar 8 29% 36%
Transporte escolar 16 57% 73%
Funcionamento, materiais e/ou manutenção 11 39% 50%
Total 255 0,40 0,50  

Fonte: Organizado pelo grupo de pesquisa do SimCAQ a partir dos documentos coletados. 
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Os dados até aqui apresentados sinalizam a regulamentação de parâmetros 
observando-os quanto à frequência por variável ou por UF. No entanto, sua contribuição para 
compor um padrão de qualidade perpassa, sobretudo, por sua quantificação. Muitos 
parâmetros são mencionados nos documentos, porém não são quantificados, apenas citam 
a necessidade, mas não regulamentam uma norma com diretrizes de execução.  

Com base na Tabela 3 verifica-se que 38% dos parâmetros regulamentados não são 
quantificados, que 9% remetem à outra norma, ou seja, citam outro documento que 
supostamente a menciona mais detalhadamente, e outros 4% o fazem de modo parcial. Isso 
denota uma fragilidade na sua conversão como subsídio ao planejamento do orçamento 
público, já que 51% das informações mencionadas não são quantificadas e não dão 
detalhamento de execução ou especificação da norma no próprio documento. Ou seja, das 
informações existentes, que já são pouco apresentadas, menos da metade traz uma 
quantificação precisa. 

Tabela 3 – Indicador De Informação Não Quantificada 

n % n % n %

Número de dias letivos 177 6 3% 18 10% - -
Carga horária anual de ensino em horas 234 9 4% 24 10% - -
Carga horária diária de ensino em horas 56 14 25% 14 25% - -
Tempo Parcial Mínimo em horas 71 1 1% 8 11% - -
Tempo integral mínimo em horas 118 9 8% 8 7% - -
Número de alunos por turma 108 26 24% 3 3% - -
Número de docentes por turma 39 1 3% 0 0% - -
Número de auxil iares por turma 16 0 0% 0 0% - -
Número de crianças por docente 125 47 38% 0 0% - -
Metragem mínima por aluno em m² 134 2 1% 1 1% - -
Jornada dos professores em horas semanal 56 2 4% 16 29% - -
Remuneração e carreira professores 96 51 53% 45 47% 0 0%
Quadro de funcionários 134 96 72% 8 6% 13 10%
Remuneração de funcionários 11 3 27% 8 73% 0 0%
Formação Inicial Mínima - Docentes 264 17 6% 27 10% 0 0%
Formação Inicial Mínima - Funcionários de 
escola 70 3 4% 8 11% 11 16%

Formação continuada 222 200 90% 17 8% 0 0%
Infraestrutura das escolas (configuração dos 
prédios) 256 171 67% 1 0% 72 28%

Infraestrutura das escolas (preço da 
construção) 5 5 100% 0 0% 0 0%

Novos prédios escolares 1 0 0% 0 0% 0 0%
Alimentação escolar 88 75 85% 0 0% 8 9%
Transporte escolar 135 90 67% 29 21% 0 0%
Funcionamento, materiais e/ou manutenção 173 162 94% 6 3% 0 0%
Total 2589 990 38% 241 9% 104 4%

Citado, mas não 
quantificado Remete a outra norma

Citado e quantificado 
parcialmente

NVariável

 
Fonte: Organizado pelo grupo de pesquisa do SimCAQ a partir dos documentos coletados. 

Conclusão 

O estudo realizado mostra que, na sua maioria, as UFs, no que compete aos Conselhos 
de Educação a regulamentação dos sistemas de ensino, não apresentam normas em relação 
a parâmetros tidos como necessários para assegurar uma educação em padrão de qualidade. 
E, quando o fazem, é de maneira superficial, já que apenas mencionam a necessidade, porém 
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não quantificam ou especificam quais parâmetros devem ser seguidos. Destaca-se que neste 
trabalho foram analisados apenas os Conselhos Estaduais, não sendo possível a análise dos 
Conselhos Municipais neste momento da pesquisa. 

O fato de não editarem normativas, pode levar à uma não execução e à não exigibilidade 
desses parâmetros, o que tem grande impacto na qualidade e no custo educacional ofertado. 
Por outro lado, a ausência de regulamentação poderia se configurar enquanto estratégia de 
omissão do Poder Público em seu cumprimento, tendo em vista a potencialidade de impacto 
do orçamento necessário para o custeio de uma educação em condições de qualidade. E 
indica-se a importância de tal regulamentação pelo CNE para fixação dos parâmetros mínimos 
necessários para a definição do CAQ. 
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Introdução  

A oferta de educação infantil no Brasil nasce sob a lógica da filantropia, numa 
perspectiva claramente assistencialista e com vistas a minimizar os impactos da pobreza 
(KULHMANN JR, 2001). Decorrente das lutas sociais pelo reconhecimento do direito à 
educação infantil, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) ressignificou essa história. Desde 
então, e passados 30 anos da sua promulgação, indaga-se: como a oferta dessa etapa da 
Educação Básica vem sendo garantida?  

 O presente artigo tem por objetivo analisar as tendências de oferta de matrículas em 
creches no Brasil, considerando-se a distribuição de responsabilidades e, principalmente, a 
oferta de vagas por meio de convênios, que consistem em relação entre o poder público 
municipal e instituições sem fins lucrativos, em situações em que o primeiro financia, de 
alguma forma, as vagas oferecidas por entidades filantrópicas, confessionais ou comunitárias 
(BORGHI; ADRIÃO; GARCIA, 2011; OLIVEIRA; BORGHI, 2013).  

A opção pelo estudo decorre, assim, dos indicativos de expansão do assim chamado 
“conveniamento” e da análise das produções que vêm alertando sobre a baixíssima qualidade 
da educação oferecida nesse modelo (ROSEMBERG, 1999; CAMPOS, FÜLLGRAF, 
WIGGERS, 2006).   

Metodologia  

A pesquisa é fruto de estudo documental e revisão bibliográfica. Os documentos básicos 
foram a legislação que regulamenta a oferta da educação infantil no Brasil, as Pesquisas 
Nacional por Amostra em Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(IBGE), e os microdados do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Anísio Teixeira (Inep), que receberam tratamento com o apoio do software IBM Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS). Os dados ora apresentados foram construídos no 
âmbito de uma pesquisa coletiva que investiga o atendimento educacional no conjunto de 
municípios brasileiros, com apoio financeiro do CNPq.   
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Resultados e Discussão  

A CF/88 estabelece o dever do Estado na garantia da educação infantil, em creche e 
pré-escola, às crianças de até cinco anos e 11 meses de idade. Ela também definiu que 
compete ao município a atuação prioritária nessa etapa da Educação Básica, 
responsabilidade que deve ser executada mediante cooperação técnica e financeira com a 
União e os Estados. A previsão da cooperação ocorre em função da diversidade nas 
condições de desenvolvimento socioeconômico entre as unidades federadas, visto que a 
capacidade tributária de cada um dos entes federativos é desigual, muitas vezes limitando as 
condições de ampliação e qualificação da oferta educacional. Esse é o caso dos municípios, 
cujas responsabilidades foram aumentadas pela CF/88, sem que houvesse uma contrapartida 
financeira pertinente.   

O marco legal brasileiro apresenta avanços importantes para o direito à educação 
infantil, dentre os quais destacamos o reconhecimento do atendimento em creche e pré-
escola como direito universal e o cômputo das matrículas na educação infantil no âmbito do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb). Em que pese tais avanços, o formato do financiamento 
existente no país impossibilita a garantia de sua oferta em quantidade e qualidade adequadas 
(CAMPOS, 2013), especialmente em creches. Em termos de taxa de atendimento, os dados 
do IBGE informam que o Brasil chegou, em 2015, a um total pouco acima dos 30%, embora 
haja desigualdades significativas entre as regiões, como demonstradas na Tabela a seguir:  

Tabela 1 – Taxa de atendimento em creche. Brasil, 2001 e 2015  

 
Fonte: Os autores com base nos dados da Pnad/IBGE 2001 e 2015.  

Por um lado, a Tabela 1 revela uma gritante desigualdade entre as regiões, com o 
Sudeste alcançando uma taxa de quase 38%, enquanto o Norte não chega, sequer, à metade 
desse percentual. Por outro lado, os números indicam uma significativa ampliação na oferta 
de vagas em creches ao longo do tempo, podendo-se afirmar que, mesmo em momentos 
considerados mais críticos, houve crescimento nas matrículas totais do país (CORREA; 
PINTO, 2018). Nesse sentido, cabe problematizar a configuração do atendimento da criança 
pequena por dependência administrativa, o que se pretende fazer a partir dos dados 
apresentados na Tabela 2 a seguir.  
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Tabela 2 – Número de matrículas em Creche por dependência administrativa. Brasil, 2010 e 2017

 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos microdados do Censo Escolar/ Inep. 2010 e 2017. 

A Tabela 2 revela que, de 2010 para 2017, houve um crescimento total de 65% nas 
matrículas em creches, decorrente de aumento em todas as dependências administrativas, 
exceto na estadual, que teve um decréscimo de 44%. As matrículas municipais são as mais 
significativas (64,7%, em 2017), mas, considerando que a oferta das instituições privadas 
conveniadas tem sido financiada, em parte, com recursos públicos das municipalidades, pode-
se dizer que o município tem arcado com, aproximadamente, 82% das matrículas em creches 
no Brasil, ainda que sob duas lógicas e com custos desiguais.   

A Tabela 3, a seguir, apresenta a taxa de conveniamento, em 2010, conforme 
microdados do Censo Escolar do Inep.  

Tabela 3 – Taxa de conveniamento no atendimento em creche, por faixa percentual - Brasil, 2010 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos microdados do Censo Escolar/ Inep. 2010. 

Nota: Dos 5.565 municípios existentes em 2010, 850 não ofertavam a creche. 

No ano de 2010, 68,7% dos municípios não tinham qualquer tipo de convênio para a 
oferta de creche. Embora com variações em relação à taxa de conveniamento, conforme 
expresso na Tabela 3, destaca-se que 19% dos municípios que ofertaram creche 
apresentaram, naquele ano, até 19,9% de convênios, sendo que 115 municípios (2,4%) 
tiveram a totalidade do atendimento às crianças de zero a três anos por meio de 
conveniamento.   

Os dados do Inep (2010) revelam a situação de conveniamento por região do país, no 
ano de 2010, conforme dados da Tabela 4 a seguir.  
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Tabela 4 – Taxas médias de conveniamento na educação infantil, por região, em 2010 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos microdados do Censo Escolar/ Inep. 2010.  

A Tabela 4 informa que as regiões Sudeste e Sul do país apresentam as maiores taxas 
de conveniamento, portanto, os dados sugerem que a opção pelo modelo de conveniamento 
da oferta de creche ocorre, de maneira mais radical, nas regiões mais desenvolvidas 
economicamente, embora em municípios de pequeno porte (vide Tabela 5).   

Na Tabela 5 apresentamos o número de municípios, por porte, cujas matrículas em 
creche foram oferecidas, exclusivamente, por instituições privadas conveniadas.   

Tabela 5 – Perfil dos municípios com 100% de matrícula em creche na rede privada conveniada. Brasil, 2010 

 
 Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos microdados do Censo Escolar/ Inep. 2010. 

Embora não seja um número tão alto, se considerado o total de municípios brasileiros, 
o fato de haver 115 deles sem oferta direta de creche pelo poder público chama a atenção, 
principalmente pela desconsideração quanto à responsabilidade constitucional do município 
pela oferta da primeira etapa da Educação Básica.  

Ademais, como vem sendo destacado por estudiosos, além do conveniamento 
propriamente dito, em alguns casos vigora a “compra” de vagas em instituições com fins 
lucrativos, com repasse de recursos para escolas particulares (DOMICIANO; FRANCO; 
ADRIÃO, 2011), movimento que pode estar embutido no crescimento da oferta privada com 
fins lucrativos que atingiu, em 2017, o mesmo percentual das conveniadas (17%), como 
informado na Tabela 2.  

Conclusões  

O estudo revelou que o aumento percentual mais significativo da oferta de matrículas 
em creches, de 2010 para 2017, ocorreu na rede privada com e sem fins lucrativos, 88% e 
74%, respectivamente. No entanto, em números absolutos, a oferta pública municipal parte 
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de um patamar bastante superior, de 1.294.342 matrículas em 2010, chegando a 2.150.403, 
em 2017.   

No que se refere ao conveniamento com instituições sem fins lucrativos, em que pese 
a pequena queda na participação percentual no cômputo total, de 2010 para 2017 (1%), houve 
crescimento superior a 50% nas matrículas, revelando a opção dos gestores municipais por 
um tipo de atendimento que vem sendo questionado quanto à sua qualidade, indicando a 
prevalência de lógica pouco afeita aos direitos educacionais das crianças de zero a três anos.    

A oferta de vagas em creche nos termos ressaltados neste trabalho, evidencia um 
modelo de Estado que se compromete incipientemente com os direitos da educação infantil. 
Ademais, frente às assimetrias existentes na capacidade tributária dos entes federados, faz-
se necessário que ocorra, efetivamente, o regime de colaboração previsto 
constitucionalmente, no qual a União exerça sua função supletiva e redistributiva, visando a 
equalização nas condições de oferta e o alcance de um padrão mínimo de qualidade no 
atendimento das crianças pequenas do Brasil.  
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O Financiamento da Alimentação Escolar na EJA na 
Rede Municipal de Educação de Teresina 

Marlúcia Lima de Sousa Meneses 
Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina/PI – Brasil 

Resumo 
Os objetivos deste artigo são: apresentar o resultado da pesquisa sobre a alimentação escolar 
de estudantes da EJA, nas Escolas Municipais Conselheiro Saraiva e Marcílio Flávio Rangel 
de Farias, situadas no município de Teresina-PI e identificar a importância da alimentação 
escolar para o fortalecimento da política do direito à Educação de Jovens e Adultos, 
verificando se o investimento atende as necessidades nesta modalidade. Para  fundamentar 
a pesquisa, recorreu-se, principalmente, aos autores, Werthein (1985), Pinto (1982). Quanto 
à metodologia, utilizou-se a análise documental com abordagem quanti-qualitativa, por meio 
da qual foram feitas observações diretas no território escolar, através de entrevistas com 
diretores, coordenadoras pedagógicas e manipuladoras de alimentos, com quem se obtiveram 
as respostas necessárias. Concluiu-se que o atendimento ao estudante das escolas acontece 
de forma regular e em condições satisfatórias, já que ambas as escolas têm refeitórios, 
cozinha adequada, manipuladoras de alimentos e seguem as orientações da Equipe de 
Nutricionistas da SEMEC, o que leva a pensar que os recursos estão sendo aplicados de 
forma regular. 
Palavras-chave: Financiamento; alimentação escolar; EJA. 

 

Introdução 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que assiste 
educandos que não tiveram acesso ou que se evadiram da escola no período regular e que, 
depois, retomaram os estudos. A Constituição Federal de 1988, que assegurou, em seu artigo 
205, que “a educação é um direito de todos e dever do Estado e da Família”(BRASIL, 1988), 
foi um marco no processo de construção e amadurecimento da Democracia Brasileira e 
fortaleceu a luta dos movimentos sociais em prol da igualdade de direitos. Através dos Planos 
de Educação Nacional e Municipal que estabelecem metas no sentido de atendimento ao 
educando no tocante ao transporte, alimentação, a Constituição assegurou esses direitos e 
as ações dos gestores propiciam as condições de acesso e permanência. 

 É notório que, nesta fase da história da Educação brasileira, a EJA possui um foco 
amplo, a fim de promover uma sociedade igualitária e uma Educação eficaz. Para tanto, se 
faz necessário que todas as áreas da Educação sejam protagonizadas e valorizadas, não é 
possível desvencilhar uma da outra. 

Nessa perspectiva de luta pela garantia de direitos, em 2009, através da emenda nº 
59/2009, o Programa de Alimentação Escolar (PNAE) foi ampliado para toda a educação 
básica incluindo, dessa forma, o Ensino médio e a modalidade da EJA. Foi uma importante 
conquista dos estudantes. 
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A alimentação escolar é um direito social. O programa Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae), há mais de 50 anos, vem fornecendo alimentação escolar para milhões de estudantes 
da rede pública do país. Segundo dados oficiais do governo divulgados no site do FNDE, o 
Pnae é considerado o segundo maior programa de alimentação do mundo. Esse 
reconhecimento tem levado a reformulações no sentido de torná-lo cada vez mais acessível. 

Para Haddad e Di Pierro (2000), o Brasil que ingressa no século XXI está integrado 
cultural, tecnológica e economicamente a essas sociedades pós-industriais e comporta dentro 
de si realidades tão desiguais que fazem com que as possibilidades e os desafios da 
educação permanente também estejam colocados para extensas parcelas de nossa 
população. O desafio maior, entretanto, será encontrar os caminhos para fazer convergir as 
metodologias e práticas da educação continuada em favor da superação de problemas do 
século XIX, como a universalização da alfabetização. Nessa perspectiva, a Lei nº 
13.632/2018, apresenta sua nova redação: XIII - garantia do direito à educação e à 
aprendizagem ao longo da vida. (NR) Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada 
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e 
médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo 
da vida. (BRASIL, 2018) 

A Lei nº 13.666, de 16 de maio de 2018, acrescenta aos currículos do Ensino 
Fundamental e Médio a alimentação nutricional. O objetivo do programa é contribuir para o 
crescimento, a aprendizagem e a formação de boas práticas alimentares dos alunos, 
favorecendo a permanência na escola e a melhoria do desempenho escolar. 

Nesse sentido, este estudo tem como objetivo verificar o financiamento do programa de 
alimentação escolar na EJA, através da verificação da adequação do atendimento, se este é 
qualitativo e atende as especificidades dos educandos em seus espaços sociais e culturais. 

Metodologia 

A presente pesquisa situa-se no campo das abordagens quanti-qualitativas de 
investigação científica, conforme Triviños (1987). A pesquisa empírica foi realizada em duas 
escolas da Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de educação de Teresina, 
localizadas uma na zona rural e uma na zona urbana, no período de março a junho de 2018. 
A investigação foi realizada através de visitas sendo observado o cardápio e os espaços de 
distribuição da alimentação escolar. 

Resultados e Discussão  

Ao se analisarem os dados, verificou-se que a EJA da Rede Municipal de Educação de 
Teresina tem seguido a tendência nacional, na queda do número de matrículas. Refletindo-
se a sobre prioridade da SEMEC, entende-se que o atendimento aos estudantes dessa 
modalidade de ensino não é qualitativo, tendo em vista que a estrutura ofertada ao ensino 
regular diurno não é a mesma que a ofertada para a EJA (noturna), que tem bibliotecas 
fechadas, ausência de professores, gestão inativa. Além disso, não se percebeu da Gestão 
Maior medidas cabíveis para transformação de tais panoramas. Concluiu-se, portanto, que há 
um fechamento simbólico da estrutura da escola, o que pode vir a contribuir para a queda do 
número de matrículas, conforme gráfico 1:   
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Gráfico 1 – Matrículas em EJA da rede pública municipal de Teresina 

 
Fonte: Sistema de matricula do Inep, Microdados.  

Conforme observamos  no gráfico 2, os recursos foram repassadas a EJA , com o valor 
diferenciado .por se configura em um cardápio especifico para o público alvo desta 
modalidade e a peculiaridade que é necessária. pela Secretaria Municipal de Educação e 
distribuído às escolas. É a forma mais utilizada pelos municípios brasileiros. 

Gráfico 2 – Recursos Repassados pelo FNDE 
Atendimento Recurso FNDE 

Creches R$1,07 
Pré-escola R$0,53 

Escolas indígenas e quilombolas R$0,64 

Ensino fundamental e médio R$0,36 
Educação de jovens e adultos R$0,32 

Ensino integral R$1,07 
Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio 

em Tempo Integral 
R$2,00 

Alunos que frequentam o Atendimento Educacional 
Especializado no contraturno 

R$0,53 

Fonte: FNDE 

As escolas em estudo funcionam no turno da noite e atendem a modalidade EJA em 
todas as etapas. A alimentação escolar é oferecida de segunda a sexta, sendo a alimentação 
completa servida duas vezes por semana; nos três dias restantes, são oferecidos outros 
alimentos, como: suco, biscoito, iogurte, salada de frutas ou porções de frutas. Tem-se a 
impressão, portanto, de que é ofertado aos alunos um cardápio bastante variado. 

Figura 1 –   Foto do refeitório da E.M. Conselheiro Saraiva 
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Os recursos federais são destinados à aquisição de produtos da agricultura familiar e, 
de acordo com as orientações do programa e corroborando com a política desenvolvida pela 
SEMEC, o cardápio é diversificado durante a semana. Esse dado se confirma no que vem 
ocorrendo nas diferentes modalidades, apesar do pouco recurso. 

Pinto (2014) considera, em seus estudos, que as “políticas educacionais não podem 
existir desvinculadas de políticas de desenvolvimento e distribuição de renda”. Chama 
atenção também para o fortalecimento das políticas de Educação de jovens e adultos (EJA). 
Outro fator em destaque para o referido autor é que, ao contrário do que vem sendo defendido 
pelo Banco Mundial, quanto ao dinheiro ou insumos não fazerem diferença na educação de 
qualidade, o dinheiro faz diferença quando é usado como critério apenas o desempenho dos 
alunos em testes padronizados no sentido de fortalecer a modalidade. O autor alerta ainda 
que o dinheiro tem relevância na compra dos insumos que são importantes para a qualidade 
da educação. 

Conclusões 

O artigo apresentou o programa de alimentação escolar na EJA, o qual  observamos é 
uma política educacional necessária, pois é direito humano a educação. Além disso, é 
relevante no aspecto de enfrentamento da fome e da desigualdade social, embora, na prática, 
tenham se extinguido algumas políticas ou programas de etapas, e perdido a característica 
da universalidade que é o foco do Pnae. Embora esse direito venha sendo garantido, 
permanece o compromisso de todos a uma alimentação escolar adequada às especifidades 
do público a ser atendido. A EJA é uma modalidade de ensino que tem entraves que afastam 
o estudante da escola. É necessário, além de uma metodologia adequada para esse público, 
que as politicas de assistência estudantil assumam um papel relevante na alimentação 
escolar, que é um direito de todos. 

Os recursos aplicados na aquisição dos gêneros alimentícios têm promovido 
alimentação escolar de verdade para ser distribuída para os estudantes, não sendo um 
simples lanche. Mas, para se conseguir isso, faz-se necessário um controle no preparo dos 
alimentos. 
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O Financiamento da Educação Básica em Portugal e Brasil 
Amilka Dayane Dias Melo Lima 

Magna França 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/RN – Brasil 

Resumo 
O artigo, tem como objetivo analisar as semelhanças e diferenças existentes entre os modelos 
de financiamento da educação básica implementados no Brasil e em Portugal. Para tal, 
apresenta-se as diretrizes do financiamento da educação desses países, a despesa aplicada 
em educação básica por cada um deles em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) e o 
resultado desses investimentos no contexto internacional, considerando o Programme for 
International Student Assessment (PISA). Conclui-se que no conjunto de semelhanças, 
destaca-se o fato desses dois países serem afetados pelos organismos internacionais. 
Relativo às diferenças, Brasil e Portugal assumem perspectivas de gestão e fonte de recursos 
distintas na educação básica. Ao comparar a despesa per capita em educação, o quadro atual 
é de limitação do Brasil, em função de Portugal que apresenta um investimento por aluno 
significativamente superior ao do Brasil. Essa conjuntura influência no resultado negativo do 
Brasil no PISA.   
Palavras-chave: Financiamento da educação básica. Brasil. Portugal. 

The Financing of Basic Education in Portugal and Brazil 
Abstract 
This study aims to assess the similarities and differences between basic education financing 
models implemented in Brazil and Portugal. To do so, education financing guidelines in these 
countries are presented, as well as the expenditures applied in basic education by both 
countries, expressed as a percentage of the Gross Domestic Product (GDP), and the results 
of these investments in an international context, considering the International Student 
Assessment Program (PISA). It is concluded that, concerning similarities, the fact that these 
two countries are affected by international organizations is noteworthy. Regarding differences, 
Brazil and Portugal assume different basic education management perspectives and resource 
sources. When comparing per capita education expenditures, the current situation comprises 
limitations for Brazil, since Portugal presents significantly higher investments per student than 
Brazil. This situation influences the negative results for Brazil in the PISA. 
Keywords: Basic education Funding. Brazil. Portugal.  
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O Financiamento da Educação Infantil: uma análise 
dos gastos na função educação nos municípios 
paranaenses (2010-2017) 

Denize Cristina Kaminski Ferreira 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba/PR – Brasil 

Introdução 

A legislação atual sinaliza avanços na proclamação do direito à educação, o que pode 
ser constatado na Constituição Federal (CF) de 1988, bem como na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996, e ainda, na Emenda Constitucional (EC) nº 
59/2009, com a definição da obrigatoriedade da Educação Básica dos 4 aos 17 anos de idade.  

Neste contexto, a Educação Infantil (EI) passou a ser considerada como primeira etapa 
da Educação Básica na LDB e, portanto, constitui-se como direito de todos e dever do Estado, 
sendo assegurado também o atendimento das crianças de 0 a 3 anos em creches. Outro 
elemento importante na garantia do direito à EI foi sua inserção na política do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) para fins de repasse de recurso, instituído pela EC nº 53/2006 e 
regulamentado pela Lei nº 11.494/2007. Mais recentemente o Plano Nacional de Educação 
(PNE), aprovado por meio da Lei nº 13.005/2014, prevê como primeira meta, a universalização 
da pré-escola (4 e 5 anos) até 2016 e a ampliação do atendimento em creches de forma a 
atender, no mínimo, 50% da população de 0 a 3 anos de idade até 2024. 

Convém destacar a especificidade do financiamento da primeira etapa da Educação 
Básica que é de responsabilidade prioritária dos municípios (art. 30, inciso VI e art. 211, § 2º, 
da CF), considerando que a arrecadação da receita de impostos nos diferentes entes 
federados é desigual (GOUVEIA, 2011), isto pode vir a representar financiamento 
insuficiente/deficitário, ainda que a CF sinalize a necessidade de colaboração entre os 
sistemas de ensino. Sendo assim, destaca-se a relevância de estudos que analisem a 
capacidade orçamentária dos entes municipais frente às políticas de ampliação do 
atendimento educacional na EI. 

Conforme Ximenes (2013) há disparidades federativas no financiamento da educação, 
a União é responsável por 58% da receita tributária líquida contra 26% dos Estados e 16% 
dos Municípios, todavia não é o Poder Público Federal que custeia a maior parte dos gastos 
educacionais no país. Neste contexto, a defesa da implementação do Custo Aluno-Qualidade 
inicial (CAQi) objetiva transformar em políticas concretas as determinações legais de garantia 
de um padrão mínimo de qualidade na educação pública (art. 211 - CF e art. 3º - LDB)1, sendo 
calculado a partir daqueles insumos indispensáveis ao desenvolvimento dos processos de 

                                                            
1  O Parecer nº 8/2010 (CNE/CEB) normaliza padrões mínimos de qualidade da educação básica nacional com 

base no CAQi, porém o mesmo ainda aguarda homologação do Ministério da Educação.  
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ensino e aprendizagem (CARREIRA e PINTO, 2007). Dessa forma, ainda para Ximenes 
(2013) o CAQi/CAQ poderia ser tomado como ferramenta na correção das disparidades entre 
atribuições federativas com a educação escolar e a disponibilidade de receitas, assim sendo, 
significaria uma alteração no planejamento e financiamento da educação pública, bastando 
que a União passasse a calcular sua complementação ao FUNDEB com base no dever de 
garantia do CAQi. 

Destaca-se ainda que, de acordo com Salvador (2017), o fundo público ocupa destaque 
na articulação das políticas sociais, sua parte mais visível é o orçamento público, o qual é 
uma peça de cunho político, orientador de negociações de quotas de sacrifício dos membros 
de uma sociedade no que tange ao financiamento do Estado. Neste sentido, debruçar-se 
sobre os orçamentos públicos, materializados na prestação de contas dos entes federados 
possibilita evidenciar, a partir dos recursos destinados às ações estatais, a importância dada 
a uma determinada política pública. 

Partindo desses elementos, este trabalho se propõe a discutir os gastos na função 
Educação nos municípios paranaenses, para tanto serão analisados dados orçamentários 
disponíveis no sítio eletrônico Finanças do Brasil (FINBRA); destaca-se ainda que algumas 
informações faltantes ou discrepantes foram coletadas nos Relatórios Resumidos da 
Execução Orçamentária, disponibilizados pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Educação (SIOPE). 

Metodologia 

Considerando a promulgação da EC nº 59/2009 que determinou a compulsoridade da 
escolarização das crianças de 4 (quatro) aos 5 (cinco) anos de idade, cujo prazo de 
implementação foi o ano de 2016, o recorte temporal abrangerá 2010 e 2017, ou seja, os anos 
subsequentes aos marcos legais mencionados. Pretende-se analisar se, diante das 
alterações legais de ampliação do direito à EI, também houve aumento dos gastos com a 
primeira etapa da Educação Básica nos mencionados anos. 

Os dados referentes ao ano de 2010 de Alto Paraná, Centenário do Sul, Congonhinhas, 
Goierê, Goioxim, Guaratuba, Icaraíma e Santa Cecília do Pavão, por estarem ausentes ou 
inconsistentes, foram coletados no site do SIOPE, todos os demais provêm do FINBRA. Em 
2017, os dados de Abatiá, Adrianópolis, Araucária, Boa Esperança do Iguaçu, Lindoeste, 
Nova América da Colina, Presidente Castelo Branco, Santana do Itararé e Virmond também 
foram extraídos do site do SIOPE; convém destacar ainda que Jataizinho, Morretes e Rancho 
Alegre não transmitiram seus dados em ambas as fontes consultadas referente a 2017. 

Resultados e Discussões 

Os dados analisados evidenciam que as maiores despesas educacionais dos 
municípios paranaenses se centram em EI e Ensino Fundamental (EF), em consonância com 
o disposto no art. 211 da CF quanto às responsabilidades dos entes federados; assim, se 
apresentará apenas os recursos gastos em ambas etapas. 

A Tabela 1 apresenta o percentual de gastos em EI dos municípios paranaenses dentro 
da função Educação, agrupados por faixa, a fim de favorecer a apresentação e análise dos 
dados. No ano de 2010 constata-se que 50,1% dos municípios gastavam até 10% dos 
recursos da função Educação na primeira etapa da Educação Básica, tal situação se alterou 
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em 2017, pois 50% dos municípios passaram a destinar até 18% para a EI. Em 2010, 77 
municípios paranaenses (19,3%) destinavam menos de 2% para a EI, diminuindo para 40 
(10,2%) em 2017. Percebe-se que em 2010 a faixa de 2,1% a 10% de recursos concentra a 
maioria dos casos (123 municípios) e a segunda mais numerosa é a faixa de 10,1% a 18% 
com 88 municípios; já em 2017 a faixa de 2,1% a 10% se reduz, mas ainda concentra o maior 
número de casos (89), seguida pela faixa de 18,1% a 26,0% que apresenta 82 entes. Os 
municípios que investem de 26,1% a 34,0% triplicaram nos anos analisados, passando de 26 
para 71, aumentando também na faixa de 34,1% a 42,0%, quase quadruplicaram de 8 para 
34 municípios. Entretanto há pouca alteração na faixa de 42,1% a mais de 50,1%, que registra 
a menor quantidade de municípios. De modo geral, observa-se que houve uma tendência a 
ampliação do percentual gasto em EI frente às políticas de ampliação de atendimento na 
primeira etapa da Educação Básica. 

 
A Tabela 2 expõe o percentual de gastos agrupados por faixa no EF, evidenciando que 

tal etapa concentra a maior parte dos gastos da função Educação nas cidades do estado do 
Paraná. No ano de 2010, 38,6% (154) dos municípios gastavam mais de 90,1% dos recursos 
da função Educação na segunda etapa da Educação Básica, tal percentual diminuiu para 
24,8% (99) em 2017. Em 2010, 65,2% (260), ou seja, a maioria dos casos se concentrava na 
faixa de 80,1% e mais de 90,1%, já em 2017 este percentual cai para 44,6% (178); evidencia-
se que no último ano analisado há uma maior dispersão dos casos entre as faixas, haja visto 
que 85,5% (341) dos municípios estão distribuídos em quatro faixas entre 60,1% e mais de 
90,1%.  
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Diante dos dados, destaca-se que o EF continua demandando o maior gasto nos 

municípios dentro da função Educação, porém observa-se uma diminuição da quantidade de 
entes que concentravam quase que a totalidade de seus gastos nesta etapa. Convém 
destacar ainda que, até a aprovação da EC nº 59/2009, apenas a segunda etapa da Educação 
Básica era considerada como obrigatória, e por isso, era de se esperar um maior esforço 
financeiro por parte dos municípios para garantir tal atendimento, incentivados, inclusive, pela 
própria política do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (FUNDEF), que vigorou de 1997 a 2006. 

Utilizando-se medidas de tendência central em relação ao gasto nas etapas analisadas, 
é possível perceber que a média do percentual de gasto na EI em 2010 foi 12,2% crescendo 
para 18% em 2017, já no EF passa de 83,8% para 76,9%. Um fato interessante a observar é 
a mediana na EI que em 2010 apresentava variação em relação à média, já em 2017 é igual 
à média, o que nos leva a inferir que neste último período existem poucos valores extremos, 
em termos percentuais, na amostra. 

 
Quanto às medidas de variabilidade, podemos destacar que os dados para a EI são 

heterogêneos, pois o coeficiente de variação é elevado, 87,3% em 2010 e 67,6% em 2017, 
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evidenciando dispersão no gasto com esta etapa nos diferentes municípios paranaenses; já 
o EF apresenta baixa variação, haja visto que tal etapa concentra a maior parte dos 
percentuais de gastos na função Educação nos diferentes entes federados, possuindo um 
histórico de obrigatoriedade mais longo em relação à EI. 

Quanto às medidas de posição, 25% dos municípios analisados destinavam até 3,7% 
dos seus percentuais de gastos para EI em 2010, o valor praticamente dobrou para 7,3% em 
2017; o mesmo ocorreu no percentil 50º, que passou de 9,8% para 18% nos anos analisados; 
na mesma perspectiva de ampliação de gasto, o percentil 75º passa de 18,8% para 27,8%. 
Já no EF evidencia-se uma leve redução dos gastos percentuais passando de 76,3% para 
65,9% no 25º percentil, a diminuição também ocorre nos demais percentis. 

Considerações Finais 

De modo geral, os dados apresentados evidenciam que o EF é a etapa da Educação 
Básica que recebe a maior parte dos recursos destinados à função Educação nos municípios 
paranaenses nos anos analisados, porém é possível perceber que a ampliação do direito à EI 
na legislação gerou uma redefinição na disputa pelo fundo público, pois esta etapa passou a 
receber percentuais maiores nos últimos anos, ainda que distantes dos registrados no EF. 

Convém ressaltar que na EI identificou-se uma grande heterogeneidade de dados, fato 
comprovado nas medidas de variabilidade, frente a um elevado coeficiente de variação, o que 
evidencia uma desigualdade de situações no cenário do financiamento da primeira etapa da 
Educação Básica, havendo municípios com capacidade financeira para ampliar 
significativamente seus gastos, ao passo que outros ampliam mais timidamente, haja visto as 
díspares capacidades orçamentárias dos entes federados brasileiros, tal situação reitera a 
necessidade de estudos que problematizem o regime de colaboração e o papel da União no 
atendimento de etapas que a priori não seriam suas prioridades de financiamento, como  é o 
caso da EI; tal situação vem sendo apontada por estudos que problematizam a importância 
da implementação do CAQi/CAQ, que destacam a necessidade de se repensar o pacto 
federativo no país. 
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O Financiamento da Escola de Tempo Integral no Âmbito 
no FUNDEB: uma análise dos fatores de ponderação 

Valquira Macedo Cantuário 
Prefeitura Municipal de Teresina, Teresina/PI – Brasil 

Introdução 

O presente trabalho insere-se nos debates nacionais sobre o financiamento do tempo 
integral nas escolas públicas, temática que tem sido objeto de estudo de pesquisadores no 
Brasil, uma vez que vem exercendo papel de destaque na agenda das políticas para a 
educação, especialmente após a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb.   

No contexto de uma das maiores recessões da história econômica do país, onde os 
investimentos para as áreas consideradas prioritárias estão congelados, faz-se necessário 
refletir sobre os valores destinados à garantia dos direitos educacionais do cidadão. Nessa 
perspectiva, destacamos, dentre as diferentes modalidades de ensino ofertadas pelo sistema 
educacional brasileiro, o financiamento para implementação do tempo integral nas escolas 
públicas. 

Destarte, o objetivo do estudo foi analisar os parâmetros anuais de operacionalização 
do Fundeb, considerando a trajetória dos fatores de ponderação e o valor mínimo anual por 
aluno destinado à modalidade de tempo integral, de 2007 a 2018, uma vez que a garantia do 
direito a esta modalidade de ensino está vinculada à existência de fontes permanentes e 
suficientes para a sua manutenção.  

Metodologia 

O trabalho consistiu em revisão de literatura (MENEZES, 2012; MONLEVADE, 2012; 
DAVIES, 2017) e análise documental (BARDIN, 1977) sobre o financiamento das escolas de 
tempo integral no sistema educacional brasileiro. Os documentos centrais pertinentes à 
temática foram os dispositivos legais que instituíram o Fundeb e que regulamentaram os 
fatores de ponderação: Emenda Constitucional nº 53/2006, Lei nº 11.494/2007 e Portarias 
Interministeriais de 2007 a 2018. Além destes documentos, o Plano Nacional de Educação, 
PNE n° 13.005/2014, foi fundamental para a análise, por estabelecer as metas de atendimento 
em tempo integral nas escolas brasileiras. 

Resultados e Discussões 

A base legal de maior destaque, considerada um divisor de águas no tocante à garantia 
de direito a políticas públicas efetivas para a implementação da educação integral no Brasil, 
foi a Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, que instituiu o Fundeb 
(MENEZES, 2012). O Fundeb avançou em relação às demais leis que tratam do 
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financiamento para a educação, entre outros aspectos, por associar o tempo integral a todas 
as etapas e modalidades da educação básica ofertadas no sistema educacional brasileiro. 

O atual PNE (2014-2024), Lei nº 13.005, de 26 de junho de 2014, também é um 
importante dispositivo legal para a garantia do direito ao tempo integral, pois tem uma meta 
específica que trata da política de implementação da educação básica em tempo integral.  

A oferta de educação escolar em jornada integral deve considerar o financiamento da 
educação pública e suas implicações para a União, os estados e municípios decorrentes da 
implantação de escolas em tempo integral (MONLEVADE, 2012). No âmbito do Fundeb, a 
operacionalização e a distribuição dos recursos são realizadas com base no número de alunos 
da educação básica pública presencial, de acordo com dados do último censo escolar, e dos 
fatores de ponderação, que são definidos anualmente e variam de acordo com cada segmento 
dessa etapa de ensino. A Lei nº 11.494/2007 estabelece que a União complementará os 
recursos dos Fundos sempre que, no âmbito de cada Estado e no Distrito Federal, o valor 
médio ponderado por aluno, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 

O financiamento das escolas de tempo integral no Fundeb decorre dos fatores de 
ponderação e do valor mínimo por aluno ano, contemplando: Creche Pública de tempo 
integral, Creche Conveniada de tempo integral, Pré Escola de tempo integral, Ensino 
Fundamental de tempo integral, Ensino Médio de tempo integral, como pode ser observado 
no Quadro 1: 
Quadro 1 – Fatores de ponderações (FUNDEB) / Valor anual mínimo por aluno das escolas de 

tempo integral - Série Histórica (2007 -2018)  
 

Valor mínimo 
nacional por aluno 

 

MODALIDADE TEMPO INTEGRAL 

Creche 
Pública 

Creche 
Conveniada 

Pré Escola Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 

Ano Valor R$ *F.P Valor R$ *F.P Valor 
R$ 

*F.P Valor R$ *F.P Valor 
R$ 

*F.P Valor R$ 

2007 947,24 --- ---- ---- ----- ---- ---- 1,25 1.184,05 1,30 1.231,41 

2008 1.132,34 1,10 1.245,57 0,85 962,49 1,15 1.302,19 1,25 1.415,43 1,30 1.472,04 

2009 1.350,09 1,10 1.485,10 0,95 1.282,59 1,20 1.620,11 1,25 1.687,61 1,30 1.755,12 

2010 1.415,97 1,10 1.557,57 1,10 1.557,57 1,25 1.769,96 1,25 1.769,96 1,30 1.840,76 

2011 1.722,05 1,20 2.066,46 1,10 1.894,26 1,30 2.238,67 1,30 2.238,67 1,30 2.238,67 

2012 2.096,68 1,30 2.725,68 1,10 2.306,35 1,30 2.725,68 1,30 2.725,68 1,30 2.725,68 

2013 2.243,71 1,30 2.916,82 1,10 2.468,08 1,30 2.916,82 1,30 2.916,82 1,30 2.916,82 

2014 2.285,57 1,30 2.971,24 1,10 2.514,13 1,30 2.971,24 1,30 2.971,24 1,30 2.971,24 

2015 2.545,31 1,30 3.308,90 1,10 2.799,84 1,30 3.308,90 1,30 3.308,90 1,30 3.308,90 

2016 2.739,77 1,30 3.561,70 1,10 3.013,75 1,30 3.561,70 1,30 3.561,70 1,30 3.561,70 

2017 2.926,56 1,30 3.804,53 1,10 3.219,22 1,30 3.804,53 1,30 3.804,53 1,30 3.804,53 

2018 3.016,67 1,30 3.921,67 1,10 3.318,34 1,30 3.921,67 1,30 3.921,67 1,30 3.921,67 

Fonte: FNDE/MEC/2017. Elaboração do autor.  
 *F.P (Fator de Ponderação) 

Nota: O cálculo do valor por aluno das escolas de tempo integral resulta da multiplicação do valor anual mínimo por aluno 
definido nacionalmente pela respectiva ponderação. 
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A análise dos dados apresentados no Quadro 1, nos permite constatar que o MEC não 
estipulou fator de ponderação em 2007 para tempo integral nos segmentos da Creche Pública, 
Creche Conveniada e Pré Escola, estes foram inseridos somente em 2008, embora tenha 
incluído o Ensino Fundamental e Médio desde o primeiro ano do Fundeb.  

No que tange o ajuste dos fatores de ponderação, o Ensino Médio em tempo integral foi 
o único segmento que manteve o mesmo valor no período investigado (2007 a 2018). Os 
acréscimos nas demais modalidades, só ocorreram entre 2007 e 2011, permanecendo 
congelados no período de 2012 a 2018, isto porque houve um consenso entre os gestores 
estaduais e municipais de não ultrapassar o intervalo dos fatores de ponderação entre as 
variações de 0.7 e 1.3 para evitar transferências de rendas julgadas excessivas entre os entes 
federados (MONLEVADE, 2012). 

Apesar das conhecidas limitações orçamentárias com que se defrontam a União, os 
estados e os municípios, a modalidade Creche Conveniada, inserida na classe das entidades 
privadas sem fins lucrativos, recebe praticamente a mesma quantidade de recursos destinada 
às Creches Públicas, o que, para alguns autores (DAVIES, 2017), denota inconsistência com 
o PNE 2014-2024, pois os recursos públicos deveriam ser gastos em instituições públicas de 
ensino. Ademais, os interesses por trás da parceria público-privada são bem maiores, uma 
vez que gozam de isenções de todos os impostos federais, estaduais e municipais, o que 
significa menos impostos arrecadados e menos investimento para as escolas públicas. 

Embora o valor mínimo nacional por aluno seja atualizado anualmente, o investimento 
ainda está muito distante do ideal, pois, se considerarmos que o aluno da escola de tempo 
integral passa o dobro do tempo do que o da escola regular, o justo seria que o valor desse 
aluno fosse duplicado. No entanto, amplia-se a jornada, mas não duplica-se o seu 
financiamento. Os valores anuais por aluno ainda necessitam ser aumentados, pois, embora 
tenham passado por significativos avanços no período 2007-2011, ainda se encontram 
defasados em relação às reais necessidades da educação básica pública, principalmente 
aqueles para as matrículas em tempo integral (MENEZES, 2012). 

O problema poderia ser resolvido caso fossem cumpridos os dispositivos do PNE 
relacionados à implantação do Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi), pois o financiamento 
ocorreria com base nos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem,  
progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade (CAQ). 
No entanto, a política do governo se encaminha para a restrição de recursos para o setor 
educacional e para a não execução do Plano Nacional de Educação. 

A esse despeito, consideramos que a implementação das escolas de tempo integral 
depende de fontes estáveis e de recursos suficientes, a análise dos dados nos alerta, ainda, 
para o cumprimento da Meta 6 do Plano Nacional de Educação, uma vez que o dispositivo 
estabelece que até o final da vigência do Plano, 50% das escolas devem está funcionando 
em regime de tempo integral, de forma a tender vinte e cinco por cento dos(as) alunos(as) da 
educação básica, meta que dificilmente se cumprirá se considerarmos o cenário atual no 
âmbito financeiro . 

Nessa perspectiva, explicitamos que o direito à educação integral ainda está no horizonte 
dos interesses e das necessidades da população, pois expandir o tempo de permanência dos 
estudantes na escola depende de um planejamento global com maiores investimentos, e não, 
somente, da "vontade política dos governantes" como afirma (MONLEVADE, 2012, p. 70). 
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Conclusões 

Vimos que o financiamento da educação básica pública em tempo integral tem sua 
garantia associada ao Fundeb. O referido Fundo usa como base de cálculo para distribuição 
dos recursos o número de alunos da educação básica pública presencial, de acordo com 
dados do último censo escolar, os fatores de ponderação e o valor mínimo anual por aluno, 
cabendo à União complementar os recursos dos Fundos sempre que, os Estados e o Distrito 
Federal, não alcançarem o valor mínimo definido nacionalmente. 

A partir do exposto, é possível afirmar, que apesar dos dispositivos legais estabelecerem 
metas a despeito da implementação do tempo integral na rede pública de ensino, o 
valor/aluno/ano do FUNDEB destinado a essa modalidade são considerados insuficientes e 
carecem de um planejamento global que contemple dotação orçamentária específica e 
suficiente para garantir os insumos necessários para o tão desejado “padrão de qualidade” na 
educação e, especialmente, no que tange as escolas de tempo integral.  
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Introdução  

A educação é um direito humano fundamental reconhecido na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e consagrado por um conjunto abrangente de instrumentos jurídicos 
internacionais, incluindo o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais e o Protocolo de San Salvador da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH). Os Estados signatários têm o dever de respeitar, proteger e realizar esse direito, 
garantindo a toda sua população o direito humano à educação, em condições de 
universalidade, gratuidade e sem discriminações. Nesse sentido, os países devem dispor de 
um orçamento suficiente e adequado para financiar a educação pública, de maneira que o 
direito humano à educação seja efetivamente disponível, acessível, aceitável e adaptável a 
toda a população de maneira igualitária, como observa o Comentário Geral nº 13 do Comitê 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU.  

A conjuntura internacional traz um elemento favorável, com a aprovação dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em 2015, e o compromisso de estabelecer planos 
nacionais para garantir a realização do ODS 4, referente à educação, que estabelece para 
seus signatários a obrigação de "garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade 
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos", bem como garantir 
a educação primária e secundária gratuitas. De fato, a Agenda de Educação 2030, também 
aprovada em 2015 e que detalha princípios e estratégias de implementação do ODS4, 
compromete os Estados a assegurarem um financiamento em educação de 6% de seu 
Produto Interno Bruto (PIB) e 20% de seu orçamento público total, como mínimo.   

Durante a Reunião Regional de Ministros da Educação da América Latina e do Caribe,  
ocorrida em Cochabamba, Bolívia, nos dias 25 e 26 de julho de 2018, a Campanha Latino-
Americana pelo Direito à Educação (CLADE) apresentou uma análise sobre o financiamento 
educativo na região, bem como o seu Sistema de Monitoramento do Financiamento do Direito 
Humano à Educação na América Latina e no Caribe1, (que chamaremos de Sistema de 
Monitoramento no decorrer desse texto), cujos resultados apresentaremos a seguir. Vale 
ressaltar também que nos dias 5 e 6 de setembro de 2018, representantes dos ministérios de 
educação do Grupo dos Vinte (G20), reuniu-se pela primeira vez no contexto deste Grupo. 
Para esta ocasião, a CLADE, em aliança com seus membros nos países do G20 na região - 
                                                            
1  Disponível em: <http://monitoreo.campanaderechoeducacion.org/>. 
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Argentina, Brasil e México - incidiu por um compromisso do Grupo com a garantia de 
orçamentos sustentáveis e suficientes para o fortalecimento de sistemas educativos públicos, 
gratuitos e inclusivos2.   

Nesse contexto, a CLADE, como rede plural da sociedade civil que trabalha pela 
realização de uma educação transformadora, pública, laica e gratuita para todos e todos, 
lançou em setembro de 2017 o Sistema Monitoramento do Financiamento do Direito Humano 
à Educação na América Latina e no Caribe. Essa plataforma apresenta dados comparativos 
e análises sobre o financiamento da educação pública em 20 países da região, para o período 
de 1998 a 2016. As informações apresentadas podem ser consultadas individualmente para 
cada país, ou em comparação com o nível de investimento de outros Estados e parâmetros 
regionais. Também se organiza em três dimensões de análise: esforço financeiro público, 
disponibilidade de recursos por pessoa em idade escolar e equidade no acesso à escola.  

Metodologia  

A primeira dimensão do Sistema de Monitoramento do Financiamento do Direito 
Humano à educação na América Latina e no Caribe (esforço financeiro público) refere-se ao 
montante de recursos que cada país investe no sistema público de ensino, como parte de seu 
orçamento total e da riqueza nacional (Produto Interno Bruto) - PIB). A segunda dimensão 
(disponibilidade de recursos) se concentra em observar os recursos públicos disponíveis para 
cada pessoa em idade escolar. É uma medida per capita do orçamento educacional 
disponível, levando em conta não somente as pessoas que estão na escola, mas também 
aquelas que ainda não foram incorporados ao sistema educativo, tomando-se por base os 
níveis pré-escola, educação primária e ensino médio.   

A terceira dimensão, por sua vez, aborda a perspectiva de equidade no acesso à escola, 
em particular observando a diferença entre as taxas de acesso escolar do quintil com maior 
renda e do quintil com renda mais baixa da população de cada país. Essa dimensão tenta 
abordar as desigualdades que operam em nossos sistemas públicos de ensino, devido, entre 
outras razões, a uma disponibilidade inadequada de recursos para garantir o acesso à 
educação em condições de igualdade para todas as pessoas.  

O Sistema de Monitoramento teve seus dados atualizados em 2018 (a última consulta 
às fontes internacionais oficiais que são utilizadas como fontes aconteceu em 9 de julho de 
2018). Com esta ferramenta, a CLADE procura fortalecer e apoiar a ação e a participação dos 
sujeitos da comunidade educativa e da cidadania da América Latina e do Caribe em processos 
de monitoramento do orçamento público, produção de conhecimento e incidência, com vistas 
a assegurar que os Estados invistam recursos financeiros suficientes e adequados para a 
educação pública, de maneira progressiva, e informando de maneira permanente e 
transparente a população sobre o gasto público em educação, a partir de mecanismos que 
possibilitem a participação da sociedade civil na definição do orçamento para esse campo, 
bem como no seguimento a sua execução. Além disso, para pressionar os Estados a garantir 
uma educação gratuita e pública, protegendo os recursos públicos já alocados para esse 
campo e os executando de maneira oportuna, transparente, igualitária e sensível ao desafio 
de superar as desigualdades e garantir o direito à educação de grupos historicamente 

                                                            
2 Disponível em: <http://v2.campanaderechoeducacion.org/es/noticias/875-2018-09-06-18-15-14.html>.  
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marginalizados, como são as mulheres, indígenas, pessoas jovens e adultas, pessoas com 
deficiência, afrodescendentes, entre outros.  

Resultados e discussão  

Com relação ao esforço financeiro dos Estados da América Latina e Caribe à educação 
pública, observamos que a grande maioria segue sem investir o mínimo acordado, sendo que 
apenas a Bolívia, a Costa Rica, Cuba e Venezuela chegaram a investir um mínimo de 6% do 
PIB na série histórica analisada. O Brasil e a Argentina, apresentaram um crescendo 
constante entre 2004-2015, chegando muito perto do valor de 6% (5,95% e 5,88% 
respectivamente nos anos de 2014 e 2015). Chama a atenção a falta de dados para este 
indicador no caso de diversos países, como é o caso do Haiti, de Honduras, Nicarágua, 
República Dominicana e Venezuela.  

Já com relação à disponibilidade de recursos por pessoa em idade escolar, a análise 
dos dados do Sistema de Monitoramento mostra que dos 20 países analisados, nenhum 
alcança o mínimo tomado como referência para essa dimensão, que corresponde a US$ 
7.033,60, em dólares PPP para o ano de 2011. Este valor corresponde à média de recursos 
investido por pessoa em idade escolar na metade de países de menor ingressos da 
Organização a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2010. Tomamos este 
valor como uma referência inicial que pudesse servir de comparação para os valores 
praticados na região da América Latina e Caribe. A Costa Rica é o país que chega mais perto, 
com um valor de US$ 4.191, 30 por pessoa em idade escolar no ano de 2016- o que ainda 
assim representa pouco mais da metade do valor de referência. Três países do Mercosul 
seguem, sendo estes a Argentina (US$ 3.603,58 em 2015), o Chile (US$ 3.532,54 em 2015) 
e o Brasil (US$ 3.108,7 em 2011). No caso da Bolívia, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicarágua, Paraguai e Peru, o recurso alocado por pessoa em idade escolar não chega nem 
a um quarto do valor de referência. No entanto, é importante ressaltar que, ainda considerando 
a insuficiência de investimento, a maioria dos países da região apresentaram aumentos 
progressivos para este indicador, especialmente a Bolívia, país que entre 2000 e 2014 chegou 
a dobrar os recursos alocados por pessoa em idade escolar, o Peru, que dobrou o valor entre 
2008 e 2016 e a Venezuela que o fez entre 2007 e 2009, sendo que não há outros dados 
após este ano para este país. Fica evidente que, apesar de um esforço por parte de alguns 
Estados da região, o financiamento está muito aquém do necessário para garantir um patamar 
de qualidade educacional que de fato responda a garantia do direito à educação.  

Considerando dados de anos mais recentes, ainda não refletidos no Sistema de 
Monitoramento por ainda não terem sido informados nas bases internacionais, chama a 
atenção retrocessos observados especialmente no caso da Argentina, do Brasil, de Honduras 
e de El Salvador. No que tange a Argentina, dados da Campanha Argentina pelo Direito à 
Educação apontam que em 2017 o Estado passou a dedicar mais recursos para o pagamento 
da dívida pública que para o financiamento do direito à educação, revertendo inclusive a 
tendência de crescimento orçamentário para a educação observada entre os anos de 2004-
2016. Os recursos assignados para a educação no orçamento de 2017 implicou uma redução 
de 13% em comparação com 2016. Vale ressaltar que a sociedade Argentina vem lutando 
pela aprovação de uma nova Lei de Financiamento Educativo nacional que seja capaz de 
garantir o financiamento necessário para o cumprimento da Lei Nacional de Educação.   
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No caso brasileiro, a Emenda Constitucional 95 aprovada em dezembro de 2016, a qual 
institui um novo regime fiscal para o país, suspende na prática a vinculação mínima para a 
educação estabelecida pela Constituição, para os próximos 20 anos. A Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, em conjunto com outras organizações e redes, vem questionando a 
legalidade dessa medida profundamente regressiva, a qual promove a violação da realização 
do direito à educação e impede a efetiva implementação do Plano Nacional de Educação, 
inclusive do Custo Aluno Qualidade Inicial.  

Os casos de El Salvador e Honduras também preocupam. Em El Salvador, o orçamento 
educativo de 2017 sofreu uma redução de 300 mil dólares em relação ao de 2016, quando o 
país dedicou apenas 3,45% do PIB à educação. A Rede Salvadorenha pelo Direito à 
Educação vem mobilizando a sociedade para a aprovação de uma Lei Especial para o 
Financiamento Nacional, estabelecendo um aumento gradativo de recursos destinados à 
educação, chegando até o mínimo estabelecido em marcos internacionais, ou seja, 6% do 
PIB. No caso de Honduras, o Foro Dakar Honduras aponta para um decréscimo constante no 
orçamento público destinado à educação após 2009, tendência que se mantem até hoje.  

Vale ressaltar que mobilizações socias na República Dominicana conseguiram elevar, 
a parir de 2013, a porcentagem do PIB destinado à educação de cerca de 2% para o mínimo 
estabelecido em lei nacional, que é de 4%. Além disso, segundo dados do Foro 
Socioeducativo, o país elevou o valor anual em educação por pessoa em idade escolar de 
US$ 844 em 2012 (antes da alocação mínima de 4% do PIB) para US$ 2,175 em 2017.  

Conclusão  

É tarefa urgente que os Estados da AL&C redobrem esforços para implementar na 
prática compromissos assumidos em marcos legais nacionais e internacionais, no que tange 
o financiamento do direito humano à educação. Esse horizonte é possível especialmente 
mediante a efetivação de processos de justiça tributária no continente, com a implementação 
de reformas tributárias progressivas, o fim de incentivos fiscais e práticas de evasão fiscal, 
bem como a consagração de uma nova arquitetura tributária internacional, que possa de fato 
promover o fortalecimento dos sistemas públicos de educação. É importante lembrar que 
marcos internacionais de direitos humanos proíbem retrocessos em matéria de realização dos 
direitos humanos, os quais devem ser cumpridos progressivamente.  
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Resumo 
Este trabalho apresenta uma experiência, no estado do Paraná, acerca de um espaço de 
mobilização social que reúne diferentes sujeitos interessados na fiscalização dos recursos da 
educação pública: o Fórum Permanente de Controle e Fiscalização dos Recursos da 
Educação, mais conhecido entre os participantes como Fórum do FUNDEB. Para se conhecer 
o histórico deste espaço foi realizada entrevista com um dos idealizadores do Fórum, o 
deputado estadual Tadeu Veneri. Ainda, se buscou discutir sobre as potencialidades 
democratizantes dos Conselhos do FUNDEB a partir de um estudo exploratório sobre os 
sujeitos que estiveram presentes na última sessão do Fórum, realizada em 2017. Ainda que 
a conjuntura política atual imprima uma descrença em estruturas de participação social, 
percebeu-se com o estudo que há uma potencialidade inferida ao Fórum do FUNDEB como 
um espaço de enfrentamento à ação individual e solitária de conselhos e conselheiros no 
controle de parte dos recursos da educação. 
Palavras-chave: Políticas Educacionais; Financiamento da Educação; Fundeb; Conselhos de 
Acompanhamento e Controle Social; Participação Social 

The FUNDEB Forum: a Paraná invention in the control of education 
resources 
Abstract 
This paper presents an experience, in the Paraná state, about a space of social mobilization 
that brings together different subjects interested in the control of public education resources: 
the Permanent Control and Monitoring of Educational Resources Forum, better known among 
participants as FUNDEB Forum. To know the history of this space was conducted an interview 
with one of the idealizers of the Forum, State Representative Tadeu Veneri. It was also sought 
to discuss the democratizing potential of the FUNDEB Councils based on an exploratory study 
on the subjects that were present at the last session of the Forum held in 2017. Although the 
current political conjuncture prints a disbelief in structures of social participation, it was 
perceived with the study that there is a potentiality inferred to the Forum of FUNDEB as a 
space of confrontation to the individual and solitary action of councils and counselors in the 
control of part of the educational resources. 
Keywords: Education Policies; Financing Education, FUNDEB, Council of Monitoring and 
Social Control; Social participation. 
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Resumo  
O presente artigo visa analisar a importância do fundo público na garantia da oferta da política 
pública de educação e a sua relação no processo de financiamento da mesma. As principais 
fontes de recursos da educação são provenientes da arrecadação de impostos dos entes 
federados – da União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios e da contribuição social 
do salário-educação. Para tanto, serão analisados dois municípios, situados no Estado do 
Paraná: o município de Almirante Tamandaré e o município de Araucária, verificando como 
se efetiva o regime de colaboração na oferta da educação básica e os impactos que a receita 
resultante de impostos de ambos os municípios ocasiona na oferta do ensino público.  
Palavras-chave: Fundo público. Financiamento da educação. Região Metropolitana.  

The public fund and the money to Education: an analysis about two 
municipalities of the Paraná State 
Abstract  
This article aims to analyse the importance of public fund to guarantee the public education 
policy and your relationship in the process of financing of education. The main sources of 
resources of education are coming from of taxes of federated entities - from Union, from States 
and Municipalities and the social contribution of education salary. Therefore, will be analyzed 
two municipalities from Paraná State: the municipality of Almirante Tamandaré and the 
municipality of Araucária, to checking how it works the collaboration scheme in the offer of 
basic education and the impact of tax revenue both of municipalities to public education.  
Keywords: Public fund. Financing of education. Metropolitan Area.  
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O Gasto Aluno-Ano no Estado do Paraná em 2017: o 
contraste dos valores máximo e mínimo 

Isabella de Meira Araujo 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba/PR – Brasil 

Resumo 
O presente artigo objetiva a análise do gasto por aluno no Estado do Paraná, no ano de 2017, 
principalmente no que tange ao valor máximo e mínimo encontrado nos municípios de 
Itaipulândia e Colombo, respectivamente. Para isso, utilizaram-se dados do Tesouro Nacional 
extraídos do arquivo Finanças do Brasil (Finbra), dados do Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Educação (Siope) e do Censo Escolar. Verificou-se que os dois 
municípios ficaram com valores positivos nas receitas do FUNDEB e conseguiram aplicar os 
valores mínimos legais para a educação. No entanto, devido aos Royalties recebidos da Itaipu 
Binacional o município de Itaipulândia consegue investir mais em educação, tendo até 
mesmo, um programa de subsídio à Educação Superior. Enquanto que Colombo possui baixo 
desenvolvimento econômico e arrecadação tributária limitada, o que acarreta diretamente no 
baixo gasto aluno-ano.  
Palavras-chave: Financiamento da Educação. Gasto aluno-ano. FUNDEB. Paraná, Brasil. 
 
Abstract  
This article aims to analyze the expenditure per student in the State of Paraná, in 2017, mainly 
regarding the maximum and minimum amount found in the municipalities of Itaipulândia and 
Colombo, respectively. For this purpose, it was used data from the National Treasury extracted 
from the Finance of Brazil (Finbra) archive, data from the Information System about Public 
Budgets in Education (Siope) and also data from the School Census. It was found that the two 
municipalities had positive balance in FUNDEB revenues and were able to apply the legal 
minimum values for education. However, due to the royalties received from Itaipu Binacional, 
the municipality of Itaipulândia was able to invest more in education, even having a program 
to subsidize college education for its citizens. While Colombo has lower economic 
development, limited tax collection, which directly entails the amount spent per year. 
Keywords: Funding for education. Spent student-year. FUNDEB. Paraná, Brazil.  
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Cumprimento Estratégia 12.6 do PNE (2014- 2024) 

Danubia Fernandes Alves 
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Resumo  
Este artigo tem por objetivo analisar o impacto da expansão do número de novos contratos 
do Financiamento Estudantil – Fies, na educação superior privada entre 2010 e 2017 e na 
estratégia 12.6 do Plano Nacional de Educação (2014-2024), entre os anos de 2014 e 2017. 
Metodologicamente, trata-se de um estudo descritivo/ analítico, amparado pela pesquisa 
documental. Os dados quantitativos e financeiros serão tratados por meio da estatística 
descritiva. Os dados utilizados foram obtidos nos Censos da Educação Superior de 2010 a 
2016 e junto ao Serviço de Informação ao cidadão- SIC do FNDE. Em primeiro lugar, foram 
apresentadas as principais modificações nas regras do programa. A investigação prossegue 
com a análise da evolução histórica dos gastos anuais empenhados e pagos. Na terceira 
seção, verifica-se em que medida os novos contratos de empréstimo estudantil impactaram 
na expansão do número de ingressantes na educação superior e na educação superior 
privada, além dos efeitos do programa no cumprimento da estratégia 12.6 do PNE para o 
período de 2014 a 2017. Os dados revelam que, até 2014, houve uma priorização do 
programa como política de expansão da educação superior privada, coerente com a estratégia 
12.6 do PNE atual. Porém a partir de 2015, os ajustes estruturais ocorridos no programa, com 
o intuito de buscar uma sustentabilidade fiscal e focalização da oferta do financiamento, 
refletiram na diminuição de novos contratos firmados, impactando na queda no número de 
ingressantes na educação superior privada entre os anos de 2015 e 2017, que poderia ter 
sido maior na ausência do Fies, previsto como estratégia de alcance da meta 12 do PNE atual. 
Conclui-se que o programa de empréstimo estudantil, que havia sido definido como estratégia 
para atingir a meta 12 do PNE, perdeu o poder indutor como política pública. 
Palavras-chave: Plano Nacional de Educação, Fies, Educação Superior Privada, 
Financiamento. 

The Impact of Expansion of the Fies Between 2010 and 2017 in 
Strategic Compliance 12.6 of PNE (2014-2024) 
Abstract 
The objective of this article is to analyze the impact of the expansion of the number of new 
Student Financing contracts - Fies, in private higher education between 2010 and 2017 and in 
strategy 12.6 of the National Education Plan (2014-2024), between 2014 and 2017. 
Methodologically, this is a descriptive / analytical study, supported by documentary research. 
The data used were obtained in the Higher Education Censuses from 2010 to 2017 and with 
the Citizen Information Service - SIC of the FNDE. Firstly, the main changes to the program 
rules were presented. The investigation proceeds with an analysis of the historical evolution of 
committed and paid annual expenditure. The third section shows the extent to which new 
student loan contracts have impacted on the expansion of enrollment in higher education and 
private higher education, in addition to the effects of the program in complying with PNE 
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strategy 12.6 for the period from 2014 to 2017. The data show that, by 2014, the program was 
prioritized as a policy for the expansion of private higher education, consistent with current 
PNE 12.6 strategy. However, starting in 2015, the structural adjustments to the program, with 
the aim of seeking fiscal sustainability and focusing on the financing supply, reflected in the 
reduction of new contracts signed, impacting on the fall in the number of students enrolled in 
private higher education between the years of 2015 and 2017, which could have been higher 
in the absence of the FIES, predicted as a strategy to reach goal 12 of the current PNE. It was 
concluded that the student loan program, which had been defined as a strategy to achieve 
PNE’s goal 12, lost its inductive power as a public policy. 
Keywords: National Education Plan, Fies, Private Higher Education, Financing.  
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Resumo Expandido  
Eixo Temático:  Políticas de Financiamento da Educação Básica e Superior  

O Papel da União no Financiamento da Educação da 
Rede Municipal de Ensino de Breves-PA 

Maria Elcineide de Albuquerque Marialva 
Marielson Rodrigues Guimarães 

Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém/PA – Brasil 

Introdução  

A Constituição Federal prevê a destinação mínima de recursos a serem aplicados pelos 
três níveis de organização político-administrativa da federação, dispostas da seguinte 
forma:(i) União - mínimo de 18% da receita líquida resultante de impostos da União; recursos 
do Salário-Educação; Estados -  25%, no mínimo, dos recursos da receita líquida de impostos 
estaduais; mínimo de 25% dos recursos transferidos pela União oriundos da arrecadação de 
impostos e, quota do Salário-Educação calculada de acordo com o número de matrículas na 
rede estadual; Municípios - 25%, no mínimo, dos recursos da receita de impostos municipais; 
dos recursos transferidos pela União e pelo Estado, decorrentes da arrecadação de impostos 
e; quota do Salário-Educação calculada de acordo com o número de matrículas na rede 
municipal.  

Estados e municípios podem recebem, também, recursos oriundos dos 18% da receita 
dos impostos da União e da cota federal do salário-educação sob a forma de programas, 
complementações e convênios. Esses recursos caracterizam a atuação do governo federal, 
em matéria educacional, de sua função redistributiva e supletiva visando a equalização das 
oportunidades educacionais e a garantia de padrões mínimos de qualidade do ensino, por 
meio de assistência técnica e/ou por financeira aos demais entes da federação (BRASIL, 
1996). 

A Emenda Constitucional nº 53/2006 criou o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção 
da Educação Básica e Valorização do Magistério (FUNDEB). Esse Fundo subvincula 20% das 
receitas de impostos de transferências constitucionais1 para criar fundos no âmbito de cada 
Estado e do Distrito Federal a ser distribuído entre as redes Estaduais e municipais de 
Educação Básica de acordo com o número de matrículas. O FUNDEB prevê repasses de 
recursos federais, sob o título de complementação da União, aos Estados em que o valor por 
aluno-ano não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 

A Lei nº 1.305/2014 instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE) com previsão de 
implementação em um prazo de 10 anos, orientado por diretrizes metas e estratégias que 
objetivam proporcionar mudanças significativas na educação brasileira. Contudo, as 
mudanças impostas pela Emenda Constitucional nº 95/2016 (EC 95) que institui um novo 
regime fiscal, apresentam pontos contraditórios e polêmicos no que tange à garantia de 
direitos fundamentais da dignidade humana, especialmente por impor limites aos gastos 
primários por um período de 20 anos. Embora essa Emenda apresente indicativo de que 
                                                            
1  Ver Art. 3º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.  
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recursos constitucionalmente previstos à saúde e à educação não sejam comprometidos, é 
necessário acompanhar as variações no volume de recursos financeiros destinados a essas 
áreas com o intuito de verificar sua materialidade, por um lado, e pela urgência de estratégias 
de acompanhamento da evolução dos indicadores das metas do PNE, em âmbito nacional e 
nas mais remotas localidades, por outro. 

A partir desta necessidade, questiona-se: quais as variações das receitas 
caracterizadas como participação da União no financiamento da educação da rede de 
Breves, Paráw 

Neste sentido, tem-se objetivo e analisar a variação das receitas destinadas à educação 
municipal de Breves, no período compreendido entre os anos de 2014 e 2017, visando 
evidenciar a participação da União no financiamento da educação desse ente federado.  

Metodologia  

Metodologicamente, parte-se do pressuposto que a política de financiamento da 
educação brasileira deve ser analisada de modo a considerar as determinantes históricas 
próprias do modo de produção social vigente em sua totalidade. Assim as particularidades 
que se evidenciam no financiamento da educação do município de Breves foram analisadas 
a partir da identificação de aspectos que se revelam na localidade, relacionando-os com os 
de âmbito nacional no qual as políticas públicas são definidas. 

Trata-se de uma análise acerca da política de financiamento da educação do município 
de Breves a partir de dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) 
disponível no site do Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Educação 
(SIOPE), gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Os dados coletados possibilitam identificar as fontes das receitas da educação municipal 
referentes à receita dos 25% dos impostos próprios e transferidos pelo Estado e pela União; 
recursos da contribuição social do Salário-Educação; movimentação dos recursos do 
FUNDEB, sejam eles oriundos da redistribuição pelo número de matrículas ou repassados a 
título de complementação da União; recursos repassados pelo FNDE por meio de programas 
convênios e; Outros recursos destinados à educação. 

Visando garantir o valor atuarial, os dados foram deflacionados pelo Índice de Preços 
ao Consumido Amplo (IPCA) a preço de dezembro de 2017, que é o índice previsto na 
Emenda Constitucional nº 95/2016 para reajustar os valores destinados aos gastos primários.  

Discussão dos dados  

Os dados coletados foram agrupados de maneira a possibilitar a visualização do 
montante de recursos destinados à rede municipal de educação do município de Breves, 
Estado do Pará, no período compreendido entre os anos de 2014 e 2017.  Na Tabela 01, 
podemos observar a disposição das receitas por origem.   
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Tabela 1 – Receitas destinadas2 à educação da rede Municipal de Educação no município de 
Breves, Pará, Brasil, 2014-2017 (em mil) 

Ano Total (A) 2014=
100 

Rec. Imp. 
(B) 

B/A
% 

S.E
(C) 

C/A
% 

Ganhos 
FUNDEB (D) 

D/A 
% 

Outras 
Rec (E) 

E/A 
% 

2014 138.908 100 12.884 9,3 3.415 2,5 102.190 73,6 20.418 14,7
2015 129.024 93 12.211 9,5 3.609 2,8 106.726 82,7 6.477 5,0
2016 - - - - - - - - - -
2017 131.321 95 13.399 10,2 2.970 2,3 109.331 83,3 5.621 4,3

∆% -5,5  4,0 -13,0 7,0  -72,5 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do SIOPE. 

Observa-se na tabela 1, que o total de recursos destinados à educação do município de 
Breves sofreu declínio de 5,5% durante o período em análise, foram 7,43 milhões de reais a 
menos em 2017, tomado como referência o ano de 2014. Embora os recursos oriundos de 
impostos e do FUNDEB apresentem crescimento de 4% e 7% respectivamente, o declínio nas 
receitas do Salário-Educação (-13%) e de outras receitas (-72%), impuseram a diminuição no 
total das receitas da educação no âmbito municipal. 

Os dados da Tabela 1, evidenciam que as receitas destinadas à educação da rede de 
ensino do município de Breves são, em sua maioria, oriundas de outros entes federados, pois, 
se considerarmos os valores provenientes dos impostos próprios e transferidos, eles 
representam somente 10,2% do total de receitas destinadas à educação em 2017, ano de 
maior participação do município. As demais receitas foram oriundas de outros entes, fossem 
elas da redistribuição dos recursos do FUNDEB no âmbito do Estado, fossem originárias do 
Salário-Educação, da Complementação da União ao FUNDEB; repasses do FNDE a título de 
programas, convênios e aplicações financeira.  

Nota-se que os ganhos do FUNDEB apresentam-se expressivos, representando, em 
média, 79,9% do total de receitas destinadas à educação de Breves. Contudo, cabe 
esclarecer que grande parte do volume dos ganhos do FUNDEB se deu em função da sua 
característica de fundo de gestão (GEMAQUE, 2011), ou seja, da lógica de distribuição de 
recursos que possibilita aos municípios receberem do Fundo, valores diferenciados daqueles 
que destinaram à sua composição, em que uns ganham e outros têm perdas de recursos em 
função do número de matrículas de suas redes educacionais. Essa característica viabiliza 
certa diminuição das desigualdades no interior de cada Estado, embora não signifique injeção 
de novos recursos na educação. (GEMAQUE, 2011). 

A participação de outros entes no financiamento da educação do município de Breves 
pode ser analisada a partir da Tabela 2. 

  

                                                            
2  A Receita total destinadas à educação do município de Breves foi calculada a partir da soma dos valores de 

impostos próprios e transferidos destinados à educação + os valores do Salário educação + os ganhos/perdas 
do FUNDEB + outras receitas incluindo aplicações financeiras, e recursos repassados pelo FNDE a título de 
programas e convênios 
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Tabela 2 – Receitas Adicionais à rede Municipal de Educação do município de Breves, Pará, 
Brasil, 2014 - 2017 (em mil) 

Ano 
Total de 

Rec. Adic. 
(A) 

Ganhos 
FUNDEB 

Estado (B) 
B/A
% 

Complement. 
União (C) 

C/A
% 

S.E.  
 (D) D/A % Outras Rec 

3(E) E/A %

2014 126.024 56.427 44,8 45.763 36,3 3.415 2,7 20.418,3 16,2
2015 116.813 59.863 51,2 46.863 40,1 3.609 3,1 6.477,1 5,5
2016 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
2017 117.922 55.990 47,5 53.341 45,2 2.970 2,5 5.621,4 4,8
2017 -6,43 0,77  16,56 -13,04  -72,47

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do SIOPE. 

Os dados da Tabela 2 mostram que entre 2014 e 2017 houve uma substancial 
participação na composição das receitas destinadas à educação de Breves advinda da 
redistribuição dos recursos entre o Estado do Pará e os municípios paraenses, representando 
47,5% dos recursos adicionais à educação desse município em 2017.  

Quanto a participação da União, passou de 36% em 2014 para 45,2% em 2017 das 
receitas adicionais à educação de Breves. Por outro lado, houve diminuição na participação 
da União no financiamento da educação do município de Breves quanto aos valores do Salário 
Educação, Programas e convênios do FNDE. Neste sentido, constata-se que há um 
movimento no sentido de diminuição significativa na participação da União no financiamento 
da educação do município de Breves. 

Conclusões 

A análise das receitas destinadas à educação do município de Breves - Pará, permite 
afirmar que se trata de um município que possui considerável participação de outros entes 
federados no financiamento da educação de sua rede. 

O FUNDEB apresenta-se como elemento de diminuição das diferenças do valor aluno-
ano no interior do Estado do Pará, seja como “mobilidade de receita” entre o Estado e os 
municípios (que o caracteriza como um fundo de gestão, em que uns ganham e outros perdem 
receitas de acordo com o número de matrículas), seja a título de complementação da União. 

A participação da União na composição das receitas destinadas à educação do 
município de Breves, a título programas e convênios, teve declínio expressivo no período em 
análise, revelando-se potencialmente como parte dos impactos da Emenda Constitucional 
95/16 no financiamento da Educação.  
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3  Outras receitas referem-se às transferências do FNDE a título de Programas, convênios e de aplicações financeiras. 
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Introdução 

O presente trabalho trata-se de resumo expandido que tem como objetivo apresentar 
parte de pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal 
do Pará, a partir dos debates realizados no Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Educação 
Superior da Universidade Federal do Pará- GEPES/UFPA. Dessa forma, o escopo 
apresentado trata do processo de financeirização ao qual a educação brasileira está 
subordinada desde o ano de 2007, de forma mais intensa, dado a abertura de capitais de 
empresas educacionais no mercado de ações. Nesse contexto, especificamente, aborda 
questões pertinentes às estratégias de mercado adotadas pela empresa educacional Kroton 
S.A. 

A análise da empresa Kroton S.A, todavia, é compreendida enquanto parte da totalidade 
em que o processo de financeirização se apresenta no Brasil. Processo esse, analisado pelo 
o autor Francois Chesnais (1996), como categoria que abrange a tendência do capital no seu 
estágio atual de desenvolvimento, caracterizado pela busca incessantemente à 
predominância do capital financeiro e sua valorização ocasionada por pagamentos de juros, 
dividendos, e outros, provenientes da posse de ações e investimentos lucrativos, realizados 
com a especulação financeira. 

O processo de financeirização da economia ocorre em escala mundial desde os anos 
1980, mas em termos educacionais, e no Brasil, tem culminância com a entrada das empresas 
educacionais, como a Kroton S.A, no mercado de ações no ano de 2007, momento em que a 
financeirização efetivamente começa a fazer parte do cotidiano das instituições privado-
mercantis, brasileiras. Nesse cenário, temos a culminância dos oligopólios educacionais, 
movimento que se concretiza por meio de fusões e aquisições no mercado educacional 
(CHAVES, 2010), as quais são as principais estratégias de crescimento destas empresas. 
(VALE, CARVALHO E CHAVES, 2014). 

Metodologia 

Este estudo se organiza como uma pesquisa documental, à medida que utiliza relatórios 
e resultados institucionais veiculados no site oficial da empresa em questão. 

A construção do trabalho se deu, inicialmente com uma revisão da literatura relacionada 
à financeirização, a exemplo dos trabalhos realizados por Chaves (2010), Vale, Carvalho e 
Chaves (2014), entre outros. A maior parte desta pesquisa foi encontrada nos bancos de teses 
da Capes, Scielo e no GT 11 da rede universitas. 
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Entretanto, o principal procedimento foram os dados da KPMG que demonstram as 
fusões e aquisições da qual a Kroton tem participado, bem como, documentos públicos da 
própria empresa, que apresentam dados numéricos das quantias utilizadas nas operações. 

Resultados e Discussão 

Kroton educacional e seu gigantismo econômico se deram dentro do contexto do 
processo de financeirização presente nas instituições privado-mercantis brasileiras desde 
2007. Seu crescimento se deu principalmente pelas fusões e aquisições no mercado 
educacional brasileiro, os quais são demonstrados pela empresa de consultoria KPMG1, em 
seus relatórios trimestrais lançados no seu site eletrônico, que tem por objetivo trazer 
informações acerca das fusões e aquisições que aquecem a economia brasileira.  

A tabela 1, a seguir, demonstra a evolução deste processo no recorte temporal de 2007 
a 2018, com dados referentes ao número de fusões e aquisições no setor educacional e o 
ranking que a educação alcança em meio a todos os setores que interagem no mercado. Cabe 
aqui destacar que no ano de 2018 o resultado é ainda parcial, referente ao primeiro trimestre 
do ano.  

Tabela 1 – Processos de Fusões e Aquisições na Educação- Brasil (2007-2018) 
Ano FUSÕES/AQUISIÇÕES RANKING ANUAL 
2007 19 - 
2008 53 3° 
2009 12 12° 
2010 20 12° 
2011 27 11° 
2012 19 13° 
2013 24 24° 
2014 26 8° 
2015 27 7° 
2016 19 8° 
2017 30 11° 
2018 10 6° 
Total 286 - 

Fonte: KPMG Consultoria: Pesquisa de fusões e aquisições-2018 (1° trimestre) 
Observação: No ano de 2007 não há ranking anual por que somente no ano de 2008 foi determinada esta classificação específica.  

Os dados expressos na tabela 1 nos permitem aferir que há grande efervescência no 
mercado educacional desde o processo de entrada de empresas educacionais de capital 
aberto na bolsa de valores, em 2007, e que este processo tem trazido para este mercado 
grande concentração de riquezas, que acirra o processo de oligopolização da educação.  

 A centralização de poderio econômico em grandes redes educacionais se dá por esses 
processos de fusões e aquisições onde empresas maiores absorvem os capitais de pequenas 
faculdades, geralmente compostas por grupos familiares tradicionais.  

                                                            
1  KPMG se refere a Klynveld Peat Marwick Goerdeler, entidade suíça especializada em consultoria em escala 

mundial, atua por meio de escritórios  independentes que prestam serviços profissionais de auditoria, 
consultoria tributária e consultoria de negócios.  

656



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

José Augusto Ewerton de Sousa; Tayanne de Fátima Almeida Tabosa dos Reis

O Processo de Financeirização da Educação

 1

3

Nesse contexto, destaca-se a rede Kroton educacional que passa a operar no mercado 
com nove marcas, após intenso processo de fusões e aquisições desde o ano de 2001, quais 
sejam: Anhanguera; FAMA- Faculdade de Macapá; LFG, referência nacional na preparação 
para Concursos Públicos e Exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Pitágoras 
colégios, Pitágoras, Unic- Universidade de Cuiabá; Uniderp- Universidade para o 
Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal que passa a ser chamada de 
Universidade Anhanguera Uniderp; Unime- União Metropolitana de Educação e Cultura; 
Unopar- Universidade Norte do Paraná líder em EAD no Brasil; portanto trabalhando na oferta 
de educação básica, graduação, pós-graduação, educação à distância, formação técnica e 
cursos preparatórios. 

No segundo semestre de 2017, a Kroton publicizou seu documento Kroton Day 2017.2, 
e nele compartilhou com seus investidores os planos estratégicos de ação para expansão e 
captação de novos clientes-alunos. Dentre essas estratégias o documento explicita forte 
interesse da empresa em centralizar ações na educação básica, como um segmento 
promissor de expansão e de aferir lucro, no investimento de “aquisições de marcas fortes e 
com grande alcance (Flagships)” (KROTON DAY, 2017.2, p.17) 

Ainda como estratégia de atuação nesse setor a empresa demarca seu plano de ação 
de investimento na expansão da educação básica via Greenfilds e Brownfiels. Esses são 
termos comuns na área da economia e do empreendedorismo que se direcionam 
especificamente ao campo de investimentos. O termo greenfilds se refere a projetos 
incipientes, é um investimento destinado a empresas ou projetos que ainda estão em um 
estágio inicial, portanto, que precisam de capital para seu efetivo lançamento. O contrário 
disto seria o termo brownfiels onde o investimento se destina a empresas já consolidadas. 
(KROTON DAY, 2017.2; FREIRE, VIEGAS, 2010). 

Em abril de 2018, a companhia concluiu sua primeira aquisição no setor da educação 
básica. Por um valor não mencionado, a Kroton comprou o Centro Educacional Leonardo da 
Vinci, em Vitória (ES). Embora, o valor exato da aquisição não tenha sido divulgado, Rodrigo 
Galindo menciona que as mensalidades da escola estão na seara de R$1.250 a R$3.500. 
Com esse teto, a escola Leonardo da Vinci se enquadra no segmento chamado pelo executivo 
de ultra premium, dado o valor de sua mensalidade. ( O GLOBO ECONOMIA, 2018) 

Nesse episódio, a companhia inaugura sua Holding Saber que incorpora todos os ativos 
de educação básica já existentes na empresa e os que ainda serão adquiridos. O movimento 
da rede é orgânico e minimamente calculado, todos os passos seguem rumo às estratégias 
já demarcadas e verifica-se a pontualidade e precisão das ações da Kroton no mercado da 
educação.  

Ainda em abril de 2018, é consolidada a compra do grupo Somos Educação pela Kroton 
por R$4,6 bilhões, agregando à sua corporação 35 mil alunos na educação básica e marcas 
fortes como a editora Saraiva, Ática e Scipione. Em 2017, a educação básica representava 
apenas 3% da receita Ebitda, a estimativa é que essa porcentagem alcance 28% após 
aquisição do grupo somos. (MELLO, 2018) 

A aquisição do grupo Somos se destaca como a segunda movimentação da Kroton na 
educação básica em menos de um mês, e a empresa adverte que mais transações devem se 
concretizar ainda no ano de 2018. A companhia centralizará suas ações na incorporação de 
escolas menores, isoladas. (MELLO, 2018). 
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Conclusões 

Á guisa de conclusões preliminares, o escopo apresentado nos permite inferir que o 
sistema capitalista historicamente tem balizado as “regras do jogo” e organizado a estrutura 
das relações e da reprodução humana a partir de seus interesses. No Brasil, a concretude 
deste fato se dá com os ideários neoliberais na década de 1990, quando o Estado passa por 
seu processo de desestatização e desregulamentação, após contrarreforma, e atua de forma 
mais profunda na reprodução dos interesses capitalistas, por conseguinte, sendo regulador e 
não neutro enquanto estrutura de comando político e órgão financiador dos interesses 
burgueses. O Estado é hoje a estrutura vital incumbida de salvaguardar as condições plenas 
de expansão, acumulação e reprodução do capital.  

Em linhas gerais, a Kroton Educacional se caracteriza por sua hegemonia no mercado 
de educação superior, e, atualmente, tem adotado politica de expansão via educação básica. 
O financiamento estudantil privado na instituição tem se configurado como mais uma forma 
de lucratividade do capital no mercado educacional.  
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Resumo 
O Financiamento Público Educacional constitui um espaço de disputa de poder, onde a parte 
mais fraca é aquela que se cala, a dos financiados. No atual cenário brasileiro de recessão 
financeira anunciada, é urgente a reflexão sobre as questões que envolvem esse tema, do 
contrário, corremos o risco de perder recursos financeiros que, até então, após um histórico 
de luta, estiveram presentes no orçamento público das diversas esferas governamentais. 
Nesse contexto, aprofunda-se, aqui, essa discussão, levantando-se alguns aspectos 
históricos, orçamentários e educacionais e propondo uma reflexão crítica sobre o tema. Este 
artigo adota uma abordagem qualitativa, com enfoque crítico, e tem, como base teórica de 
sustentação para a metodologia adotada, estudos sobre o tema desenvolvidos por teóricos 
como Chizzotti (2000, 2012), Denzin e Lincoln (2006).  Busca-se caracterizar o tema 
Financiamento Público Educacional como um dos principais pilares de sustentação para uma 
educação pública capaz de combater o imobilismo que se instalou entre o poder dominante e 
os financiados e erguer uma bandeira revolucionária de discussão sobre o tema aqui proposto 
e sua responsabilidade com a Educação Básica Pública, vista como um ato político. 
Palavras-chave: Financiamento da Educação Pública. Escola Pública. Educação. 

The fear of the resignification of the theme Public Education Funding 
in the current Brazilian scenario 
Abstract 
Public Education Funding constitutes an area with dispute of power, where the weakest part, 
the financed, are the ones that have no say. In the current Brazilian scenario of the financial 
recession, it is a matter of urgency to reflect on the issues that are involved in this theme, 
otherwise we run the risk of losing financial resources that until then, after a history of struggle, 
was present in the public budget of various governmental spheres. In this context, we deepen 
this discussion, raising some historical, budgetary and educational aspects and propose a 
critical reflection on the theme. This paper adopts a qualitative approach, with a critical focus 
and has as theoretical base of support for the methodology adopted studies on the theme 
developed by theorists such as Chizzotti (2000, 2012), Denzin and Lincoln (2006). The aim is 
to characterize the theme of Public Education Funding as one of the main pillars of support for 
a public education able to combat the immobility that settled between the dominant power and 
the financed and to raise a revolutionary banner of discussion on the subject proposed here 
and its responsibility with Public Basic Education, seen as a political act. 
Keywords: Public Education Funding. Public School. Education. 

                                                            
1  Pesquisadora da PUC/SP – área Políticas Públicas e Reformas Educacionais e Curriculares. Supervisora de 

Ensino efetiva da Rede Estadual de Educação do Estado de São Paulo. E-mail: <abocchi@uol.com.br>. 
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Introdução 

No ano de 2017, o último Censo Escolar da Educação Básica realizado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registra que no ano de 
2017 o Brasil contou com 184,1 mil escolas. Mas, houve uma baixa de matrículas nas escolas 
públicas brasileira, que foram registradas o total de 27.348.080 matrículas no ensino 
fundamental, enquanto no ano anterior a quantidade foi de 27.691.478.  

Entretanto, o número de matrícula na educação básica dos alunos com deficiência 
continua crescente, o exemplo disso que ocorreu o total de 1.066.446, sendo 896.809 no 
ensino comum e 169.637 em escolas exclusivas, desse total de atendimento exclusivo, as 
instituições públicas dispõem de 44.566 matrículas, as privadas o total de 125.071, assim 
sobressai a escolarização especializada com o maior número de oferta em instituições 
privadas, com o percentual de 74%. A questão de infraestrutura continua como um dilema, 
pois a maioria dos alunos com deficiência não tem acesso ao atendimento educacional 
especializado, somente o percentual de 40,1% do total de matrículas. Em relação às 
condições de infraestruturas, 59% das instituições de ensino fundamental não têm rede de 
esgoto e 29,7% têm biblioteca ou sala de leitura (LUGARINI, 2017).  

Em relação ao município de Marabá/PA1 o cenário que envolve a educação não segue 
divergente dos dados em nível nacional. No ano de 2017, o Censo Escolar apresentou o 
número de 43.894 matrículas correspondentes a zona urbana e o total de 11.280 matrículas 
oriundas do campo. Desse total 1.208 matrículas eram de alunos com deficiência no ensino 
comum, sendo que o total de 1.162 em escolas públicas e 46 matrículas em instituições de ensino 
privado. A maior predominância está na zona urbana com 983 matrículas e o total de 125 
matrículas no campo.  

Para essa demanda da educação básica apenas 32% das escolas públicas municipais 
disponibilizava de acessibilidade e 16% com implantação de Sala de Recursos 
Multifuncionais, total de 29. Nessa realidade que as escolas estão envolvidas no movimento 
da inclusão escolar, e torna-se instigante o estudo na área do financiamento, uma vez que as 
matrículas estão articuladas com a política nacional na perspectiva inclusiva e que interliga 
alocação dos recursos financeiros de maneira específica para alunos com deficiência da 
educação básica. 

                                                            
1  Está localizado no sudeste do território paraense, estima uma população de 271.594 habitantes, possuía uma 

extensão territorial de 15.128,058 km2 dividida em cinco núcleos urbanos: Marabá Pioneira/Velha Marabá, 
Cidade Nova, Nova Marabá, São Felix I e II, Morada Nova. 
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De tal modo, esse trabalho apresenta um estudo inicial sobre a temática dos recursos 
financeiros destinados à educação especial no município de Marabá/PA. Tem-se como intuito 
apresentar uma discussão sobre a política pública de educação especial que envolve os 
recursos financeiros disponível no âmbito municipal. A metodologia adotada de maneira 
qualitativa foi o levantamento bibliográfica e a coleta dos dados a partir da análise documental 
da legislação e documentos oficiais, como: relatórios, resoluções, portarias e decretos 
referentes à educação especial do município de Marabá/PA, bem como, informações junto à 
base de dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

Resultados e Discussões: os Recursos Financeiros destinado para 
a Educação Especial  

Uma das formas de financiamento da educação básica é o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (Fundeb), promulgado 
pela Emenda Constitucional nº 53/2006, regulamentado pela Lei nº 11.494/2007. Teve como 
início o ano de 2007 e com previsão até 2020, com duração de catorze anos, apresenta-se 
no contexto como política de descentralização.  

A partir do ano de 2003, o Ministério da Educação implantou um conjunto de programas 
e ações destinadas para a educação inclusiva com amplitude nacional. Assim, fica instituída 
a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, a qual se 
constitui como um marco histórico filosófico, com a matrícula no ensino comum e a oferta no 
contra turno do atendimento educacional especializado em todas as modalidades da 
educação básica, como forma de complementação à formação dos alunos com deficiência. O 
Decreto n° 6.571, de 17 de setembro de 2008, regulamenta o financiamento com distribuição 
de recursos financeiros pelo Fundeb voltado para o atendimento educacional especializado a 
partir do cômputo das matrículas dos alunos do ensino comum registrada através do censo 
escolar. E no ano de 2009 a Resolução de nº 4, do Conselho Nacional de Educação e Câmara 
de Educação Básica estabeleceu as diretrizes operacionais para a educação especializada 
na educação básica e o financiamento vinculado à matrícula pelos dados do censo escolar.  

Ainda na perspectiva do financiamento, no ano de 2011, foi homologado o Decreto de 
nº 7.611 que revogou o Decreto de nº 6.571/08, que prevê alocação de recursos financeiros 
com o cômputo da matrícula no atendimento educacional especializado, como também 
apresenta orientações para a construção de redes de ensino pautada para inclusão escolar e 
a garantia de acesso ao ensino comum às pessoas com deficiência. Mas, permanece como 
arranjos entre a escola pública e as instituições privadas de atendimento especializado na 
área, de modo que permanece a disputa pelo recurso financeiro e de maneira semelhante 
pela alocação dos valores do fundo público. Ainda se agrava, pois não há diferença de 
ponderação pela modalidade de ensino e nem por estabelecimento. O valor mínimo por aluno-
ano da educação especial tem como referência a ponderação inicial definida na Lei nº 
11.494/2007, artigo 36 e o inciso XII – “educação especial - 1,20 (um inteiro e vinte 
centésimos) ”, permanece de maneira constante no mesmo valor. 

A educação para pessoas com deficiência desde sua fase inicial surge com uma 
transição conceitual oscilante, entre a integração e inclusão escolar. Assim, acaba por 
esbarrar em uma condição paralela de atendimento educacional especializado que provoca a 
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segregação e o distanciamento com o espaço comum de ensino aos alunos, sobretudo, 
perpetua a relação público-privada. 

Na história do país, a relação estabelecida na legislação entre poder público, instituições 
privadas e rede ensino, no que se refere às responsabilidades no atendimento de alunos 
com deficiências, caracterizou-se por uma complementaridade de ações, sem 
superposição de serviços: os grupos privados, como as Sociedades Pestalozzi e as 
APAEs, responsabilizaram-se pelo atendimento aos alunos mais comprometidos e as 
classes especiais públicas atenderam a população menos comprometida. Essa relação 
de atendimentos fez com que as instituições especializadas assumissem uma posição 
de atores principais na Educação especial Brasileira (KASSAR, 2011, p. 71-71). 

Essa realidade é vivenciada no município de Marabá/PA, em que há celebração de 
convênio e termos entre a Prefeitura Municipal e a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE), com o objetivo de manutenção e funcionamento da instituição, 
realização de projetos e cedência de servidores públicos com duração de 04 anos a contar do 
ano de 2017. Como justificativa para a parceira apresenta-se como meta “desenvolver atividades 
especializadas com exercícios físicos, culturais e recreativos, para a criança e adolescentes com 
deficiência intelectual e múltipla, contribuindo no seu processo de reabilitação, interação social e 
melhoria da qualidade de vida” (MARABÁ, 2017, p. 03). 

Também, existem programas financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) voltados para Manutenção Escolar da Educação especial através do 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e que destina recursos financeiros para a APAE. 
De tal modo, torna-se possível mencionar que o município de Marabá, dispõe do fundo público 
para atender a demanda da instituição privada filantrópica na área da educação especial. Assim, 
continua a parceria público privada, que possibilita o funcionamento e a manutenção da instituição 
com diferentes formas de rubricas orçamentárias. Essa forma de alocação de recurso financeiro 
da educação especial contribui com a precariedade das escolas públicas, tanto do ensino comum 
e o atendimento educacional especializado, mesmo com o consentimento da legislação. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar do atendimento educacional 
especializado (AEE) trata da alimentação escolar específica para alunos com deficiência, mas não 
há registro de ação exclusiva para os alunos com deficiência.  

Outra alternativa para recebimento de recursos financeiros, envolve diretamente as 
unidades escolares através do programa prenunciado na Resolução de nº 27/2012, do 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Programa Escola Acessível, que oferece 
recursos financeiros às escolas públicas que tem sala de recurso multifuncional e alunos com 
deficiência matriculados no ensino comum.  

Os recursos financeiros são repassados para uma conta bancária própria da unidade 
escolar, a qual é responsável pela execução do plano de ação do projeto e da prestação de 
contas. Segundo os dados do observatório do Plano Viver sem Limite, foram atendidas nos 
anos de 2011 até 2014 o total de 40.316 escolas e no estado do Pará 1.798 escolas. E no 
município de Marabá/PA, a partir do ano de 2011 até o ano de 2017 foram o total de 66 escolas 
contempladas, que corresponde ao valor de R$ 662.500,00. O formato do programa indica o modo 
de operalização e a forma que o recurso deve ser utilizado para o custeio e o consumo.  

Em suma, com dez anos da política de educação especial na perspectiva da inclusão 
escolar, o município ainda continua na fase de regulamentação dos tipos de atividades que 
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envolvem a educação especial, tanto para ensino comum e o atendimento educacional 
especializado conforme a publicação da Portaria nº 0009/2018. E com ausência de ações 
estratégicas voltadas para o financiamento na perspectiva da educação inclusiva. 

Breve Considerações  
 

Para além da ampliação das matrículas às pessoas com deficiência nas escolas 
públicas é necessário enfrentar a ilusória concepção que isso consolida em educação 
inclusiva, bem como, o financiamento público da educação especial seja destinado à 
instituição pública na busca do fortalecimento da educação básica.  

Assim, ainda é necessário combater a exclusão enraizada socialmente e que afeta e 
limita o desenvolvimento e formação humana, pois nenhuma forma de superação da história 
negada pela educação ocorrerá pelo sistema econômico, mas necessário o enfrentamento e 
sobretudo, das diferentes artimanhas que por vezes induzem ao discurso de humanização e 
sensibilidade com diferença humana. 
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 Este trabalho tem como objetivo analisar a gestão dos recursos escolares em uma 
Escola Pública Estadual Paranaense por meio do estudo das atas das reuniões do Conselho 
Escolar (CE) da referida escola. A análise em questão pretende elucidar quais são os recursos 
financeiros que a escola precisa administrar e como são tomadas as decisões em relação ao 
uso desses recursos, bem como o quanto eles são importantes para a gestão escolar e o 
quanto eles não representam formas de repassar às escolas responsabilidades que deveriam 
ser pensadas em termos de sistema de ensino.  

O repasse de recursos para a gestão no âmbito escolar não é tão recente, foi prevista 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional na qual define-se que “Os sistemas de 
ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram 
progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 
observadas as normas gerais de direito financeiro público” (BRASIL, 1996, art. 15o).  

Quanto a autonomia da escola nas decisões sobre a destinação de recursos 
descentralizados, se apresentam aspectos que se opõe entre si. Por um lado, não se nega 
que os recursos gastos pela própria escola podem agilizar o atendimento das prioridades ou 
as especificidades, tornando o processo mais dinâmico. No entanto, por outro lado, se 
ampliam as responsabilidades da escola e as cobranças quanto ao êxito escolar dos 
estudantes, secundarizando o papel do Estado em planejar e efetivar políticas públicas com 
amplitude social, que atendam a educação e seus problemas históricos. 

A ideia de que a escola possui recursos para administrar de forma rápida e ágil para 
questões como troca de lâmpadas, compra de materiais de expediente torna-se importante e 
no imaginário das pessoas, transparece a ideia de uso eficiente dos recursos públicos.  
Contudo, a discussão que se coloca é que a escola tem assumido a responsabilidade de 
garantir a segurança, reposição e manutenção de equipamentos com os recursos 
transferidos, mesmo que esses sejam insuficientes para isso.  

É necessário entender a instituição escolar como um espaço com cultura, com 
necessidades que lhe são próprias, que precisa construir sua autonomia em um processo de 
gestão democrática são questões complexas, haja vista o entendimento de autonomia como 
algo que é construído e se dá nas relações sociais (SOUZA, 2003). Além disso, a gestão é 
entendida como “[...] processo político no qual as pessoas que atuam na/sobre a escola 
identifica problemas, discutem, deliberam e planejam, encaminham, acompanham, controlam 
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e avaliam o conjunto das ações voltadas ao desenvolvimento da própria escola na busca da 
solução daqueles problemas” (SOUZA, 2009, p. 125).  Souza destaca a necessidade do 
respeito às normas elaboradas em conjunto para a tomada de decisões e garantindo o amplo 
acesso às informações, pelos sujeitos da escola, sempre assegurado a participação efetiva 
de todos os segmentos da comunidade escolar.  

Metodologia 

Com o intuito de dar inteligibilidade ao objetivo da pesquisa, o texto centra-se na análise 
das atas oriundas das reuniões do conselho escola.   Nesse sentido, a presente pesquisa 
insere-se dentro dos estudos qualitativos haja vista que, não se preocupa em ser 
representativa da realidade das escolas, focando-se em um determinado grupo/assunto e 
configura-se ainda como estudo de caso, o qual busca conhecer em profundidade um 
determinado aspecto.  

No caso específico, a análise fixa-se nas atas do Conselho Escolar e da Associação de 
Pais e Mestres de um colégio específico paranaense. A escolha deste colégio foi feita pelo 
fácil acesso aos documentos, pelo conhecimento da direção e professores que trabalham na 
instituição.  Após solicitar os documentos de interesse para a pesquisa, realização da leitura 
e análise das atas de reuniões, organizou-se o quadro que sintetiza a realidade sobre as 
verbas descentralizadas que foram destinadas para manutenção do colégio, nos anos de 
2016 a 2018.  

Resultados e discussões 

O colégio organiza seus registros em duas atas: 1) uma ata com registro de todas as 
reuniões que dependem de decisões do Conselho Escolar (fundo rotativo, verbas estaduais1); 
2) outra ata com as reuniões que envolvem as discussões da APMF (discussões sobre a 
aplicação de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE).  

 No livro ata do Conselho Escolar, a primeira e a segunda analisadas, referem-se a 
troca de gestão. Na primeira apresenta-se a nova direção da escola e há uma prestação de 
contas dos valores em caixa. A segunda ata é de posse do Conselho Deliberativo da APMF 
responsável pela gestão dos recursos. Nesta ata há, a explicação das funções deste 
conselho, seguida do destaque: "a direção da escola ressalta a importância desse órgão 
colegiado na participação administrativa do estabelecimento de ensino" (COLÉGIO, 2016, p. 
2). Há que se observar pelo exposto, que a escrita registra uma separação entre o que é a 
gestão administrativa/financeira e a gestão pedagógica da escola, contrariando uma 
concepção mais ampla de gestão colegiada que pensa a escola como um todo.  

   Atinente ao exposto, registra-se ainda oito atas que detalham a fonte dos recursos e 
os gastos a que foram destinados, conforme quadro abaixo. Ressalta-se que nas respectivas 
atas, não há menção dos membros participantes, somente em termos numéricos, sem a 
devida nomeação, mas os registros apontam que se reuniram as instâncias colegiadas 

                                                            
1  Nas escolas paranaenses e com destaque para a escola analisada na pesquisa, em geral os recursos 

administrados diretamente pela instituição são oriundos de 3 fontes distintas, quais sejam: Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), Fundo Rotativo (FR) e recursos arrecadados pela própria instituição por meio de 
promoções feitas pela APMF, cantina, etc. 
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Conselho Escolar (CE) e APMF, membros da comunidade escolar, grêmio estudantil (GE). 
Tal forma de organização não deixa perceptível, a composição da reunião, em relação aos 
órgãos representados.   

Quadro 1 – Fontes De Recursos E Gastos Referente Aos Anos De 2016-2018 

 
Fonte: Elaboração própria com informações prestadas pela escola, 2018. 

Ainda no que se refere as atas (QUADRO 1), é necessário ponderar que três delas (nº 
15, nº 16 e nº 17) são atas de reuniões extraordinárias com a finalidade de discutir a aplicação 
de recursos, as demais, referem-se às reuniões normais do Conselho Escolar, ou ao menos 
não foram denominadas de forma diferenciada. Em geral, nas reuniões que tratam de 
recursos, com exceção da ata nº 19, nas demais atas sempre aparecem as duas instâncias 
colegiadas. Atas das questões mais pedagógicas, de prestação de contas, avaliação para o 
próximo ano, não listadas abaixo, contam apenas com a informação da participação dos 
membros do CE.  

A participação dos membros da APMF nas discussões relativas à questão dos recursos 
financeiros tem relação ao fato de estes são os responsáveis por sua gestão, inclusive pela 
assinatura em cheques para a utilização dos recursos. Contudo, tal forma de gestão parece 
definir que existem dois tipos de aspectos a serem administrados: a questão financeira, gerida 
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de forma ampliada, por força inclusive da estrutura de descentralização dos recursos e a 
questão pedagógica, restrita aos membros do CE. Nesse sentido, Viana e Camargo (2013, p. 
16) ao fazerem uma análise da gestão financeira dos recursos em São Paulo, problematizam 
a insuficiência da transferência de recursos para a garantia da autonomia escolar, bem como 
de uma gestão mais democrática.  

Na escola analisada, os recursos são insuficientes para atender as demandas 
estabelecidas. Outro aspecto a considerar é que na maioria das reuniões só aparecem as 
deliberações, afirmando que foram discutidas as prioridades e definidos os gastos. Em geral, 
as reuniões contam com 5 a 6 pessoas e o processo de discussão não é destacado, portanto, 
não se pode afirmar que a decisão por determinado encaminhamento, foi amplamente 
discutida, ou apenas o referendo às decisões da direção da escola. Uma única ata, a de nº 
17,  apresenta além das definições,  questões que preocupam a escola como:  violência, furtos 
e que para combater tais procedimentos, seria importante a aquisição de aparelho de 
monitoramento (câmeras, DVD, etc) e ainda consta que diante do quadro de problemas que 
vem ocorrendo "[...] todos aprovaram a solicitação de Cota Extra Permanente, visando 
melhorar as condições do colégio, de forma que contribua para garantir a segurança, 
organização e harmonia no espaço escolar" (COLÉGIO, 2016, p. 13).   

Atinente ao exposto, ressalta-se que CE é uma instância deliberativa, que deve entender 
a gestão democrática como um processo que envolve  os diversos segmentos. Sendo assim, 
pergunta-se:  quais os segmentos presentes na reunião? Uma decisão como essa pode ser 
tomada sem consulta aos estudantes? Questões simples como as destacadas, ganham 
complementaridade numa questão maior e se refere a relação entre descentralização de 
recursos para as escolas e a responsabilidade do Estado (VIANA, CAMARGO, 2013).   

Conclusões 

A gestão democrática do ensino é uma conquista que se caracterizou em seus aspectos 
históricos, desde a Constituição Federal de 1988, como um princípio a ser adotado e uma 
ferramenta que leva a pensar a qualidade da educação, na medida em que respeita a 
pluralidade de pensamento. 

Ao refletir sobre a gestão dos recursos escolares por meio do estudo das atas das 
reuniões do CE, percebe-se que ainda precisamos de atitudes mais dialógicas para efetivação 
da gestão democrática em prol dos interesses educativos, pois é possível perceber que ainda 
não há respaldo de toda a comunidade escolar e há necessidade de articulação, entre os 
representantes dos órgãos colegiados. 

Duas questões se destacam: descentralização e centralização. No primeiro caso, ao 
descentralizar recursos, os entes federados transferem a responsabilidade da gestão para o 
âmbito escolar e seus órgãos de representação, que passam a ser também os setores 
responsáveis pela captação de recursos, como forma de suplementação ao que foi 
disponibilizado, que sempre será insuficiente, frente às conjunturas sociais e econômicas do 
país.  No segundo polo, que está incluso no primeiro, há uma centralização na escola como 
responsável por sua gestão, mas que depende de ‘outros’, para sua sobrevivência e 
desenvolvimento. Na medida em que o Estado cria mecanismos de controle o faz sob a ótica 
da autonomia e da valorização da discussão e da participação democrática e representativa. 
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Destaca-se que nos estudos com a escola analisada, os recursos são insuficientes, para 
atender as demandas estabelecidas. Outro aspecto a considerar é que na maioria das 
reuniões só aparecem as deliberações, afirmando que foram discutidas as prioridades e 
definidos os gastos. Por hipótese, considera-se que os registros feitos de forma resumida nas 
atas se devem ao curto de tempo destinado e pouca disponibilidade da comunidade para 
reuniões, que é um assunto a ser investigado para aprofundamento do trabalho. 
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Resumo Completo  
Eixo Temático:  Políticas de Financiamento da Educação Básica e Superior  

Política de Financiamento da Educação Básica: um 
estudo do custo/aluno/transporte escolar em Goiás 

Lana Karla Duques Neves1 
Maria Cristina Dutra Mesquita2 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Goiânia/GO – Brasil 

Resumo  
Neste artigo tem-se por finalidade conhecer a lógica do financiamento do transporte escolar 
em alguns municípios goianos. O objetivo é analisar e extrair dos documentos correlatos o 
valor custo aluno/ano do transporte escolar nos municípios pesquisados. Trata-se de uma 
pesquisa documental, bibliográfica e empírica. Embasamos na legislação brasileira que trata 
do tema e nos dados disponibilizados por diversos órgãos, tais como o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 
Secretaria de Educação do Estado de Goiás e endereço eletrônico oficial dos municípios da 
pesquisa. Os primeiros resultados indicam que os recursos aplicados no transporte escolar 
representam parte significativa da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, chegando a 
25% no município de Campinorte. O custo/aluno/transporte escolar ultrapassa o valor 
custo/aluno/ano nacional, divulgado pelo FNDE, para o ano de 2016, que é de R$ 2.739,87. 
Palavras-chave: Transporte escolar, políticas públicas, financiamento. 

Funding Policy of Basic Education: a study of the student cost/ school 
transport in Goiás  
Abstract 
In this article we have the purpose of knowing the logic of financing school transport in some 
municipalities in Goiás. The objective is to analyze and extract from the related documents the 
student / year cost of school transportation in the cities surveyed. It is a documentary, 
bibliographical and empirical research. We are based on the Brazilian legislation dealing with 
this issue and on the data provided by various public agencies, such as the National Education 
Development Fund, the State of Goiás Secretariat of Education and the official electronic 
address of the municipalities of the empirical research. The first results indicate that the 
resources applied in school transportation represent a significant part of the Maintenance and 
Development of Education, reaching 25% in the city of Campinorte. The cost / student / school 
transport exceeds the cost / student / national value, published by FNDE, for the year 2016, 
which is R$ 2,739.87. 
Keywords: School transportation, public policies, financing. 

 

 

                                                            
1  Mestranda em Educação pela PUC- GO, lkdneves@gmail.com. 
2  Doutora em Educação pela PUC- GO, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC- GO, 

mcristinadm@yahoo.com.br. 
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Resumo Expandido  
Eixo Temático:  Políticas de Financiamento da Educação Básica e Superior  

Políticas de Financiamento da Educação Básica: da 
relação com a produção acadêmica na formação 
inicial de professores 

Francivania Barros Messias 
Secretaria Municipal de Educação, Floriano/PI – Brasil 

Somario de Oliveira França 
Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Piauí (IFPI), Teresina/PI – Brasil 

Maria do Socorro Soares 
Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina/PI – Brasil 

Introdução 

As políticas públicas educacionais no Brasil, tem se constituído como objeto de estudos 
e pesquisas em diferentes níveis de formação, assim como, tem contemplado uma 
diversidade temática que vai da organização e planejamento da educação às políticas de 
inclusão (BELLO; JACOMINI; MINHOTO, 2014). De modo mais específico, no caso do 
financiamento da educação, a temática tem ganhado espaço na academia, sobretudo nos 
programas de pós graduação, constituindo-se assim, em um campo de estudo (JACOMINI; 
CRUZ, s/d), como aponta pesquisa recente1 a qual, ao tempo em que problematiza a realidade 
da educação pública brasileira, discute tendências, lacunas e perspectivas, das investigações 
na referida área. Associada a essa perspectiva apresentamos nosso interesse de 
investigação, que articula as categorias pesquisa, fundamentos políticos e administrativos da 
educação, e de modo particular, a temática Financiamento da Educação, como segue 
explicitado. 

Assim, este texto objetiva discutir a incidência da temática Financiamento da Educação 
na produção acadêmica, situada na área de Fundamentos Políticos e Administrativos da 
Educação, no Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, 
Campus Amílcar Ferreira Sobral - UFPI/CAFS, que teve em 2013 a diplomação dos seus 
primeiros pedagogos. 

O Financiamento da educação, como se sabe, é tema presente em diferentes 
instrumentos de normatização da educação brasileira como a Constituição Federal de 1988; 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN (9.394/96); Plano Nacional de 
Educação - PNE e outros correlatos que no âmbito dos cursos de formação de professores, 
se constituem em conteúdos curriculares. Desse modo, no currículo do Curso de Pedagogia 
do CASF/UFPI, o financiamento da educação é uma temática que perpassa todos os 
componentes curriculares da área de Política Educacional, independente da denominação 
que estes recebem. Considerando a produção acadêmica, na modalidade de Trabalho de 

                                                            
1  Pesquisa nacional intitulada “A produção acadêmica em políticas educacionais no Brasil: características e 

tendências (2000-2010)”. 
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Conclusão de Curso (TCC) no Curso, interessou-nos investigar sobre a presença de temáticas 
relacionadas à área de Política educacional, e mais precisamente, do financiamento da 
educação. Para tanto, lançamos mão de dois trabalhos de TCC, de autoria de egressos, cujos 
estudos tratam de “interesses da pesquisa no curso de pedagogia do CAFS” (NOLETO, 2016) 
e “composição curricular da área de fundamentos políticos administrativos da educação no 
currículo do curso de pedagogia do CAFS” (MESSIAS, 2017). Ambas, pesquisas 
exploratórias, e os dados sugerem amplo leque de continuidade na investigação da área. 

Metodologia  

As pesquisas de TCC intituladas “interesses da pesquisa no curso de pedagogia do 
CAFS (NOLETO, 2016), e composição curricular da área de fundamentos políticos 
administrativos da educação no currículo do curso de pedagogia do CAFS (MESSIAS, 2017), 
produzidas no âmbito do Curso de Pedagogia do CAFS, caracterizam-se como de abordagem 
qualitativa. Segundo o objetivo geral as definimos como exploratórias, e em relação a fonte 
dos dados, bibliográficas e documentais, com fontes primárias (GIL, 2009, 51) uma vez que 
“[...] a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 
analítico [...]”. As análises dos dados tiveram apoio na teoria de análise de conteúdo de Bardin 
(1977). 

A base de dados analisada, portanto, foi composta por 151 TCCs apresentados ao 
Curso de Pedagogia da UFPI/CAFS no período de 2013 a 2017, disponíveis na biblioteca do 
referido campus. Para a catalogação dos textos utilizamos uma tabela com os seguintes 
descritores: Tema, problema de pesquisa, objetivo geral, ano de apresentação, palavras-
chave. Com base neles os trabalhos foram inicialmente agrupados pelas áreas de 
conhecimento que compõem o currículo do Curso, o que nos possibilitou a análise da 
presença dos temas e interesses de pesquisas relacionados à área de fundamentos políticos 
administrativos da educação e mais especificamente da temática, financiamento da educação. 
Apresentamos na sequência o quadro representativo dos dados e respectivas análises. 

Resultados e Discussão  

Os temas abordados pelo conjunto dos 151 trabalhos/TCC catalogados em três 
períodos distintos 2013, 2016 e 2017, contemplam todas as áreas de conhecimentos que 
compõem o currículo do Curso de Pedagogia do CAFS. Nesse conjunto, foram identificados 
37 pesquisas na área de Política Educacional, e para agrupar os temas abordadas nos textos 
tomamos como referência os eixos temáticos definidos no âmbito da pesquisa - A produção 
acadêmica em políticas educacionais no Brasil: características e tendências (2000-2010)- 
(SILVA; et al., s/d)2, para fins de classificação e análise da produção acadêmica, objeto desta 

                                                            
2  Definição dos Eixos: 1- Organização, Planejamento, Administração e Gestão da Educação; 2- Avaliação em 

larga escala e avaliação institucional; 3 - Qualidade da educação e do ensino; 4 -  Estado e reformas 
educacionais, neoliberalismo na educação, terceiro setor e organizações sociais na educação, análise e 
avaliação de políticas educacionais; 5 - Políticas de formação de professor e carreira docente;  6 -
Financiamento da Educação e controle social do financiamento da educação; 7 - Abordagem teórico-
metodológicas em pesquisa sobre políticas educacionais; 8 -  Análise e avaliação de programas e projetos no 
campo educacional,  análise e avaliação de programas e projetos no campo educacional; 9- Políticas de 
inclusão.  
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investigação. O gráfico que segue, ilustra a distribuição dos temas pelos respectivos eixos 
temáticos. 
Quadro 1 – Interesses de pesquisa relacionados à área de Políticas Educacionais no Curso de 

Pedagogia do CAFS /UFPI, 2013-2017 

Eixos Quantidade de 
Trabalhos 

Porcentagem 

Eixo 1 19 51,35% 

Eixo 2 1 2,7% 

Eixo 3 3 8,1% 

Eixo 4 1 2,7% 

Eixo 5 1 2,7% 

Eixo 6 2 5,4% 

Eixo 7 1 2,7% 

Eixo 8 8 21,6% 

Eixo 9 1 2,7% 

        
De acordo com o gráfico, os Eixos temáticos um (1), oito (8), três (3) e seis (6) são 

aqueles que recebem a maior quantidade de trabalhos, 19, 08, 03, 02 pesquisas 
respectivamente. O eixo um, concentra 51,35% de trabalhos apresentados no campus. Nos 
19 (dezenove) trabalhos referentes àquele eixo, os temas tratados estão relacionados à 
gestão escolar, conselhos escolares, relação família-escola e organização escolar. Os oito (8) 
trabalhos associados ao eixo 8, correspondem a 21,6% do conjunto das pesquisas, cujos 
temas abordam sobre: Reuni, Programa Mais educação, Procampo, Assistência estudantil, 
Alimentação escolar, e EJA.  O Eixo 3, corresponde a 8,1%, os três (3) trabalhos tratam da 
qualidade da educação em turmas multisseriadas, estrutura do ensino superior e ensino 
técnico. Do mesmo modo, dois (2) trabalhos relativos ao eixo 6, que tratam do Financiamento 
para a Educação Básica – FUNDEB e do Custo aluno qualidade, correspondendo assim, a 
5,4% das produções. Os demais eixos receberam um trabalho cada, e respectivamente 2,7% 
das pesquisas em cada eixo, incluindo temas relacionado a: Avaliação em Larga escala (Eixo 
2); Neoliberalismo e educação (eixo 4), Valorização docente (eixo 5); Abordagem teórico-
metodológicas em pesquisa sobre política educacional (eixo 7), Políticas de inclusão (eixo 9). 
De modo que os interesses de pesquisa na área de política educacional, no Curso de 
Licenciatura Pedagogia, UFPI-CAFS, contemplam todos os nove eixos definidos pela 
pesquisa supra referida, com fins de agrupamento dos temas na área.  

Quanto aos trabalhos referentes a temática do financiamento, o primeiro deles3 analisa 
os limites e possibilidades gerados pelo FUNDEB no segmento da Educação Infantil no 
município de Floriano – PI” (NASCIMENTO, 2013).  Para a autora há que se considerar, de 
forma mais geral, o impacto positivo do FUNDEB para a Educação Infantil do município, 

                                                            
3  Referência feita em relação ao ano de apresentação do trabalho/TCC, 2013 e 2017, respectivamente. 
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porém, conclui também que os recursos destinados ao fundo ainda são insuficientes para o 
provimento da qualidade necessária naquele segmento de educação, sobretudo no que se 
refere à estrutura física das escolas.  

A segunda pesquisa analisa o financiamento da educação pública em um município 
piauiense, mais especificamente a relação custo/aluno e a qualidade da educação em escolas 
do 1° segmento do ensino fundamental. Considerando o recorte temporal da pesquisa 
2007-2017, as análises dão conta da ampliação no valor dos recursos financeiros via 
FUNDEB. Assim como, situam a fiscalização dos recursos financeiros e maior 
participação da união no financiamento da educação como grandes desafios ainda 
postos.  

Ambas as pesquisas dão início aos estudos mais sistematizados sobre o financiamento 
da educação no âmbito do curso, de modo que acompanham a tendência mais geral de 
produção acadêmica na área, no sentido de ser ainda uma temática à espera de novas 
investigação (JACOMINI; CRUZ, s/d). 

Conclusões  

Os interesses de pesquisa, na área de política educacional no Curso de Pedagogia da 
UFPI/CAFS, apresentam uma dada concentração em temas relacionados à gestão no âmbito 
da escola e da análise de programas educacionais. Os estudos referentes ao financiamento 
da educação apresentam-se em iniciação, muito embora tenham sido recomendados pelos 
autores das pesquisas já existentes.   
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Introdução 

No tocante as origens dos recursos que financiam a educação básica pública, 
destacam-se como principais as vinculações Constitucionais (CF/1988). Marco Legal que 
consolidou os atuais percentuais mínimos aplicáveis na educação pública, cabendo a União 
aplicar nunca menos de 18 %, e os Estados, o DF os Municípios 25 % no mínimo, da receita 
resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, CF/2014, art. 
212). O mesmo artigo trata no parágrafo 5° do Salário Educação como fonte adicional de 
recursos, recolhido com base na alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento das empresas.   

No que se refere a operacionalização das vinculações constitucionais, destacam-se as 
políticas de fundo (o extinto Fundef e atual FUNDEB), como fundamentais na definição das 
regras de subvinculação dos percentuais, perfazendo o processo de composição e 
redistribuição dos recursos que em última instância materializam o acesso ao ensino 
compulsório. 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, configura-se em um fundo contábil, de âmbito 
estadual, formado a partir da retenção de impostos e transferências envolvendo as três 
esferas de governo. Ele é composto por vinte pontos percentuais referentes aos seguintes 
impostos: ICMS; FPE e FPM; IPI-exp; LC nº 87/1996 - (Lei Kandir); ITR; IPVA, e, ITCMD. 
Havendo ainda a possibilidade de Complementação de recursos da União, aos entes cuja 
determinada UF, o valor aluno/ano local fique abaixo do Valor Aluno mínimo definido em 
âmbito nacional (BRASIL, Lei 11.494/07 art. 4°). 

O Fundeb operacionaliza 80% da vinculação a que estados e municípios estão 
constitucionalmente obrigados a aplicar em MDE (considerando a vinculação constitucional 
mínima de 25%), configurando-se como a principal política de financiamento da educação 
básica. E nesse sentido, as nuanças e variáveis que perfazem a composição-redistribuição 
dos recursos imbricam-se com desenvolvimento das metas e estratégias dos Planos Nacional, 
Estaduais, e Municipais de Educação.   

A partir de uma pesquisa documental, o presente trabalho pretende abordar os aspectos 
relacionados a algumas das variáveis que orientam a operacionalização do Fundeb, baseado 
na Lei 11.494 de 2007 cotejando com as propostas de alterações da referida Lei em 
tramitação no Congresso Nacional, mormente o Projeto de Lei 163 de 2014 que versa sobre 
a redefinição dos critérios de redistribuição dos recursos do Fundeb, por meio da alteração 
das ponderações aplicáveis as diferentes etapas e modalidades da educação básica.  

O PL 163 de 2014 postula alterar o § 2 do art. 10 da Lei 11.494/2007,  
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§ 2º A ponderação entre as demais etapas, modalidades e tipos de estabelecimento será 
resultado da multiplicação do fator de referência por um fator específico fixado pela 
Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, 
garantindo-se investimento por aluno que assegure um padrão mínimo de qualidade do 
ensino baseado, entre outros, nos seguintes parâmetros: 
I – relação adequada entre número de estudantes por turma e por professor; II – 
infraestrutura escolar e insumos adequados para cada etapa e modalidade de ensino; 
III – qualificação e remuneração dos profissionais da educação; IV – oferecimento de 
jornada escolar parcial ou integral. (SENADO FEDERAL, PL 163 de 2014).  

Em princípio a proposta sugere alteração nos fatores de referência, que, pela atual Lei 
11.494/07, variam de 0,70 e 1,30 no âmbito das diferentes etapas e modalidades da educação 
básica, por sua vez multiplicáveis pelo Valor por aluno/ano definido no âmbito de cada UF.  

Considerando a vigência da Lei do Fundeb e as incongruências ainda não enfrentadas, 
bem como a ‘tímida’ participação da União, uma das questões que emergem é, em que 
medida essa alteração representaria novos recursos, ou mesmo possibilidades ampliar a 
qualidade da educação pública? 

Ao discutir as políticas de fundos de financiamento da educação Pinto (2007), destaca 
os desafios de construir uma educação pública de qualidade sem que haja uma redefinição 
do papel de todos os entes federados enquanto partícipes do aumento do aporte de recursos.  

Ao empreender discussões acerca da atuação do Estado enquanto provedor da 
educação pública e gratuita, Castro (2007), destaca que os impostos representam a principal 
fonte de recursos para financiamento e garantia do ensino como um direito.  

Ao analisar a responsabilidade educacional dos municípios frente suas capacidades de 
financiamento, Pinto (2014), destaca a necessidade de construção de um sistema de 
financiamento definitivo e que integre todos os entes. 

Para Campos & Cruz, (2009) o atual sistema de financiamento da educação básica é 
pautado por critérios contábeis, desconsiderando tanto os atrasos, quanto os indicadores 
educacionais, e nesse sentido os recursos auferidos tendem a tolher as possibilidades de 
consolidação de uma educação pública de qualidade.  

Não raros são os estudos em que são empreendidas discussões sobre o alcance dos 
recursos com vistas contemplar o acesso, a permanência e a qualidade do ensino público, 
todavia a problemática figura em consolidar uma política que garanta recursos, meios, 
profissionais valorizados e qualificados, em atenção aos “insumos da qualidade” (CARREIRA 
& PINTO, 2007. p. 12). 

Esse breve recorte permite conhecer a tônica que circunscreve as principais 
problemáticas que acometem o sistema de financiamento da educação básica brasileira. As 
pesquisas expõem os avanços, as fragilidades e os potenciais caminhos para equalizar as 
oportunidades educacionais, mas sobretudo equilibrar a atuação dos atores institucionais na 
garantia de uma escola pública de qualidade. 

Observa-se um discurso, quase unanime acerca do papel da União, da importância da 
definição de parâmetros de custo/valor/aluno/ano baseados em concepções técnicas com 
base em indicadores de qualidade.  

Vale ressaltar que o PL 163 de 2018 faz referência aos “insumos da qualidade” 
(CARREIRA & PINTO, 2007. p. 12), uma vez que versa sobre a necessidade das ponderações 

677



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Edugas Lourenço Costa 

Proposta de Alteração dos Fatores de Ponderação Aplicáveis ao FUNDEB

 1

3

serem definidas com base na: relação adequada entre o número de estudantes por turma e o 
professor, considerando a infraestrutura necessária a cada etapa e modalidade de ensino, a 
qualificação e valorização dos profissionais e a jornada escolar.  

Todavia, e em resposta a questão colocada acima, alterar as ponderações aplicáveis 
por si só, muito provavelmente não configura como mecanismo suficiente para consecução 
de novos recursos. O que provavelmente, poderia ocorrer é a pulverização dos recursos já 
existentes, uma vez que tal alteração não introduz mecanismos para redefinir o papel dos 
entes federados.  

A lógica do financiamento da educação básica e a “alocação de recursos” Castro (2011, 
p. 41), está centrada no valor atribuído ao custo aluno. Assim, os entendimentos e definições 
sobre Custo Aluno, são fatores determinantes no processo de captação e redistribuição dos 
valores. 

Os parâmetros que orientam a operacionalização do Fundeb consideram: a estimativa 
de receitas de cada UF, o número total de matrículas, o valor aluno/ano em âmbito local – 
circunscrito a cada UF, os fatores de ponderações aplicáveis a cada etapa e modalidade de 
ensino; a atuação prioritária de cada ente, o valor mínimo por aluno definido nacionalmente 
(base para a complementação). Tais variáveis configuram um quadro definido contabilmente, 
que por sua vez consubstancia o sistema de financiamento da educação básica.  

O valor aluno ano é definido baseado em um cálculo obtido entre o total dos recursos 
de cada fundo contábil estadual, dividido pelo total de matriculas efetivas de acordo com o 
último senso educacional. O resultado dessa equação é definido como valor per capita de 
cada aluno/ano de cada UF. 

E nesse sentido, as ponderações aplicáveis terão como parâmetro o saldo dessa 
equação, onde independentemente da ponderação ou do fator definido o parâmetro principal 
segue sendo o bolo orçamentário do fundo contábil. Ponderações a menor ou a maior, por 
exemplo redistribuirão esse mesmo montante de acordo com a atuação prioritária de cada 
ente.  

A estimativa de receita para o Fundeb no Rio Grande do Sul para o ano de 2018 ficou 
em R$ 8.893.376.849,84 (valores reais em bilhões), sendo que o Valor aluno/ano estimado 
para o RS ficou em R$ 4.145,66, (PORTARIA INTERMINISTERIAL n° 10 de 2017), e ainda 
de acordo com a Resolução MEC 01 de 27 de novembro de 2017, reitera os fatores de 
ponderação dos últimos 4 anos, situação em que os 19 fatores de ponderação definidos 
seguem variando entre 0,80 e 1,30. Considerando, esse conjunto de variáveis, tomando por 
base a principal delas que é o bolo orçamentário do Fundeb (restrito a capacidade de cada 
UF), qualquer dos fatores alterados para cima ou para baixo, não farão mais do que 
redirecionar para esta ou aquela etapa ou modalidade os recursos que seguem emergindo 
das mesmas fontes. 

 Em outras palavras, como o volume de recursos segue sendo o mesmo, o esforço 
empreendido, e restrito, em prol de quaisquer das etapas/modalidades, incorre em realocar-
se em uma em detrimento da outra. Por exemplo, aumentando a ponderação da educação 
infantil, uma das outras modalidades tende a receber menos, haja visto as fontes de recursos 
continuarem as mesmas.  

678



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Edugas Lourenço Costa 

Proposta de Alteração dos Fatores de Ponderação Aplicáveis ao FUNDEB

 1

4

Nesse sentido, empreender esforços em um projeto restrito a redefinição das   
ponderações aplicáveis, incorre-se em não definir mecanismos efetivos para ressignificar o 
parâmetro utilizado para a complementação da União ao Fundeb, por sua vez pautado pelo 
critério de Valor mínimo por aluno definido nacionalmente. Situação que reconhecidamente 
delimita a participação da União no processo de financiamento da educação básica.  

Em relação a educação infantil, Bassi, (2011) traz elementos que reforçam o que tem 
sido amplamente difundido sobre a capacidade de financiamento em relação a capacidade de 
absorção das demandas dessa modalidade. Esse autor aponta um cenário de incongruências 
em relação aos custos utilizados como parâmetros de repasse de valores e os gastos efetivos 
dos entes com a responsabilidade de dar vazão a educação. Dentre suas considerações, esse 
autor aponta a necessidade de estabelecer o Custo Aluno Qualidade como parâmetro de 
investimento em educação. 

As considerações de Pinto et al. (2014) vem ao encontro dos estudos de Fernandes & 
Fernandes (2014), uma vez que apontam que os recursos auferidos a partir da 
operacionalização dos Fundeb, são relevantes mas não representam o custo real do aluno.  

Ao analisar os aspectos da legislação dos fundos de financiamento (Fundef e Fundeb), 
Sena (2008), aponta uma necessária redefinição do papel da União nos percentuais de 
custeamento da educação básica. Sena (2014), acrescenta ainda que os indicadores de 
qualidade precisam ser considerados no processo de redistribuição, em atenção ao 
enfrentamento dos desafios que emergem da atual legislação educacional 

Resultados e discussões à guisa de considerações finais 

O presente trabalho procurou fazer uma breve contextualização das principais fontes de 
financiamento da educação pública, dando-se ênfase ao Fundeb, buscando apontar que as 
variáveis envoltas a operacionalização de tal fundo, ao mesmo tempo em que são relevantes, 
impõem algumas limitações ao alcance dos recursos.  

As pesquisas bibliográficas realizadas corroboram com a necessidade de redefinição 
dos parâmetros de tal política de financiamento, tanto por ser ancorada em concepções de 
custos descontextualizadas do investimento realizado pelos entes subnacionais, quanto pela 
relevância de ampliar as fontes de recursos, assim com complementação da União ao 
Fundeb. 

Em analise ao PL 163 de 2014, que versa sobre a alteração das ponderações aplicáveis 
a concepção de Valor aluno/ano do Fundeb, cotejados pela atual legislação, Lei 11.494 de 
2007, e pela pesquisa bibliográfica realizada, constatou-se que tal postulação, ainda que 
relevante, uma vez que reforça a necessidade dos parâmetros pautarem-se pelos “insumos 
da qualidade” (ARREIRA & PINTO, 2007. p. 12), todavia muito provavelmente, não introduz 
as mudanças significativas que as pesquisas apontam como necessárias ao financiamento 
da educação, incorrendo em pulverizar os recursos já existentes.  

Considerando o contexto de tramitação no Congresso Nacional de propostas de 
Emendas à Constituição, tendo em vista tornar o Fundeb uma política permanente, faz-se 
necessário dirimir problemáticas que ainda não foram enfrentadas/resolvidas pela atual 
política, configurando-se a relevância de discutir sobre a temática, e, fortalecer as propostas 
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que primem por recursos necessários a educação pública assentada no tripé acesso, 
qualidade e equidade.  

Referências  

BASSI, Marcos Edgar.Financiamento da educação infantil em seis capitais brasileiras. 2010. 
Disponível em: <http://goo.gl/TpV0cx>. 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 2014. Publicação eletrônica. 
Disponível em: < http://goo.gl/ALNAKS >. 

_________Lei 11.494 de 2007. Regulamenta o Fundo de manutenção e desenvolvimento da 
educação básica e de valorização dos profissionais da educação – FUNDEB. Disponível em: 
<https://goo.gl/ofWrWi>. 

________ Portal FNDE. Disponível em < http://www.fnde.gov.br >. 

________ MEC. Portaria interministerial n° 10 de 28 de dezembro de 2017. Disponível em: < 
https://goo.gl/YBqjda >. 

CAMPOS, Bruno Cesar. CRUZ, Breno de Paula Andrade. Impactos do Fundeb sobre a 
qualidade do ensino básico público: uma análise para os municípios do estado do Rio de 
Janeiro. 2009. Disponível em: < https://goo.gl/WrKMSw>. 

CARREIRA, Denise. PINTO, José Marcelino Rezende. Custo aluno-Qualidade Inicial: rumo à 
educação pública de qualidade no Brasil. São Paulo: Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação/Global Editora, 2007. 

CASTRO, Jorge Abrahão de.  Financiamento e gasto público na educação básica no 
brasil:1995-2005. 2007. Disponível em: < https://goo.gl/WiZ3Ab >. 

________ Financiamento da educação pública no brasil: evolução dos gastos. In. Federalismo 
e políticas educacionais na efetivação do direito à educação no brasil. 2011. 

FERNANDES, Maria Dilnéia Espíndola. FERNANDES, Solange Jarcem. O Fundeb no 
Contexto das Finanças Públicas Municipais de Campo Grande. 2014. Disponível em:< 
https://goo.gl/HcEnUD >. 

SENADO FEDERAL. Projeto de Lei n° 163, de 2014 <https://goo.gl/4E9Wxd >. 

SENA, Paulo. A legislação do Fundeb. Cad. Pesqui. [online]. 2008, Disponível em: 
<http://goo.gl/qEc7yG >. 

_________O Financiamento da Educação de Qualidade. In. Revista Educação e Políticas em. 
2014. Disponível em: < http://goo.gl/s92YAa >. 

680



ISSN: 2595-136X
 

 
Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

 

1

 
 

Resumo Expandido  
Eixo Temático:  Políticas de Financiamento da Educação Básica e Superior  

Reflexões Iniciais sobre o Financiamento do 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
– Pronera e seus atravessamentos com Fundo público   

Jullyane Frazão Santana 
Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina/PI – Brasil 

 Introdução   

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) é uma política pública 
de Educação do Campo que nasceu em 1998 a partir da reinvindicação dos movimentos 
sociais e sindicais em defesa da escolarização dos povos residentes em áreas de 
assentamento e acampamento com o objetivo de elevar a qualidade de vida nestes espaços, 
por meio de uma educação desvinculada dos modelos urbanocêntricos e com vias na 
sustentabilidade.  

Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em 20 anos, o 
Programa ofertou 499 cursos em parceria com 94 instituições de ensino, atendendo 186.734 
beneficiários em todas as modalidades de ensino, desde a educação de jovens e adultos até 
programas de pós-graduação (BRASIL, 2018). Contudo, vários são os desafios para a 
execução do Programa, os altos índices de contingenciamento, o reduzido número de 
pessoas na gestão dos recursos financeiros, os atrasos nas prestações de contas e os 
prejuízos da burocracia para a expansão e manutenção do Programa são destacadas em 
pesquisas que informam o protagonismo dos sujeitos sociais no processo de efetivação dos 
cursos do Pronera (MARIALVA, 2011; PAIVA, 2013).  

O número de matrículas iniciais do Pronera teve uma queda, decorrente das reduções 
no orçamento, apontando uma relação direta entre a continuidade do Programa e a liberação 
dos recursos. Em 2009, o número de alunos iniciais era de 34.781, enquanto que, em 2017, 
após sucessivos cortes, os alunos novos somavam um total de 210 matriculados (CANUTO, 
2018), revelando a negação dos direitos educacionais dos assentados.  

As limitações orçamentárias são uma estratégia do Estado capitalista para a 
manutenção da ordem dominante, pois o financiamento é um dos aspectos imprescindíveis 
para a materialização e continuidade das políticas sociais, tendo em vista que o “orçamento 
não se limita a uma peça técnica e formal ou a um instrumento de planejamento; ele é, desde 
suas origens, uma peça de cunho político” (SALVADOR, 2010, p.178) que reflete a correlação 
de forças entre as classes.    

No contexto das reformas econômicas e de ajuste fiscal, aponta-se que em meados de 
1990, a taxa de inflação no Brasil era altíssima, o que gerou desconfiança nos credores 
nacionais e internacionais, interferindo no seu desenvolvimento econômico. Desse modo, 
para regularizar o pagamento da dívida e atrair novos investidores,o país efetivou um 
empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Tal iniciativa resultou na adoção 
de um ajuste fiscal em que “a sangria de recursos mobilizados para pagar parte dos juros da 
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dívida é subtraída das políticas públicas, provocando queda no valor do gasto público na área 
social” (EDNIR; BASSI, 2009, p. 135), penalizando a população que depende dessas políticas 
para acessar seus direitos de cidadania.  

Em linhas gerais, o presente estudo tem como objetivo problematizar o orçamento do 
Pronera em sua relação com o papel assumido pelo fundo público nos processos de 
fortalecimento do capital, através dos mecanismos de apropriação dos recursos que deveriam 
ser investidos em políticas sociais.   

Metodologia  

O estudo proposto é de cunho qualitativo, baseado em análise documental (CELLARD, 
2008), tendo por fontes os relatórios de avaliação dos Planos Plurianuais, as informações 
disponibilizadas no Portal Transparência do governo federal e nos sites do Incra e da Câmara 
de Deputados. Por tratar-se de uma pesquisa em andamento, são apresentados os dados de 
execução orçamentária do Pronera dos anos de 2005 a 2008 e de 2014 a 2017.   

Resultados e Discussão  

A formulação e a execução de uma política social são processos contraditórios e 
complexos que se relacionam diretamente com um jogo de poder e intencionalidades 
econômicas, norteados pela ideologia do bloco dominante, que se utiliza de instrumentos 
legais e burocráticos para o favorecimento do capital e contenção das massas. Em contra 
ponto, ocorre à luta dos movimentos sociais pela conquista e garantia de direitos.  

O fundo público, composto pelas riquezas sociais expressas na produção do montante 
de recursos sob responsabilidade do Estado, se constitui através da arrecadação de tributos, 
sendo utilizado como um “componente estrutural insubstituível” do sistema capitalista 
(OLIVEIRA, 1998, p.21). No caso brasileiro, os tributos são, em sua maioria, regressivos, 
pautados na cobrança indireta, se tornando mais pesados para a classe trabalhadora, que 
acaba não obtendo o retorno compatível com seus direitos sociais assegurados 
constitucionalmente.   

Deste modo, aponta-se que mecanismos como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); 
a Desvinculação das Receitas da União (DRU) e os decretos de contingenciamento são 
instrumentos utilizados pela classe dominante para desviar verbas públicas dos seus fins 
sociais, garantindo o cumprimento dos acordos assinados com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), que extraem do “Estado brasileiro a possibilidade de ampliar 
investimentos em políticas públicas” (BOSCHETTI, 2010, p.75).  

O orçamento é fundamental para o entendimento da política social, pois “é uma peça 
técnica que vai além da sua estrutura contábil, refletindo a correlação de forças sociais e os 
interesses envolvidos na apropriação dos recursos públicos” (SALVADOR, 2010, p.172). Por 
conseguinte, sua compreensão permite desvelar as contradições entre o planejamento e a 
execução do projeto, bem como as estratégias do capital para sua reprodução.   

No âmbito do Pronera, essas contradições também estão presentes na gestão orçamentária. 
O primeiro impasse para o financiamento do Programa veio da resistência da Secretaria de 
Orçamento Federal em aprovar a ação no Orçamento Geral da União, em 1998, sendo “necessárias 
sucessivas mobilizações dos movimentos sociais e articulações com os parlamentares para 
assegurar os recursos por meio de ementas parlamentares” (SANTOS, 2012, p.48).  
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Entre os anos de 1998 e 2002, o Programa passou por oscilações com relação ao 
montante do orçamento e sua execução, tendo em vista que a ausência de uma rubrica 
orçamentária especifica para o mesmo, os contingenciamentos anuais e os fluxos 
intermitentes, ameaçavam a continuidade dos cursos e a abertura de novos convênios 
(MARIALVA, 2011).  

No ano de 2004, o Pronera passou a integrar o Plano Plurianual (PPA) e, em 2005, 
Orçamento Geral da União, com previsão orçamentária para o cumprimento de suas ações 
(SANTOS 2012). O quadro a seguir apresenta uma síntese da execução orçamentária do 
Programa, entre os anos de 2005 a 2008.  

 Quadro 1 – Execução orçamentária do Pronera de 2005 a 2008 – em valores nominais  
Ano  
 

Autorizado  Liquidado  Percentualde 
execução (%)  

2005  43.068.394,00  34.668.307,00  80,4  
2006  39.071.287,00  35.401.480,00  90,6  
2007  48.660.287,00  39.199.349,00  80,5  
2008  71.496.472,00  31.665.342,00  44,2  

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos relatórios de avaliação do PPA.  

O Quadro 1demonstra uma diferença considerável entre os valores autorizados 
eliquidados, apresentando uma média de 73,9% no que concerne a sua execução 
orçamentária do Programa, sendo que no ano de 2008 a execução foi inferior a 50%.  

Entre os anos de 2005 a 2008 houve um crescimento no montante liberado para o 
Programa, contudo, os valores executados contradizem a expansão do recurso, tendo em 
vista os problemas relacionados às taxas de contingenciamento anuais, que funcionam com 
“um apêndice da política econômica adotada pelo governo federal” (SALVADOR, 2010, 
p.189), o que demostra que o Programa não fazia parte do quadro de prioridades nas contas 
da união, reafirmando a negação do direito do povo camponês a uma educação de qualidade, 
visto que, a manutenção de uma política depende dos recursos disponíveis para a sua 
materialização.   

Embora não tenha sido possível sistematizar os dados sobre a execução orçamentária do 
Pronera de 2009 a 2013, estudos informam que a execução orçamentária no período de 2009 a 
2011, não correspondeu ao esperado, em vista dos “entraves nos trâmites processuais e 
contábeis”, revelando que “Apesar de o PRONERA ter propiciado educação formal aos 
beneficiários, a ampliação dos projetos não se deu na forma como esperava” (PAIVA, 2013, p.93).   

No Quadro 1, o recurso aumentava junto com as taxas contingenciamento, contudo, nos 
dias atuais, o desmonte do Pronera ocorre por meio de cortes nas Leis Orçamentárias Anuais 
(LOA’s), acompanhados de uma crescente com relação aos percentuais não executados, ou 
seja, tanto os recursos autorizados quanto os liquidados estão sofrendo drásticas reduções, 
como pode ser observado no Quadro 2  

Quadro 2: Execução orçamentária do Pronera de 2014 a 2017 - valores nominais  
Ano Autorizado Liquidado Percentual de 

execução (%) 
2014  30.474.687,64  18.722.755,27  61,4  
2015  26.527.055,82  13.734.642,29  51,7  
2016  21.578.304,52  14.114.796,91  65,4  
2017  12.436.808,90  6.863.226,58  55,1  

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados disponíveis no Portal da transparência do Governo Federal.     
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Em quatro anos o recurso liberado sofreu uma redução de mais de 40% com uma média 
de execução de 58,4%, ou seja, 41,6% dos recursos foram contingenciados. Em 2018, a 
situação é ainda mais grave, pois a LOA prevê apenas três milhões para serem investidos 
nessa política de educação do campo, prejudicando “quase seis mil estudantes que estão 
atualmente em cursos do Pronera e outros 14.500 que aguardam por cursos que estavam por 
ser implementados – de Educação de Jovens e Adultos (EJA) até Pós-Graduação” (SILVA, 
2017), o que descumpre com a garantia do direito a Educação como está inscrito na 
Constituição Federal.   

Conclusões  

Em linhas gerais, destaca-se que, após 20 anos de sua criação, o Pronera continua 
sendo alvo de constantes contingenciamentos e restrições orçamentárias, identificados como 
uma característica da política econômica que restringe o investimento no setor social na 
medida em que amplia o montante de recursos utilizados no pagamento da dívida, impactando 
diretamente no direito da população do campo permanecer dignamente no seu lugar de 
origem, como cidadãos que contribuem para a formação do fundo público.   
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Resumo 
Em particular a partir da introdução da política de fundos, em 1997, com a implantação do 
Fundef, as redes municipais passaram a assumir um papel central na oferta da educação 
básica no Brasil. Nesse contexto geral, este artigo visa analisar o gasto dos municípios 
brasileiros em educação básica e compreender a variabilidade do nível de gasto a partir de 
variáveis descritoras de características populacionais, político-administrativas, 
socioeconômicas e educacionais. A variável de interesse nesse estudo é o gasto-aluno anual. 
Para se chegar a esse indicador foram utilizados os dados disponibilizados pelo Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) e os microdados do Censo da 
Educação Básica do ano de 2010. Os resultados mostram que as variações no gasto-aluno 
estão relacionadas essencialmente ao porte do município, à receita total tributária por 
habitante, à participação da receita própria na receita total e à participação da rede municipal 
na oferta educacional. 
Palavras-chave: Gasto-Aluno. Financiamento da Educação. Desigualdade Educacional. 
Siope. 

An Analysis of the Change in Student Expenditure in Municipalities 
in Basic Education  
Abstract 
In particular, since the introduction of the fund policy in 1997, with the implementation of 
Fundef, municipal education system started to play a central role in the provision of basic 
education in Brazil. In this general context, this article aims to analyze the spending of Brazilian 
municipalities in basic education and to understand the variability of the level of spending from 
descriptive variables of population, political-administrative, socioeconomic and educational 
characteristics. The variable of interest in this study is the annual student expenditure. In order 
to reach this indicator, the data provided by the Information System on Public Budgets in 
Education (Siope) and the microdata of the Census of Basic Education were used. The results 
show that student-spending variations are essentially related to the size of the municipality, 
the total tax revenue per capita, the share of own revenue in total revenue and the participation 
of the municipal network in the educational offer.  
Keywords: Student expenditure. Educational Financing. Educational inequality. Siope. 
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