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Resumo 

No âmbito do financiamento da educação no Brasil, nota-se a desigualdade entre os 

entes federados nos valores destinados a cada aluno da educação básica pública. Esse trabalho 

analisa se essas desigualdades acontecem em uma mesma rede de ensino, no âmbito da rede 

municipal de Ribeirão Preto.  
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Abstract 

In the context of the education funding in Brazil, the inequality between the federated 

entities in the values destined to each public basic education student is noticeable. This work 

analyzes whether these inequalities occur in the same education system, within the municipal 

schools of Ribeirão Preto. 
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Introdução 

Inicialmente será feita uma contextualização a partir dos direitos na área da educação 

relacionados ao seu financiamento, começando pela Constituição Federal de 1988. Em seu 

art. 206, destacam-se os incisos I e VII. O inciso I determina a igualdade de acesso e 

permanência na escola, enquanto o Inciso VII assegura a garantia de um padrão de qualidade 

do ensino, sem, contudo, um maior detalhamento sobre o mesmo. Além disso, a Emenda 

Constitucional 53/2006, que criou o FUNDEB, incluiu no art. 206 da Carta Magna de 1988 o 

Inciso VIII, que garante o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar 
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pública. Ainda, em seu Artigo 211, a Constituição Federal de 1988, na redação feita pela EC 

14/1996, que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF), deixa claro que a União deve agir de forma supletiva 

e redistributiva para, assim, garantir a igualdade de oportunidades educacionais e cita o 

padrão mínimo de qualidade de ensino e o dever legal da União no oferecimento de 

assistência técnica e financeira para que esse padrão seja alcançado. No Artigo 212 são 

definidos os percentuais mínimos oriundos da receita de impostos e transferências que 

deverão ser aplicados em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), sendo, no 

mínimo, 18% pela União e 25% pelos Estados e Municípios. 

No ano de 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional 

(LBD, Lei 9.394/1996), em seu Artigo 3°, mais uma vez a temática da igualdade de acesso e 

permanência na escola e a garantia de um padrão de qualidade são citados, novamente sem 

detalhamentos. Nesse mesmo ano, houve a criação do FUNDEF (Lei 9.424/1996), que tinha 

como objetivo declarado a universalização do Ensino Fundamental regular e reduzir as 

diferenças entre as unidades federativas através da complementação da União e do valor 

mínimo por aluno corresponder à média. Contudo, a União nunca cumpriu essa determinação 

(PINTO, 2000). 

Com a criação desse fundo, houve um movimento de municipalização da educação 

(RODRIGUES, 2001).  O mesmo autor destaca que o fato do FUNDEF destinar apenas 

recursos para o Ensino Fundamental regular fez com que a Educação de Jovens e Adultos e a 

Educação Infantil recebessem menos investimento, já que suas matrículas não contavam para 

os repasses do fundo. 

Em 2006, com a Emenda Constitucional 53/2006, houve a criação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), posteriormente regulamentado pela Lei 11.494/2007, tendo como 

objetivo tentar enfrentar as limitações do FUNDEF, englobando toda a educação básica e 

buscando avançar na redução das desigualdades existentes entre os estados, com uma 

participação mais efetiva da União no financiamento da Educação Básica (PINTO, 2007). Sua 

vigência se dará até dia 31 de dezembro de 2020. O valor total de cada fundo é distribuído 

com base no número de matrículas da Educação Básica do Censo do Ministério da Educação 

(MEC) do ano anterior, considerando o fator de ponderação de cada etapa e modalidade de 

ensino.  

Vale ressaltar que a União deve complementar, no mínimo, 10% do valor destinado ao 

fundo pelos estados e municípios, como previsto no Artigo 6° da Lei do FUNDEB, e, desse 



valor, 10% podem ser destinados para programas e projetos que visam melhorar a Educação 

Básica. Ainda em seu Artigo 4°, determina que será calculado anualmente o valor mínimo por 

aluno e o seu referencial será o aluno do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, sendo o seu 

fator de ponderação 1. No Artigo 10° são definidas as diferentes etapas, modalidades e tipos 

de estabelecimentos de ensino que serão usados para calcular o valor mínimo por aluno, 

sendo que as ponderações variam entre 0,7 a 1,3, e os recursos recebidos por cada estado e 

município serão baseados nas matriculas contabilizadas no senso escolar do ano anterior. 

Pinto (2007) critica os fatores de ponderação utilizados por não representarem as 

diferenças efetivas de custo entre as etapas e modalidades, particularmente no caso de creche, 

educação do campo e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O autor alerta que as 

diferenças entre os valores de ponderação para os alunos da EJA e para os alunos do Ensino 

Fundamental não são justificadas, pois ambos estão cursando a mesma etapa de ensino, o que 

significa que os alunos de EJA receberão um atendimento inferior ao dos alunos do Ensino 

Fundamental regular. Outro ponto é a forma como são definidos os fatores de ponderação, 

sem considerar as condições de oferta de cada etapa: 

 “[...] acreditamos que os fatores de ponderação devem estar, antes de mais 
nada, associados de forma objetiva às condições em que a oferta se dará, 
pautando-se por critérios como: duração da jornada do professor e do aluno, 
nível de formação dos profissionais, razão alunos/turma, presença de 
laboratórios, bibliotecas, entre outros insumos. ” (PINTO, 2007, p.893). 

 

 Nota-se um avanço, no que diz respeito à legislação nacional, e particularmente com o 

FUNDEB, no esforço de redução das desigualdades existentes, porém há ainda diferenças 

entre o valor disponibilizado pelo FUNDEB por aluno entre os diferentes estados da 

federação, além das diferenças que permanecem entre os alunos atendidos, em um mesmo 

estado, por redes públicas distintas. Nesse estudo nos interessa, em particular, verificar se há 

diferenças no padrão de gasto por aluno dentro de uma mesma rede de ensino. 

 

Metodologia 

 Esse trabalho possui natureza quantitativa e é de caráter exploratório, com uma análise 

preliminar dos dados. Com relação aos estudos quantitativos, Gatti (2004) ressalta que esse é 

um campo pouco explorado em pesquisas por educadores, dando, assim, espaço para outras 

áreas discutirem o assunto: 

“[...] muitos estudos quantitativos em educação, especialmente os que 
utilizam de técnicas de análise mais sofisticadas, mais flexíveis e mais 



robustas, não são realizados por educadores, mas por pesquisadores de 
outras áreas que se debruçam sobre o objeto educação [...] Com isso, 
interpretações e teorizações nem sempre incorporam as discussões em pauta 
no campo das reflexões sobre educação. ” (GATTI, 2004, p.14). 

 

Assim, foram analisados os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação 

de Ribeirão Preto, referentes à folha de pagamento de seus docentes do ano de 2015 de cada 

unidade escolar, totalizando 172 escolas. Esse valor foi dividido pela quantidade de alunos 

que cada unidade atende, chegando, assim, nos valores gasto com pessoal/aluno. 

A separação das instituições escolares foi feita a partir da sua nomenclatura, sendo 

Centro de Educação Infantil (CEI), que atende alunos da primeira etapa da Educação Infantil 

(0 a 3 anos), Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), que atende alunos de toda a 

Educação Infantil (0 a 5 anos) e Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), que 

atende alunos do Ensino Fundamental regular e Educação de Jovens e Adultos. Foram 

calculados o menor gasto/aluno, a média e o maior gasto/aluno a partir da variável 

nomenclatura.  

 

Resultados e análise preliminar 

Paro (1982) explicita em seu trabalho que grande parte dos gastos com educação 

corresponde às chamadas despesas correntes. Essas são despesas relacionadas ao custeio de 

pessoal (sendo esse constatado, pelo autor, como o maior gasto), com materiais de consumos 

(materiais de limpeza, materiais didáticos) e o que o autor denomina como despesas sociais, 

que são os gastos referentes à alimentação, assistência à saúde e social oferecidas nas escolas. 

Pode-se afirmar que, mesmo que se tenha a infraestrutura necessária para uma escola, são os 

gastos com custeio que garantem seu funcionamento e que apresentam maior impacto 

financeiro, pois se repetem ano a ano. 

Em estudo feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação relativo ao CAQi 

(Custo Aluno-Qualidade inicial), feito a partir de simulações de custo para diferentes etapas e 

modalidade de ensino, considerou-se que o impacto da remuneração dos profissionais que 

atuam na instituição escolar no gasto/aluno ficava entre 72% e 82% do valor total, a depender 

da etapa/modalidade (CARREIRA; PINTO, 2007).  

Portanto, pode-se inferir que o valor do gasto com pessoal por aluno é um bom 

indicador do gasto total/aluno. A tabela 1, a seguir, apresenta os diferentes valores de gasto 

com pessoal/aluno para os diferentes tipos de escola da rede municipal de Ribeirão Preto, 

assim como a diferença nesses valores no interior de cada nomenclatura.   



 

 

Tabela 1 - Gasto com pessoal/aluno na rede municipal de Ribeirão Preto por tipo de 

escola - 2015 

Instituição Escolar 
Menor valor 

gasto/aluno 

Média do valor 

gasto/aluno 

Maior valor 

gasto/aluno 

Centro de Educação Infantil 

(CEI) 
R$ 10.097,15 R$ 12.431,91 R$ 16.208,79 

Escola Municipal de Educação 

Infantil (EMEI) 
R$ 2.786,35 R$ 5.655,34 R$ 11.373,95 

Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) 
R$ 2.484,33 R$ 3.311,20 R$ 5.142,14 

Fonte: Secretaria municipal de educação de Ribeirão Preto (elaboração dos autores). 
 

 Ao analisar a tabela 1, constata-se inicialmente uma variação já esperada entre 

CEIs (0 a 3, período integral), EMEIS (4 e 5 anos, tempo parcial) e EMEFs (ensino 

fundamental, tempo parcial).  Como apontam as estimativas do CAQi, as creches tendem a ter 

um custo bem mais elevado em virtude da menor razão crianças/adulto e da jornada em tempo 

integral. As diferenças entre EMEIS e EMEFS podem ser explicadas por uma menor razão de 

crianças/adulto das primeiras, fato que ainda será objeto de análise mais aprofundada. 

No caso das CEIs, nota-se uma grande diferença, que chega a 180% entre o gasto com 

pessoal/aluno e o valor disponibilizado pelo FUNDEB no ano de 2015 para Creches de 

período integral (R$ 4.407,65). Vale ressaltar que a rede que está sendo objeto de análise 

desse estudo dispõe de recursos para tal gasto, sendo Ribeirão Preto uma cidade que conta 

com mais de 600 mil habitantes (IBGE, 2010), o que gera uma arrecadação de receita própria 

de impostos muito diferente da realidade brasileira. Pinto (2014) mostra que apenas 5% dos 

municípios do Brasil tem uma população maior que 500 mil habitantes, e que cidades com 

população entre 300 mil a 1 milhão de habitantes dependem menos de repasses estaduais e/ou 

federais, pois 40% de sua receita bruta total vem de sua receita própria. 

Outro dado que chama atenção na Tabela 1 é grande disparidade entre os valores 

encontrados no gasto com pessoal/aluno dentro do mesmo tipo de escola. No caso das EMEIS 

a diferença entre o maior e menor valor chega a quatro vezes e, nas EMEFs, a duas vezes, 

enquanto nas CEIS a razão é de 1,6 vezes.  Essas diferenças podem estar relacionadas ao 

tamanho das escolas, presença de turmas de creche em EMEIS, ou de pré-escolas em EMEF e 

serão objeto de análise mais aprofundada nas próximas etapas da pesquisa. 



 

 

Conclusão 

Estudo de Alves e Pinto (2011) argumenta que “há um distanciamento entre o 

valor/aluno transferido pelo FUNDEB às secretarias estaduais e municipais e o valor/aluno 

realmente gasto para financiar as despesas de cada unidade escolar.” (p. 609). Essa diferença 

está associada à diferença entre os fatores de ponderação do FUNDEB e os custos reais das 

etapas, assim como às receitas de impostos próprios por parte de alguns municípios, como é o 

caso de Ribeirão preto. 

Como constatado, existe uma disparidade grande entre o gasto/aluno da rede 

municipal de Ribeirão Preto entre suas unidades de ensino. O próximo passo desse trabalho é 

buscar entender os fatores explicativos (etapa, modalidade, quantidade de alunos por escola, 

perfil docente, razão aluno/turma, localização geográfica etc.) que justifiquem essa 

desigualdade. 
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