
1 

 

O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA SOB A ÓTICA DAS 
POLÍTICAS GERENCIAIS DE AJUSTE FISCAL E DA RACIONALIDADE 
FINANCEIRA 

Gilson de Sousa Oliveira1; Antônia de Abreu Sousa2 Elenilce Gomes de Oliveira3 

 

RESUMO 

Objetivando realizar uma análise histórica da política de financiamento da 

educação básica estatal, escolhemos investigar o papel que ocupa o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb no contexto das políticas públicas 

educacionais, nas últimas três décadas. Tem-se como problemática: a atual política de 

financiamento da educação tem conseguido atender todas as demandas da escola básica 

estatal? Para tentar dar uma resposta a essa questão buscou-se aporte de autores que se 

dedicam a essa temática no país, como (SAVIANI, 2008); (DAVIES, 2004, 2006, 2008), 

(PINTO, 2007), (OLIVEIRA, 2007), dentre outros e em pesquisa documental (BRASIL, 

1993; 1995; 1996; 1998; 2007b; 2016). O conjunto de informações levantadas levou-nos 

ao seguinte entendimento: o Fundeb, apesar de importantes avanços em relação à situação 

do fundo precedente, perpetua a lógica das políticas públicas minimalistas e não superou 

a principal limitação do fundo anterior, qual seja, a insuficiência de recursos que não 

consegue atender, com qualidade, as necessidades básicas daqueles que já conseguiu 

acessar a escola. 

 

Palavras-chave: Política Educacional. Financiamento da Educação. Fundef e Fundeb. 

                                                           

1 Pedagogo, Mestre e doutorando em Educação Brasileira pelo Programa de Pós-graduação da Faculdade 
de Educação, da Universidade Federal do Ceará- UFC. Pesquisador ligado ao Laboratório de Estudos do 
Trabalho e da Educação Profissional - (LABOR/FACED/UFC). Possui experiência em Educação, com 
ênfase em políticas públicas educacionais, formação de professores da educação básica. Bolsista Capes. E-
mail: gilsongili@yahoo.com.br. 
2 Doutora em Educação com ênfase em Financiamento da Educação, pela Universidade Federal do Ceará. 
Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE. Integrante do Núcleo de 
Pesquisa em Educação Profissional (NUPEP) e do Laboratório de Estudos sobre o Trabalho e Qualificação 
Profissional (LABOR). Professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira 
da Universidade Federal do Ceará (UFC), área de atuação: Educação, escrevendo principalmente sobre os 
seguintes temas: trabalho-educação, políticas educacionais, legislação da educação brasileira, estado e 
financiamento. 
3
 Professora do  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Membro do Fórum Estadual 

de Educação do Ceará. Colaboradora do Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira/UFC. 
Membro do Laboratório de Estudos do Trabalho e Qualificação Profissional (LABOR). Coordena o Núcleo 
de Pesquisa em Educação Profissional (NUPEP), com experiência na área de Educação, escrevendo 
principalmente sobre os seguintes temas: trabalho-educação, políticas educacionais, legislação da educação 
brasileira, Ensino Médio e Educação Profissional e Tecnológica. Coordena o DINTER em Educação 
UNESP/IFCE. 



2 

 

 

THE FINANCING OF BRAZILIAN EDUCATION UNDER THE VIEW OF THE 
MANAGEMENT POLICIES OF FISCAL ADJUSTMENT AND FINANCIAL 
RATIONALITY 

ABSTRACT 

Aiming to carry out a historical analysis of the financing policy of state basic education, 
we have chosen to investigate the role played by Fundeb in the Maintenance and 
Development of Basic Education, Fundeb in the context of public educational policies, in 
the last three decades. It is problematic: does the current policy of financing education 
have managed to meet all the demands of the state basic school? To try to answer this 
question, we sought input from authors who are dedicated to this theme in the country, 
such as (SAVIANI, 2008); (2007), and (2007), in the context of the research and 
development of the literature. The information gathered led us to the following 
understanding: Fundeb, despite important advances in relation to the situation of the 
previous fund, perpetuates the logic of minimal public policies and did not overcome the 
main limitation of the previous fund, that is, the insufficiency of Resources that can not 
meet, with quality, the basic needs of those who have already been able to access the 
school.  

Keywords: Educational Policy. Financing of Education. Fundef and Fundeb. 

 

INTRODUÇÃO 

Garantir uma agenda prioritária na política educacional e, em particular, na 

questão do financiamento da escola básica estatal torna-se imperativo, especialmente, 

quando situada num país que, historicamente, excluiu da maioria de sua população os 

direitos à educação escolarizada. A educação está prevista na Constituição Federal de 

1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96 como um direito 

subjetivo, na faixa etária obrigatória, e deve visar a permanência e qualidade do ensino 

para todos, sob tutela do Estado e financiada através da arrecadação de impostos. Nesses 

termos, repensar a atual política de fundos públicos destinada à educação pública é um 

fator determinante que possibilita quantificar e estabelecer parâmetros para avaliar as 

condições de oferta da educação, e se estas estão garantindo condições de qualidade e 

equidade para seus beneficiários. Para tentar compor as ideias que tecem as análises 

contidas nesse ensaio, recorreu-se a importantes análises de estudiosos que se debruçam 

sobre essa problemática no país, a exemplo de (SAVIANI, 2008); (DAVIES, 2004, 2006, 

2008), (PINTO, 2007), (OLIVEIRA, 2007), dentre outros e em pesquisa documental 

(BRASIL, 1993; 1995; 1996; 1998; 2007b; 2016). 
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O texto tem como objetivo analisar a política de financiamento da educação e 

busca desanuviar seus avanços, limites da atual política de fundos, materializou 

inicialmente por meio do Fundef e atualmente, o Fundeb e tece algumas sugestões que 

visam aperfeiçoar a referida política. Como abordagem metodológica, desenvolveu-se 

uma pesquisa bibliográfica e documental que, segundo Gil (2008), é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

Estrutura-se em três partes: além das considerações introdutórias, faz um breve relato da 

história do financiamento da educação no Brasil, analisa o Fundef, apontando seus 

avanços e limites e por fim, analisa a atual proposta de financiamento da educação básica, 

o Fundeb, desanuviando, para além do discurso oficial, seus avanços, mas, também, seus 

limites, em vista de uma luta sistemática pelo direito à educação de qualidade para todos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os anos de 1990, no Brasil, destacam-se como o período em que o país ensaiava 

seus primeiros passos na conformação da doutrina neoliberal, consubstanciada numa 

ampla reforma do Estado e do seu aparato estatal, com fortes rebatimentos nas políticas 

sociais, em especial na educação. Nessa nova contextura, “[...] o Estado reduz seu papel 

de executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se, entretanto, no papel de 

regulador e provedor ou promotor destes, principalmente dos serviços sociais como 

educação e saúde” (BRASIL, 1995, p.13). 

Para atender as novas exigências da reestruturação do Estado no âmbito da 

educação, o Governo federal cria, por meio de uma Ementa à Constituição, a de nº. 14, 

convertido na Lei de nº 9.424/96, o Fundef, destinado apenas ao Ensino Fundamental. De 

natureza contábil e caráter provisório, o Fundef era composto a partir da retenção 

automática de alguns impostos “próprios dos estados e municípios, a partir de fontes já 

existentes” e distribuídas de acordo com o número de alunos matriculados nas respectivas 

redes estaduais/municipais do ensino fundamental (BRASIL; Manual de Orientação do 

FUNDEF, 2003, p. 4). 

Ao contrário do discurso oficial, o Fundef, não aportou novos recursos para a 

educação (SAVIANI, 2008), mas apenas instituiu novos critérios de distribuição de partes 

dos recursos arrecadados tendo como base o número de matrículas de cada ente federado, 

nos respectivos sistemas de ensino (DAVIES, 2006). Nesses termos, não seria errado 

concordar com esses autores quando afirmam que esse fundo serviu, tão somente, para 
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que os recursos que já pertenciam aos Estados e Municípios (receita própria e 

transferências recebidas) passassem a ter seu uso vinculado à educação fundamental. 

Na tarefa de recuperar o protagonismo da política educacional, o governo Lula da 

Silva institui, em 2016, por meio de outra Ementa à Constituição, EC n. 53/2006, o Fundo 

da Educação Básica, o Fundeb, regulamentado pela Medida Provisória n. 339, de 

28/12/2006, pelo Decreto n. 6253/2007, e pela Lei n. 11.494/2007. Na sua nova 

configuração, passou a atender não só os estudantes do Ensino Fundamental (6/7 a 14 

anos), como também àqueles da Educação Infantil (0 a 5/6 anos), e do Ensino Médio (15 

a 17 anos), além do público-alvo das várias modalidades de ensino. De acordo Nicolas 

Davies (2006), com o advento do Fundeb, foi possível resgatar o conceito de educação 

básica e extinguir um dos principais defeitos do fundo extinto, qual seja a fragmentação 

da educação (DAVIES, 2006). 

O atual fundo da educação básica se diferencia do fundo que lhe precedeu, 

notadamente, por duas características peculiares: composição e abrangência. Além de ter 

incorporado novos impostos ao fundo o que teria impactado positivamente no montante 

dos recursos, passou a distribuí-los a toda educação básica. Na assertiva de (DAVIES, 

2008), (OLIVEIRA, 2007) e (SAVIANI, 2008), a abrangência é a maior de suas virtudes. 

Além dessas virtudes, o Fundeb aperfeiçoou vários aspectos, a saber: (1) todas as 

etapas (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) da educação básica 

passaram a contar com recursos para seu financiamento; (2) a regra da complementação 

da União, antes definida em legislação ordinária, foi constitucionalizada (no mínimo 10% 

do total dos recursos dos fundos); (3) a vedação do uso da fonte de salário-educação para 

a complementação da União; (4) previsão da fixação em lei de piso salarial profissional 

nacional para o magistério e de prazo para elaboração ou adequação dos planos de 

carreiras; (5) previsão da realização, no prazo de cinco anos, de fórum nacional com o 

objetivo de avaliar o financiamento da educação básica, com representantes das esferas 

federativas, trabalhadores, pais e alunos, além da garantia de participação popular e da 

comunidade educacional no processo de definição do padrão nacional de qualidade, entre 

outros. 

Outro aspecto inovador da lei do FUNDEB diz respeito à complementação de 

recursos por parte da União, que deve ocorrer quando os Entes federados não alcançarem 

o valor mínimo por aluno/ano definido nacionalmente. Nesses casos, a União deverá 

complementar com uma cota extra de, pelo menos 10% do valor total do fundo. 
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Outro aspecto relevante do Fundeb diz respeito ao controle social dos recursos. 

Assim como o fundo extinto, o novo fundo também previu a instituição de Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social (CACS do FUNDEB) nas três esferas 

governamentais, além de torná-los mais amplos e representativos, subjugados a uma série 

de novas exigências relativas à composição dos Conselhos para viabilizar sua atuação 

(PINTO, 2007). 

CONCIDERAÇÕES FINAIS 

No Brasil, historicamente, a questão do financiamento da educação foi sempre 

negligenciada pelo Poder Público. As várias tentativas de assegurar esse direito não 

passaram de intenções governamentais que nunca se traduziram plenamente em políticas 

públicas de educação para toda a população. Com a CF/88 e a Lei 9.394/96(LDBN) essa 

realidade foi alterada, uma vez que assegura que a educação é um direito subjetivo de 

todo cidadão brasileiro e a oferta do ensino passou a ser de responsabilidade do Estado, 

devendo garanti-lo de forma gratuita.  

O direito à educação, nesses termos, deve ser uma bandeira de todos aqueles que 

lutam e sonham com uma educação de qualidade para todos os brasileiros, independente 

da sua condição social. Caminho mais propício para a concretização dessas lutas e desse 

sonho passa, necessariamente, pela defesa de um ensino público gratuito e de 

responsabilidade do Estado. Nesse sentido, valorizar e lutar por uma política permanente 

e eficiente de financiamento para a educação torna-se uma prioridade, especialmente, 

nesse momento em que o país enfrenta uma das suas maiores crises econômicas, que 

promoverá, inevitavelmente, prejuízos diversos às poucas conquistas desse setor, 

mormente, em relação ao financiamento. É preciso lutar para se garantir, pelo menos, a 

continuação daquilo que já foi conquistado. O desafio está posto!  
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