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O presente trabalho analisa a contribuição social do Salário-Educação na 

estrutura do financiamento da educação básica pública no Brasil. O Salário-Educação é 

uma contribuição social fixada no parágrafo 5º do art. 212 da Constituição da República 

Federativa do Brasil (CRFB) de 1988 e definida como fonte suplementar de recursos 

para manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE). 

A metodologia do trabalho teve como eixo principal a análise da fisiologia 

normativa do Salário-Educação, com o recorte temporal e analítico compreendendo o 

período da sua criação em 1964 ao momento atual. Por fisiologia normativa 

compreende-se as questões centrais relacionadas ao funcionamento da contribuição que 

incluem o fato gerador da obrigação fiscal, alíquota aplicável, base de cálculo, 

contribuintes, isenções, transferência de recursos para as escolas particulares por meio 

da política de bolsas de estudo e a repartição dos montantes arrecadados entre a União e 

os entes subnacionais. 

A análise teve como esteio as orientações do Estado sobre a matéria, definidas 

principalmente por meio de instrumentos diversos, em particular os dispositivos 

constitucionais e infraconstitucionais. O corpus da pesquisa compreendeu a análise das 

Constituições do período pesquisado, e toda a legislação infraconstitucional que 

compreendeu um total de 6 leis, 2 decretos-leis e 14 decretos. Assim como afirmam 

Vieira e Vidal (2015), compreende-se que a escolha desses documentos se justifica por 

representarem textos-chave para o entendimento da política educacional e melhor 

compreensão das prioridades nesse campo. 

O Salário-Educação é um mecanismo específico de financiamento das ações de 

manutenção e desenvolvimento do ensino, portanto, um tipo particular de financiamento 

da educação básica. O seu caráter de fonte estável, desde os anos 1960, o posiciona 

como recurso indispensável à cobertura de despesas da educação obrigatória, e mais 
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recentemente, da educação básica pública (FARENZENA, 2017). A sua natureza 

jurídica de contribuição social o reveste de grande peculiaridade, distinguindo dos 

mecanismos de financiamento provenientes da vinculação e subvinculação de recursos 

oriundos de impostos e transferências constitucionais, o que dá um grande relevo a 

pesquisa sobre esse mecanismo de financiamento da educação básica. 

Enquanto política específica de financiamento da educação básica o Salário-

Educação tem suas raízes institucionais na Constituição de 1934 que, pela primeira vez 

em um texto constitucional fixou o preceito da co-responsabilização das empresas com 

o ensino dos seus empregados e respectiva prole. Dessa forma, a Carta de 1934 

determinou que: 

Art. 139. Toda empresa industrial ou agrícola, fora dos centros escolares, e 

onde trabalharem mais de cinqüenta pessoas, perfazendo estas e os seus 

filhos, pelo menos, dez analfabetos, será obrigada a lhes proporcionar ensino 

primário gratuito (BRASIL, 1934). 

 

A Carta Constitucional de 1934 teve vida curta. Em 1937 o governo de Getúlio 

Vargas outorga uma nova Constituição. Essa nova Constituição apresenta um 

dispositivo que convoca a responsabilidade das indústrias e dos sindicatos econômicos 

para criarem escolas de aprendizes, destinados aos filhos de seus operários ou de seus 

associados (Art. 129), mas não menciona as empresas comerciais e agrícolas. 

Essa ideia de responsabilizar as empresas pela formação escolar dos seus 

empregados e filhos permaneceu apenas como preceito constitucional durante todo o 

governo de Getúlio Vargas, pois não recebeu regulamentação legal nesse período, não 

sendo implementado como mecanismo efetivo de captação de recursos. 

A Constituição de 1946, promulgada em um período de abertura democrática, 

recoloca como princípio para a legislação do ensino a responsabilidade das empresas 

nos seguintes termos: 

Art. 168 [...] 

III – as empresas industriais, comerciais e agrícolas em que trabalhem mais 

de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuito para os seus 

servidores e os filhos destes; 

IV – as empresas industriais e comerciais são obrigadas a ministrar, em 

cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela forma que a 

lei estabelecer, respeitados os direitos dos professores (BRASIL, 1946). 

 

Entre 1961 e início de 1964 algumas medidas embrionárias foram tomadas pelo 

Governo Federal para regulamentar a contribuição das empresas com a educação. A 

primeira se deu com a edição do Decreto 50.423/61, que condicionou a participação das 



empresas em transações com os órgãos da administração federal, de autarquias ou 

entidades de economia mista; participação em concorrência pública ou coleta de preços 

ao cumprimento do art. 168 da Constituição de 1946. Na sequencia o Decreto nº 

50.811/61 cria comissão nacional e comissões estaduais para cadastrar empresas, 

orientá-las a firmar convênios. O Decreto nº 53.453/64 definiu o que eram bolsas de 

estudo, a incidência da obrigação tanto para empresas públicas ou privadas de qualquer 

tipo, e diversas formas de cumprir a exigência constitucional (CASTRO, 1983). Esses 

sucessivos decretos do Poder Executivo Federal foram tentativas embrionárias e 

infrutíferas em obrigar as empresas a cumprir seus deveres com a educação dos seus 

empregados (BRASIL, 1976). Esse longo caminho trilhado para a criação de novas 

fontes de recursos para financiar o ensino público, fazendo as empresas cumprirem suas 

obrigações constitucionais teve seu desfecho final somente no início dos governos 

militares, na Presidência do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, em que era 

Ministro da Educação e Cultura o profº Flávio Suplicy de Lacerda, com a criação, por 

meio de lei, da contribuição social do Salário-Educação. 

O desenho inicial e o formato jurídico do projeto de lei tiveram a autoria do 

Professor Carlos Pasquale que ocupava a direção do Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP). Nas palavras do seu autor intelectual a criação do Salário-

Educação representou “uma forma original de financiamento do ensino primário.” 

Carlos Pasquale cunhou a designação Salário-Educação em inspiração na do salário-

família. O autor acreditava existir uma perfeita analogia entre ambos (VELOSO, 1970; 

CASTRO, 1983).  

Dessa forma, o salário-educação foi criado para suplementar os recursos 

públicos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino primário 

(correspondente aos atuais anos iniciais do ensino fundamental), sendo cobrado de 

forma compulsória de todas as empresas vinculadas ao regime geral da Previdência 

Social. 

A legislação que regulamentou o Salário-Educação passou por modificações que 

acompanharam as mudanças no Sistema Educacional brasileiro. Com a aprovação da 

Lei nº 5.692/71, que fixou as diretrizes e bases para o ensino de 1º grau e ampliou o 

ensino obrigatório para a faixa etária dos 7 aos 14 anos, surge a necessidade de ampliar 

as bases do financiamento para captação de mais recursos. Dessa forma, o imperativo 

legal de universalizar o acesso ao ensino de 1º grau fez com que os governos militares 

utilizassem os recursos da contribuição social do Salário-Educação com duas estratégias 



principais. A primeira foi ampliar os valores da quota estadual que foi elevada para dois 

terços, dotando os estados de mais recursos financeiros para a expansão de sua rede de 

escolas de 1º grau e a segunda foi diversificar as possibilidades do acesso ao ensino de 

1º grau por meio das escolas particulares com o mecanismo de distribuição de bolsas de 

estudo. A política de distribuição de bolsas de estudo foi instituída legalmente por meio 

do Sistema de Manutenção do Ensino (SME). 

O quadro abaixo sintetiza a fisiologia normativa do Salário-Educação 

compreendendo o período da sua criação em 1964 e a sua ampliação como mecanismo 

de financiamento do ensino de 1º grau. 

 

Quadro 1 

Fisiologia normativa do Salário-Educação 1964-1975 

Fisiologia Normativa 1964 1975 
Fato gerador da 
obrigação fiscal 

Relação formal de trabalho Relação formal de trabalho 

Alíquota aplicável 1,4% 2,5% 

Base de cálculo Incidência sobre a folha de salários. 
Incidência sobre a folha de 

salários. 

Isenções 

As empresas que, com mais de cem (100) 

empregados, mantiverem serviço próprio 

de ensino primário ou que instituírem 

convênio de bolsas de estudo no mesmo 

grau de ensino; 

As instituições de ensino de qualquer tipo 

e grau; 

Hospitais e demais organizações de 

assistência sem fins lucrativos. 

As instituições particulares de 

ensino de qualquer grau; 

As organizações hospitalares e 

de assistência social que fossem 

portadoras de certificado de 

assistência social; 

As organizações de fins 

culturais. 

Normas e prazos de 
recolhimento 

As mesmas das contribuições 

previdenciárias, o recolhimento é mensal 

e, se efetuado fora do prazo, está sujeito a 

multa, juros de mora e correção monetária. 

As mesmas das contribuições 

previdenciárias, o recolhimento é 

mensal e, se efetuado fora do 

prazo, está sujeito a multa, juros 

de mora e correção monetária. 

Órgão arrecadador 
Instituto ou Instituições de Aposentadorias 

e Pensões 

Instituto Nacional de 

Previdência Social 

Divisão dos 
montantes líquidos 

50% ficaria com os estados e seria 

repassado ao Fundo Estadual do Ensino 

Primário ou, na inexistência deste, em 

conta vinculada ao desenvolvimento do 

ensino primário. 

50% ficaria com a a União em conta 

vinculada ao Fundo Nacional do Ensino 

Primário como reforço de seus recursos 

para aplicação em todo o território 

nacional. 

2/3 (dois terços) em favor do 

Governo do Estado, Território 

ou Distrito Federal, onde a 

arrecadação tiver sido efetuada, 

para aplicação em programas de 

ensino de 1º grau regular ou 

supletivo; 

1/3 (um terço) em favor do 

Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. 

Transferência de 
recursos para a 
escola privada 

 

Instituição de programa de 

bolsas, mediante recolhimento 

ao FNDE do valor mensal 

devido para aquisição de vagas 

da rede particular de ensino; 

Indenização das despesas de 



ensino realizadas pelos próprios 

empregados; 

Indenização com as despesas 

com o ensino dos filhos 

menores; 

Esquema misto. 

Fonte: Base de dados Salário/Educação/Legislação da Pesquisa intitulada “O Financiamento da Educação 

Básica em Mato Grosso por meio do Salário-Educação” (SOUZA, 2017). 

 

A partir da segunda metade dos anos 1990 foram promovidas importantes 

alterações no arcabouço legal que normatiza o financiamento da educação escolar 

pública no Brasil, tanto constitucional como na legislação infra-constitucional. Esse 

período inaugura a política de fundos multigovernamentais no financiamento da 

educação básica, que teve início com a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) 

criado por meio da Emenda Constitucional nº 14/96. Os fundos multigovernamentais ou 

fundos contábeis são resultado da subvinculação de impostos e transferências 

constitucionais destinados a MDE. O Fundef teve vigência no período de 1998 a 2006 e 

foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação Básica (Fundeb). 

Com a instituição da política de fundos multigovernamentais verifica-se um 

movimento em que o Salário-Educação que, até os anos 1980 era normatizado 

juridicamente em legislação específica, passou a ser tratado no conjunto dos 

dispositivos infra-legais que regulamentaram o Fundef. Nesse sentido, a Lei nº 

9.424/96, que regulamentou o Fundef, estatuiu que o montante da arrecadação líquida 

do Salário-Educação, observado em 90% do seu valor, deveria ser dividido em quotas, 

sendo a quota federal correspondente a um terço do total dos recursos e destinada ao 

FNDE para aplicação em programas e projetos com o fito de universalizar o ensino 

fundamental e reduzir as disparidades socioeducacionais existentes entre os entes 

federados. As quotas estaduais e municipais corresponderiam a dois terços do montante 

dos recursos para serem utilizados em programas e ações no ensino fundamental. Uma 

importante mudança na legislação do Salário-Educação nesse período foi a progressiva 

extinção do SME. A Lei nº 9.424/96 vedou o ingresso de novos alunos como 

beneficiários de bolsas de estudo sendo admitidos apenas os alunos que já eram 

beneficiários.  



Novas alterações na fisiologia normativa do Salário-Educação com a 

promulgação da EC nº 53/2006, que ampliou a destinação dos recursos dessa fonte de 

financiamento para toda a educação básica pública. 

A análise do conjunto normativo que regulamenta o Salário-Educação evidencia 

que essa política de financiamento foi se ajustando as mudanças ocorridas no sistema 

educacional brasileiro. De uma fonte de custeio do ensino primário, o Salário-Educação 

foi ampliado para atender todo o ensino de 1º grau nos anos 1970 e 1980, sofreu ajustes 

com a redefinição da política de financiamento nos anos 1990 e passou a atender a toda 

a educação básica pública a partir de 2006 e se posiciona como uma fonte de receitas 

fundamental para a manutenção e desenvolvimento dos sistemas de ensino públicos. 
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