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INTRODUÇÃO  

O financiamento é um meio importante para que tenhamos uma educação de 

qualidade, pois sem recursos financeiros não há como construir mais escolas, reformar as que 

estão em funcionamento, estruturar os materiais pedagógicos e nem valorizar os professores.  

De acordo com Cruz, “as políticas federais de financiamento da educação básica são 

necessárias para enfrentar as consequências das disparidades socioeconômicas presentes no 

Brasil, as quais resultam em desigualdades na capacidade tributária dos entes federados” 

(CRUZ, 2014, P.57). 

OBJETIVO 

Assim sendo, este texto resultou de estudo que objetivou analisar a participação da 

União no financiamento da educação de municípios localizados na Ilha de Marajó – Estado do 

Pará, por meio das transferências de receitas dos programas de convênios com o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e complementação ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). Os municípios 

contemplados no estudo foram: Afuá, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, 

Melgaço, Ponta de Pedras, Portel, São Sebastião da Boa Vista e Santa Cruz do Arari). 

METODOLOGIA 

Para concretizar os objetivos proposto no presente trabalho, foi realizado estudo foi 

desenvolvido nas propriedades que caracterizam uma pesquisa de cunho quanti-qualitativo, 

visando obter uma compreensão que se aproxime da realidade educacional em municípios do 

Marajó, analise documental, revisão de literatura do tema proposto. 

Os dados foram extraídos do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Educação (SIOPE), especificamente sobre as receitas próprias e transferidas e as depesas 

efetivas por subfunções.  
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Este tipo de estudo reveste-se de importância pelas possibilidades de desvelar as 

condições potenciais de municípios pobres financeiramente e com responsabilidade de 

garantir educação com qualidade e ainda valorizar os seus professores.  

Os municípios que fazem parte do estudo apresentam os piores indicadores de 

qualidade de vida do País, como pode ser observado nos dados na tabela 1, que retrataram o 

perfil de renda e qualidade de vida. 

Tabela 1. Perfil Socioeconômico dos municípios da região do Marajó 

UF 
PIB per capita 

(2012) 
IDHM 
(2010) 

Brasil 22.044 0,744 
Pará 11.678 0,646 
Afuá 4.297,00 0,489 
Bagre 2.772,54 0,471 
Breves 4.172,07 0,503 

Cachoeira do Arari 4.616,30 0,546 
Chaves 4.402,17 0,453 

Melgaço  3.639,35 0,418 
Ponta de Pedras 4.004,14 0,562 

Portel 4.545,53 0,483 
São Sebastião da Boa Vista 3.674,02 0,558 

Santa Cruz do Arari 4.177,81 0,557 
Nota1: O IDHM foi retirado do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2010). 
Nota 2. Os dados para o pib per capta foram extraídos IBGE 2012 em parceria com dados estáticos estaduais e a SUFRAMA. 

 

Pelos dados da tabela 1 é possível perceber que o PIB per capta dos municípios 

apresentam valores muito abaixo da média nacional (R$ 22 mil) e da Estadual (R$11 mil), 

evidenciando o nível de carência financeira. O Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM)3 mostra também o quanto os municípios possuem uma baixa qualidade de 

vida, situando-se bem abaixo da média regional. Importa destacar que o município e Melgaço 

apresenta o pior IDHM do País.  

    

RESULTADOS 

A Política de Fundos constituiu-se na principal política de financiamento da educação 

a partir da segunda metade soa anos de 1990 e objetiva redistribuir recursos em âmbito 

estadual, podendo ou não receber complementação de receitas da União. O Estado do Pará é 

um dos poucos estados que desde o inicio da implementação da política de fundos se 

beneficia da complementação da União, visto que o valor-aluno- ano é inferior ao valor-

referência nacional. Os municípios são os principais beneficiados com essa política de 

redistribuição de recursos no âmbito estadual. Importa destacar que o governo estadual é o 

                                                           
3 Segundo a PNUD, O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de 
indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 
a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 
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principal financiador/colaborados, todavia, a União vem assumindo progressivamente papel 

importante em termos de colaboração financeira  

A necessidade de aprofundar o estudo sobre a participação do Governo Federal no 

financiamento da educação se deu a partir da observação de dados econômicos que 

evidenciaram que as receitas adicionais dos municípios (Salario Educação; convênios 

firmados com o FNDE e complementação ao FUNDEB) correspondia em termos percentuais 

a cerca de 60% do total dos recursos financeiros gastos com educação na maioria dos 

municípios deste trabalho. 

Na tabela 2 vamos apresentar os dados que sintetizam as receitas de impostos e as 

adicionais, em relação ao total gasto com educação nos anos de 2006, 2010 e 2012, para 

verificarmos a evolução das receitas adicionais no montante da educação em municípios do 

Marajó. 

 

 

Os dados da tabela 2 apresentam a síntese do crescimento do volume de receita da 

educação, em que podemos perceber a evolução da fonte de recursos financeiros adicionais a 

partir de 2006, por conta da institucionalização do FUNDEB, que impulsionou os valores dos 

adicionais. Estes, em 2012 representaram 62% do total da receita em nove municípios dos dez 

analisados. No município de Breves, os adicionais corresponderam a 84% do total gasto com 

educação. Praticamente o financiamento da educação nesse município advém da fonte de 

receita adicional. Apenas no município de Santa Cruz do Arari que as receitas adicionais 

representaram valores abaixos dos 50%. Trata-se de um município de pequeno porte e que 

Total 
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s 
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ais 
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os 
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nais 
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Impost
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nais 
Cachoeira do Arari 3.352.608 74 26 6.662.308 46 54 9.006.281 37 63 13.775.424 42 58

Chaves 4.259.744 68 32 8.046.260 39 61 11.404.393 32 68 15.569.058 29 71
Ponta de Pedras 3.598.883 72 28 7.357.812 49 51 12.789.362 31 69 ₋ ₋

Santa Cruz do Arari 1.717.793 82 18 2.739.218 63 37 3.358.716 57 43 4.155.915 73 27
Afuá 6.984.551 51 49 16.589.850 24 76 25.349.168 18 82 29.014.838 19 81

Breves 13.229.317 52 48 31.301.470 26 74 57.300.572 16 84 76.659.328 15 85
São Sebastião da Boa 

Vista
3.891.914 61 39 7.533.109 41 59 14.064.234 27 73 16.735.523 31 69

Bagre 3.233.826 66 34 7.580.811 40 60 12.029.770 32 68 14.768.417 33 67
Melgaço 4.542.919 63 37 9.791.084 33 67 13.950.085 28 72 22.305.615 25 75

Portel 8.703.429 54 46 22.345.459 31 69 35.535.432 22 78 44.608.344 19 81

Nota 3. Tabela elaborada pelo autor.
Nota 2. Os valores da receita adicional: estão somados os valores dos convênios com o FNDE; Salário Educação e complementação ao FUNDEB.

Nota 1. Os valores da receita de impostos estão somados: próprios; transferidos pelo Estado e transferidos da União.

Fonte: FNDE/SIOPE

Nota 4. O municipio de Ponta de Pedras não divugou o resultado por meio do SIOPE

Tabela 2. Síntese das receitas da educação nos municípios da região do Marajó nos anos de 2006,2010, 2012 e  2015
(%) 2015

Municípios

 (%) 2006  (%) 2010 (%) 2012
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possui um quantitativo reduzido de matrículas. Assim sendo, pelo fato de a lógica da 

distribuição dos recursos financeiros adicionais serem pelo numero de matricula, o município 

recebe bem menos do que os outros nove municípios da região do Marajó. Cabe ressaltar que 

o valor dos adicionais, em 2006, obteve um aumento significativo em relação a 2012, 

evidenciando a importância dessa fonte de recursos financeiros para o financiamento da 

educação nos municípios do Marajó. 

Os dados de 2015 acompanharam o crescimento das receitas vindas dos adicionais. O 

município de Breves tem 85% da sua receita para a educação, veio da fonte adicional e dos 

nove municípios, o de Santa Cruz do Arari teve 27% vinda da fonte adicional, por contar com 

uma rede de ensino pequena.   

Apesar do avanço representado pelo FUNDEB ao assegurar a complementação da 

União em 10% do montante do fundo, a contribuição financeira do governo federal, além de 

ser pequena em detrimento da sua participação na receita tributária nacional, ainda não é 

suficiente para a garantia da universalização de uma educação de qualidade em todo o país 

(CAMARGO; PINTO; GUIMARÃES, 2008; DAVIES, 2008). Indiscutivelmente, o novo 

Fundo representa um avanço considerável em relação ao Fundo precedente, sobretudo por 

estender a todas as etapas e modalidades de ensino que compõem a educação básica. 

Entretanto possui uma fragilidade, de acordo com Pinto (2007) “a inexistência de um valor 

mínimo por aluno que assegure um ensino de qualidade e que impeça as disparidades 

regionais”. Devem-se definir em legislação os mecanismos que assegurem o regime de 

colaboração, para que assim, possa regular as ações da União para com os municípios na 

busca de equalizar as oportunidades, por meio de repasse dos recursos financeiros, na qual 

vislumbrando garantir o acesso a todos a uma educação de qualidade. 

A partir desses dados apresentados, observamos a importância das receitas adicionais 

para o financiamento da educação, também o quanto os municípios necessitam de uma maior 

ajuda financeira da União o ente federativo que mais arrecada receita, isso reforça a 

importância da efetivação do CAQ, para uma melhor equalização das receitas educacionais. 

CONCLUSÃO. 

Ressaltamos que esses valores vindos da complementação do FUNDEB e adicionais 

via FNDE, são fundamentais para o financiamento da educação nos municípios da região do 

Marajó, por conta do FUNDEB, a luta dos movimentos sociais por uma educação pública 

gratuita e de qualidade, conseguiram que a União complementasse 10% do montante total do 

FUNDO, o que passou a redistribuir uma quantia importante de receita, para os Estados que 

não conseguem chegar ao valor aluno-ano estipulado nacionalmente.   
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Os municípios da região do Marajó, são carentes financeiramente de maneira que, não 

conseguem se autofinanciarem, para garantir os serviços básicos à população local, como 

saúde, segurança e educação de qualidade, bem como dependem dos impostos Federais e 

Estaduais que são transferidos constitucionalmente por meio de convênios, cabe ressaltar 

também, a dificuldade dos municípios que vivem uma crise financeira significativa na qual 

aumentaram os gastos com o pessoal e serviços e por outro lado não elevou a arrecadação de 

receitas financeiras próprias, gerando assim um déficit nos serviços oferecidos a população. 

O novo PNE 13.005/2014 aprovou em sua meta 20 o compromisso de o Brasil ampliar 

o investimento público em educação pública de maneira a atingir 10% do PIB. Contudo 

apesar das dificuldades na delimitação das fontes de receita para que se alcance essa meta, é 

claro e evidente a partir dos dados expostos neste trabalho, subsidiem os estudos e sinalizar  

que a União deve aumentar significativamente a sua participação financeira para com os 

municípios, por conta de arrecadação municipal ser irrisória. A fim de atingir a meta 

estipulada no Plano Nacional de Educação 2014-2014. 

Assim sendo a efetivação do CAQ se torna fundamental, para que tenhamos uma 

melhor equalização da distribuição de receitas para a educação, pois se terá um gasto 

observados os insumos para uma educação de qualidade. 
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