
PERCEPÇÕES SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO EM TRÊS REDES 

MUNICIPAIS DO RIO DE JANEIRO 

Marcelo da Silva Machado1 

Doutor em Educação pela PUC-Rio.  

Professor da educação básica da rede municipal de Macaé/RJ 

1. Introdução 

Estudar é um direito garantido na Constituição Federal de 1988 (CF/88). Para Oliveira 

e Sousa (2010), o direito à educação, que pressupõe igualdade de condições para todos, 

contrapõe-se à diferenciação típica do sistema federativo. Em relação às responsabilidades na 

oferta educacional, os municípios brasileiros assumiram maior protagonismo, respondendo em 

2016, por 57,35% do total das vagas públicas (MACHADO, 2017). Tal panorama reforça a 

pertinência de estudos como o que ora propomos, que discute o perfil do financiamento, 

relativamente às receitas e gastos selecionados e a percepção dos profissionais que atuam na 

gestão das secretarias municipais de educação em Angra dos Reis, Itaboraí e Teresópolis (RJ). 

2. Material o método 

Os municípios foram selecionados a partir da proficiência dos alunos na Prova Brasil de 

2011 (matemática, anos iniciais). As informações sobre as fontes de receitas e gastos 

selecionados são oriundas do SIOPE. As percepções dos técnicos das secretarias foram obtidas 

a partir de entrevistas realizadas em 2015 e 2016. Também foram entrevistados os ex dirigentes 

e sindicalistas. 

3. Discussão dos resultados 

Em relação às receitas, a vinculação média de Teresópolis, entre 2008 e 2015, foi de 

29,58%, apesar de sua Lei Orgânica determinar o mínimo de 30%, percentual alcançado apenas 

em 2009, 2010, 2011 e 2013. A vinculação média de Angra dos Reis (27,52%) e Itaboraí 

(27,11%) ficaram abaixo da média do conjunto dos municípios do Estado, que foi de 29,04%. 

Ambos os municípios praticaram percentuais bem inferiores ao de Rio das Flores (34,26%), 

maior média do Estado.  

Em relação ao Salário-Educação (SE), em ambos os municípios, houve crescimento real 

nos valores recebidos entre 2008 e 2014, trajetória interrompida em 2015. Em Angra dos Reis, 

cuja participação no total das receitas variou entre 6,54% e 8%, o SE atenuou parte do problema 

de limpeza das escolas com estes recursos. Em Itaboraí, representou entre 7,03% e 9,24% das 
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receitas, e financiou a revitalização de escolas e a criação do Programa Municipal Dinheiro na 

Escola. Em Teresópolis, cuja contribuição para o total das receitas oscilou entre 9,54% e 

11,31% entre 2008 e 2015, os recursos também são utilizados na conservação e destinação de 

recursos às escolas. 

Com relação ao Fundeb, Angra dos Reis contribui com mais recursos do que recebe, 

acumulando perdas, em valores corrigidos a preços de 2016 pelo IPCA, que superam R$ 118 

milhões. Em Teresópolis e Itaboraí, até 2014, houve crescimento real do saldo, trajetória 

interrompida em 2015. Curiosamente, este foi o ano em que as perdas de Angra dos Reis foram 

menores. A maior parte dos recursos foi destinada ao pagamento dos profissionais da educação, 

chegando a 100% em Teresópolis. A secretária municipal que tomou à época essa decisão, 

afirmou que encontrou resistências, sobretudo e, contraditoriamente, entre os docentes e o 

movimento sindical.  

Outra fonte de receitas que, assim como o SE e o Fundeb, devem ser acrescidas ao 

mínimo constitucional, é a assistência financeira da União, legais ou voluntárias. e, apesar 

relativamente pequenos, tais recursos são importantes e levou a criação de equipes nas 

secretarias para assessoramento das escolas. Em Teresópolis (média de 3,75% do total das 

receitas) a assistência da Secretaria Municipal de Educação às escolas tem garantido a correta 

utilização de recursos e a prestação de contas junto ao FNDE. Em Angra dos Reis (média de 

1,57% do total de receitas) foi relatado que o trabalho de assessoramento contou com o apoio 

do controle interno da Prefeitura, permitindo a movimentação de recursos parados há anos. Em 

Itaboraí (média de 4,64% do total), identificamos a mesma disposição em auxiliar as unidades 

educacionais, que incluía encontros de formação continuada, auxílio na elaboração das 

propostas, execução orçamentária e prestação de contas.  

Em relação aos gastos, a maior parte foi com o ensino fundamental, com crescimento 

da participação da educação infantil.  Merece destaque o gasto com o ensino superior efetuados 

por Angra dos Reis (0,60% na média) e Teresópolis (0,44%). Embora não seja de 

responsabilidade do município, ou melhor, não seja seu nível prioritário de atuação, naqueles 

municípios o gasto se referia a programas de transporte universitário gratuito.  

Assim como nos demais municípios do Estado (média de 7,11%) é baixa a capacidade 

de investimentos dos municípios estudados, com prejuízos a educação dos municípios, uma vez 

que dificulta a construção de novas escolas para atender a demanda da educação infantil, por 

exemplo. Em Angra dos Reis (5,20%) conforme relato de servidor, mesmo que o município 

pudesse recorrer ao governo federal para viabilizar novas unidades, via PAR, a reduzida 

capacidade de investimento era empecilho: “... O grande problema nosso hoje é área pública 
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pra construir. Pra desapropriar é caro e não tem dinheiro pra pagar. Então, ficamos assim 

que, quase que amarrados (SERVIDOR, ANGRA DOS REIS, 2015). Em Itaboraí (4,74%), 

a administração local reconheceu a baixa capacidade de investimento afirmando que, mesmo 

se dobrasse, seria insuficiente para atender as demandas da população, sobretudo pela criação 

de vagas em creches, mesmo cenário de Teresópolis (2,16%).  

Já os gastos com o custeio foram elevados nos três municípios, a maior parte 

relativamente à folha de pagamento e encargos sociais:   

Quadro 1: Despesas com pessoal e encargos sociais em relação à despesa total com MDE, Angra dos Reis, 
Itaboraí e Teresópolis, 2008 a 2015 (%) 

MUNICÍPIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MÉDIA 

Angra dos Reis 98,92 98,85 99,24 89,65 98,53 97,62 98,74 98,26 97,48 

Itaboraí 97,73 95,19 98,79 97,91 98,64 98,69 98,64 94,65 97,53 

Teresópolis 98,18 98,59 100,00 97,99 94,34 98,30 93,90 94,24 96,94 

Média estadual 97,21 97,09 96,94 96,30 97,11 97,24 96,83 96,63 96,92 

Fonte: Elaboração própria. 

Em Teresópolis, conforme relato, a situação acarretava dificuldades em repor o quadro 

docente em função das aposentadorias, exonerações e licenças, sobretudo as médicas. Situação 

semelhante em Angra dos Reis, cujo desafio era suprir a carência de docentes em meio um 

quadro de recessão econômica e necessidade de diminuir os gastos com pessoal. Em Itaboraí a 

situação levou a um impasse: ou se ampliava o currículo escolar ou se fazia concurso público. 

Questionados sobre as razões que levaram ao gasto elevado com pessoal, em ambos os 

municípios, uma questão se impôs: a necessidade de contração ou pagamento de horas extras 

pelo afastamento do docente por motivo de doença. Contudo, para os sindicalistas, a questão 

era outra. Em Itaboraí, o problema seria “não é que não se gasta, mas como se gasta” 

(COORDENADOR DO SEPE, ITABORAÍ, 2015). Conforme relato, não haveria falta de 

dinheiro, mas a priorização de outros setores e o inchaço da administração pública municipal 

com cargos comissionados. Em Angra dos Reis, a presidente do sindicato municipal também 

atribuiu ao aumento no número de cargos comissionados o elevado gasto com pessoal. Em 

Teresópolis, as dificuldades eram atribuídas à crise econômica e política da cidade, que desde 

2011, passou por cinco trocas de prefeito 

4. Considerações fiais 

Não restam dúvidas que a destinação obrigatória de recursos à MDE, assim como as 

fontes adicionais de recursos são condições necessárias para o financiamento da política 
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educacional, o que faz das secretarias municipais de educação, em tese, o órgão com as maiores 

receitas nos municípios. Contudo, não há garantias que tais recursos cheguem de fato até as 

escolas. A questão foi abordada nas entrevistas realizadas nos municípios. 

Em Angra dos Reis, a fala de uma ex secretária ilustra a questão:  “A noção, a fala de 

que tem muito dinheiro é uma fala corriqueira, né? Agora, o caminho desse dinheiro...” (EX 

DIRIGENTE MUNICIPAL, ANGRA DOS REIS, 2015). Em Teresópolis, a realidade não foi 

diferente: “ A Secretaria de Educação hoje é vista hoje como a única que tem dinheiro... as 

outras Secretarias não se conformam... mas todos viam assim como a galinha dos ovos de ouro, 

então vinha um programa pra cultura, vinha um programa pra meio-ambiente, um programa pra 

qualquer coisa eles queriam fazer em parceria com a educação, achando que a educação tinha 

muito dinheiro...” (EX DIRIGENTE MUNICIPAL, TERESÓPOLIS, 2015). 

A nosso ver, para que os recursos da educação nela permaneçam, são necessárias que se 

articulem ao menos três condições, não excludentes. A primeira é a luta dentro do órgão gestor 

para que estes recursos não se destinem a outros fins. Em Teresópolis, foi relatado que se tratava 

de uma luta constante: “... imagina uma mesa de secretários, a mesa lotada e todo mundo 

olhando pra mim e achando assim, [ela] é a mulher do dinheiro” (EX DIRIGENTE 

MUNICIPAL, TERESÓPOLIS, 2015). Em Itaboraí, a luta era outra, como relata a ex dirigente 

municipal quando da construção de uma escola que, pelo então secretário de obra e visando o 

corte nos custos, seria constituía apenas por sala de aula, cozinha, banheiro, refeitório. Os 

técnicos de Angra dos Reis e os ex dirigentes entrevistados se limitaram a dizer que 

participavam o planejamento dos gastos.  

Outra condição necessária diz respeito aos órgãos de controle do estado, como os 

tribunais de contas (TCs), cujas fiscalizações e análises precisam de maior efetividade, 

incluindo mudança na legislação. Ocorre que, mesmo que algum tribunal rejeite as contas, cabe 

à câmara municipal a aprovação ou não da mesma. Davies (2015), ao analisar a atuação destes 

tribunais aponta diversos problemas quanto ao controle exercido pelos TCs, como a falta de 

confiabilidade dos dados, contabilização incorreta das receitas na base de cálculo do percentual 

mínimo dos impostos e inobservância aos artigos 70 e 71 da LDB para contabilização das 

despesas típica da manutenção e desenvolvimento da educação. 

A terceira é o efetivo controle social dos recursos da educação, que pode ser efetivado 

por toda sociedade e, principalmente, pelos conselhos que atuam na educação, principalmente 

se consideramos que os recursos da educação não são geridos pelos titulares da pasta, ao menos 

nos municípios selecionados para este estudo. Em Itaboraí e Teresópolis o controle efetivo dos 
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recursos era praticado pelas respectivas secretarias de finanças e em Angra dos Reis pelo 

Controle Interno da Prefeitura. Assim, conforme a fala da ex secretária de educação de Itaboraí: 

“A gente tá aberto demais, porque esse dinheiro não chega até a ponta não”. 

Por fim, é importante destacar que a realização da pesquisa se deu em um período 

conturbado nos três municípios. Em Teresópolis, as sucessivas mudanças de prefeito levaram 

a impasses políticos, atrasos salariais e paralizações. Em Itaboraí, houve ampliação do recesso 

escolar por falta de merenda escolar e funcionários temporários interromperam seus trabalhos 

por atrasos no pagamento em 2015. Desde 2014, Angras dos Reis enfrentava, dificuldades para 

honrar a folha de pagamento, gerando insatisfação, culminando em 2015, na greve de docentes. 

Tais acontecimentos ilustram como o contexto político local interfere no desenvolvimento da 

política educacional, assim como reforça o maior aporte de recursos da União, dada a 

insuficiência do atual desenho do financiamento da educação.  

Afinal, como nos relatou a ex dirigente da educação de Teresópolis (2009 a 2012), “... 

pros sonhos, praticamente não sobra nada, você tem dinheiro só para gerenciar o processo”. 
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