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RESUMO 
 
O artigo aborda a política de fundos no contexto da Reforma do 
Estado Capitalista, desvelando as concepções de 
financiamento educacional e a conseqüente vinculação 
constitucional dos recursos destinados à educação posta pelo 
Estado. A análise apresenta as limitações dessa política de 
fundos, considerando os fundos educacionais atual, FUNDEF e 
FUNDEB, para a concretização de uma política educacional de 
qualidade, diante dos ínfimos recursos destinados para a 
educação, bem como, reforça a não responsabilidade da União 
com a Educação Básica, assumindo apenas uma função 
supletiva e redistributiva. Os estudos estão inseridos na 
pesquisa bibliográfica dos capítulos iniciais da Dissertação “O 
Financiamento da Educação Básica: avanços e limites na 
Política de Valorização do Magistério da Rede Pública 
Municipal de São Luís – MA (2007-2014)”, no Mestrado em 
Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da 
Universidade Federal do Maranhão, iniciado em 2013.  
 
Palavras-chave: Educação Básica. Financiamento da 
Educação. Fundos Educacionais. 
 
ABSTRACT 
 
The article discusses the politics of funds in the context of the 
Reformation of the capitalist state, revealing the conceptions of 
educational funding and the consequent constitutional linkage 
of resources for education brought by the State. The analysis 
shows the limitations of political funds, considering the current 
educational backgrounds, and Fundef FUNDEB for the 
achievement of a quality educational policy, before the smallest 
funds intended for education, as well as reinforces the Union's 
responsibility not to Basic Education, assuming only one 
supplementary and redistributive function. The studies follow 
the literature of the early chapters of the dissertation "The 
Financing of Basic Education: progress and limits in policy 
Valorization municipal public São Luís - MA (2007-2014)", in the 
Master of Education, Graduate program in Education, Federal 
University of Maranhão, started in 2013.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O financiamento da educação precisa ser compreendido como uma política 

educacional e como política pública que, no embate político entre as forças, trabalhadores, 

movimentos sociais e governo, vêm ganhando legitimidade na história da educação 

brasileira. A política de fundos na educação brasileira não é recente, estando na base da 

ideia de vinculação constitucional de recursos para a educação, desde a Constituição de 

1934.  

 A compreensão do financiamento da educação pública implica perceber este 

aspecto como totalidade de uma política de Estado e nas suas determinações com o mundo 

do trabalho e do capital. 

As políticas educacionais concebidas nas últimas décadas do Século XX – e 

em desenvolvimento nesse início do Século XXI – devem ser 

compreendidas no âmbito das transformações econômicas, geopolíticas e 

culturais em curso no mundo capitalista contemporâneo. As reformas 

educativas implementadas atualmente, na maioria dos países da América 

Latina, são decorrentes, portanto, do processo de reestruturação pelo qual 

passa o capitalismo mundial sob a égide dos princípios do neoliberalismo. 

(CABRAL NETO e RODRIGUEZ, 2007, p. 13). 

 Os determinantes sociais e históricos do capitalismo colocam a educação em 

submissão aos aspectos econômicos de uma sociedade. Implica perceber este problema 

numa historiografia marxista, numa visão materialista-dialética em que a política de fundos 

se coloca como um aspecto de uma totalidade muito mais complexa do processo histórico, 

para além da política educacional. A totalidade das estratégias de uma política educacional, 

expressa na política pública de financiamento da educação, se consolida em elementos de 

descontinuidade, localizadas e dependendo da conjuntura política de cada momento 

histórico, sendo que no aspecto legal, só ganharam legitimidade após a Constituição 

Federal de 1988. 

 Neste sentido, este artigo visa analisar as principais características da política de 

fundos, buscando desvelar os princípios da lógica de financiamento da educação básica 

pública implantada a partir da década de 1990, no contexto da reforma do Estado 

Capitalista, recorrendo a situar o debate nos antecedentes históricos da vinculação 

constitucional anterior à política de fundos. Partindo desta análise, poderá se compreender 

as dificuldades históricas para a ampliação dos gastos públicos em educação, 

principalmente a partir da aplicação do PIB na educação.  

 Neste contexto de Reforma, busca-se também analisar a política de fundos no 

financiamento da educação pública brasileira na atualidade com a criação, a partir da 



 
 

                  

década de 90, de dois fundos (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  

Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF e Fundo de Manutenção e 

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

FUNDEB), analisando seus limites na concretização de uma educação pública de qualidade, 

implicando muitas das vezes na valorização contábil da educação, em detrimento da 

qualidade do serviço ofertado como política pública.  

 Os estudos contidos neste artigo estão inseridos na pesquisa bibliográfica dos 

capítulos iniciais da Dissertação “O Financiamento da Educação Básica: avanços e limites 

na Política de Valorização do Magistério da Rede Pública Municipal de São Luís – MA 

(2007-2014)”, do Mestrado em Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, 

da Universidade Federal do Maranhão, iniciado em 2013. 

 

A POLÍTICA DE FUNDOS EDUCACIONAL RECENTE: a perspectiva contábil na educação 

versus a qualidade do ensino público 

 

       A educação situa-se no âmbito das transformações sociais, políticas, 

econômicas e culturais em curso no mundo capitalista no final do século XX e início do 

século XXI, sendo decorrentes das exigências da acumulação e da recomposição do 

capitalismo mundial, materializado nos princípios do neoliberalismo. Neste contexto de 

transformação no mundo capitalista DUPAS (1999, p. 39-40) aponta duas contradições 

desse sistema: de um lado um processo de concentração do capital em alguns centros 

empresariais e países centrais; de outro lado a dialética exclusão versus inclusão, à medida 

que exclui com a sua incapacidade de geração de empregos, inclui com a criação de 

mercados e produtos globais para os que se encontram à margem do consumo por falta de 

renda. Outra característica imposta pelo capitalismo se coloca nas novas lógicas da 

organização dos trabalhadores com a criação de novas formas de emprego, subemprego e 

de mobilidade do trabalho, impondo novas demandas para o mundo do trabalho e da 

educação. 

As Reformas propostas, a partir da década de 90, pelos organismos multilaterais e 

internacionais, bem representado pelo Banco Mundial, são uma imposição em decorrência 

de acordos no financiamento e assessoria às políticas educacionais para os países da 

América Latina e Caribe. Nesse contexto, o Estado se coloca como Estado Mínimo e o 

centro da reforma estatal é o ajuste fiscal, com redução de gastos e o atendimento mínimo 

às políticas sociais, recorrendo à privatização ou à regulamentação do Terceiro Setor.   

       Essas reformas estão formuladas em vários documentos construídos 

internacionalmente por organismos multilaterais internacionais em parceria com os governos 



 
 

                  

dos países da América Latina, destacando a importância do Projeto Principal da Educação 

(PPE), consolidado na Recomendação de Quito, em 1981 e que influenciou as formulações 

do Programa Educação Para Todos, 1990, na Conferência de Jomtien, tendo como 

objetivos principais: universalizar a educação básica, priorizando o ensino fundamental; 

erradicar o analfabetismo; e melhorar a qualidade e a eficácia dos sistemas educativos, 

principalmente os resultados de aprendizagem.  

                 Vale ressaltar que neste contexto das crises política e econômicas do capitalismo, 

como elemento essencial de sua ideologia, faz-se necessário a recomposição do capital, 

impondo à política educacional o compromisso de melhorar a atenção educativa aos setores 

mais vulneráveis, aos grupos menos favorecidos (inicialmente considerava-se apenas o foco 

da pobreza, atualmente o foco são as chamadas minorias: etnias indígenas, jovens e 

adultos não alfabetizados, educação do campo, educação especial, gênero e etnico-raciais). 

               A oferta educativa, priorizando o atendimento aos grupos menos favorecidos, 

observa os princípios estabelecidos pelo neoliberalismo para as políticas sociais que 

pressupõem políticas focalizadas nos setores mais pobres e minorias da sociedade, 

afastando-se, portanto, de políticas de caráter universalista conforme defendem os setores 

progressistas. 

               As políticas implementadas na década de 80 estavam voltadas apenas para a 

dimensão quantitativa da educação, à superação da pobreza e da desigualdade educativa, 

sendo que a dimensão da qualidade da educação precisava avançar a partir da década de 

90, pontuando elementos novos como a articulação do Estado com as organizações sociais 

com responsabilidade compartilhada pela educação pública, via privatização, voluntariado 

ou filantropização dos serviços educacionais. A proposta tem a intenção clara de valorizar a 

educação como investimento social e desenvolvimento econômico, considerando os dois 

aspectos principais da qualidade do ensino: a eficiência e a eficácia nos resultados da 

aprendizagem. 

               Os elementos centrais das reformas educacionais propostas nas políticas 

governamentais são: a descentralização, principalmente nos aspectos financeiro e 

administrativo; a avaliação de desempenho; a valorização docente; as reformas curriculares; 

e a gestão democrática.  

                Impõem-se aos sistemas educacionais um novo modelo de gestão do Estado, 

considerando os processos de Centralização x Descentralização. A centralização das 

decisões de caráter estratégico-político da orientação educacional relativas à avaliação, às 

normas, ao currículo e ao financiamento são formuladas no âmbito central articulada 

politicamente pelas agências internacionais, sendo operacionalizadas tecnicamente no 

processo pedagógico do espaço escolar, descentralização administrativa e financeiro, 



 
 

                  

apenas do fazer pedagógico, buscando-se as parcerias com as ONGS, famílias e 

comunidade. 

                  No início do século XXI, as políticas educacionais continuam sendo 

influenciadas, no contexto das Reformas impostas pelos organismos internacionais aos 

governos latino-americanos, inclusive o brasileiro, propostas considerando que a educação 

deveria fortalecer a escola pública, com foco na igualdade e na construção de sociedades 

mais inclusivas e equitativas, novamente como diretriz neoliberal da política social 

focalizada.  

                  As políticas educacionais do novo século retomam as iniciadas nas décadas de 

80 e 90, redirecionadas pelo neoliberalismo, a partir do trinômio: Privatização, 

Focalização/Seletividade e Descentralização, mas traz novos elementos, que direcionam 

todos os aspectos do processo educacional (gestão, ensino, avaliação, financiamento) com 

foco em resultados, na aprendizagem, fortalecendo principalmente os protagonismo dos 

docentes e a participação das famílias e comunidades na qualidade da educação. Não é 

mais o estado, e sua política educacional, culpada pelos resultados da qualidade da 

educação, mas o olhar volta-se para dentro da escola, a gestão do processo de ensinar e de 

articular a comunidade. 

                O Estado Capitalista brasileiro historicamente não tem demonstrado compromisso 

com os interesses sociais educacionais da classe trabalhadora e o contexto da Reforma do 

Estado, a partir da década de 1990, só reforçou este descompromisso. Sendo assim, o 

Estado brasileiro vem apresentando particularidades fundadas numa lógica neoliberal que 

reforçam valores do patrimonialismo, no autoritarismo, na impermeabilidade às demandas 

sociais e na subordinação aos centros hegemônicos do capitalismo. (DAVIES, 2008) 

 A reforma do Estado Capitalista, iniciada em 1995, com o Governo Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), estabelece mudanças na ordem econômica, social e política, 

produzindo efeitos imediatos sobre a vida dos cidadãos. Esta reforma, baseada no Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado- PDRAE apresentado pelo Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE), aprovado em novembro de 1995 pela Câmara 

e pelo Conselho da Reforma do Estado, apresentou um diagnóstico da “crise” do Estado; 

definiu os objetivos, estabeleceu diretrizes para a reforma da administração pública e criou 

condições para uma reconstrução da administração vigente em “bases modernas e 

racionais, visando prepará-lo para o cenário globalizado e seus desafios” (BRASIL, 1995, p. 

9-10). 

        O processo de Reforma deve atingir os objetivos do neoliberalismo, estabelecendo um 

modelo de Estado Gerencial em oposição ao Estado patrimonialista que dominou a 

Administração Pública do Brasil no último século, caracterizado pela presença de poder 



 
 

                  

muito concentrado, exagerada burocratização, nepotismo, empreguismo, excesso de cargos 

de confiança e desmedido controle político. A estratégia apontada pelo projeto de reforma é 

a de redefinir seu modo de intervenção na economia, “resgatar sua autonomia financeira e 

sua capacidade de implementar políticas públicas” (BRASIL, 1995, p. 16). 

       De acordo com este documento, a reforma do Estado deve redefinir o papel do 

Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social, 

para apenas regular esse desenvolvimento. Reformar o Estado significa transferir para o 

setor privado as atividades que podem ser controladas pelo mercado (BRASIL, 1995, p. 17). 

Através destas medidas o Estado reduz seu papel como responsável direto pelas políticas 

sociais, mas garante sua atuação como “gerenciador” ou regulador destes, dos quais 

destacamos os serviços voltados para a área social, educação e saúde (BRASIL, 1995, p. 

18). 

     Conforme o documento, o Estado deixa de ser o responsável direto pelo 

desenvolvimento econômico e social, para fortalecer-se na função de regulação desse 

desenvolvimento, pois, o fato de ter no passado assumido funções diretas de execução a 

fim de atingir aos objetivos sociais e econômicos, engendraram distorções e ineficiências 

que justificaram a reforma em andamento que visa precipuamente privatizar e terceirizar os 

serviços educacionais (Brasil, 1995, p. 17,18). 

                  Além da privatização o documento faz referência a terceirização, como estratégia 

de reforma do Estado, na implementação da política neoliberal de “desoneração do Estado, 

que procura transferir determinadas funções para o nível local como passo para a 

privatização, num processo perverso de descentralização e neolocalismo” (TEIXEIRA, 2002, 

p. 50). Assim longe de significar mais recursos para a educação, este projeto de reforma 

busca racionalizar recursos diminuindo o papel do Estado no que se refere às políticas 

sociais e conseqüentemente tornando-o máximo para o capital. 

                   A racionalidade financeira com os gastos públicos na implementação das 

políticas públicas educacionais, estará fundamentando a política educacional do 

pensamento neoliberal, consubstanciada na base legal da Lei de Diretrizes e Bases - LDB, 

Lei 9.424/1996, e nas leis que regulamentam a política de fundos, o FUNDEF e FUNDEB. 

  No contexto de descentralização dos mecanismos de financiamento e gestão 

do sistema, a política de fundos, como concepção de financiamento da educação pública, 

estrutura-se como reformas educacionais propostas para a América Latina, a partir da 

década de 90, consolidada na elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos – 

acordos na Conferência de Educação de Jomtien, colocando como desafio a ênfase ao 

trabalho docente, e, consequentemente a melhoria da qualidade da educação pública. A 

presença de órgãos multilaterais foi decisiva para definir as políticas educacionais na 



 
 

                  

América Latina e vincula diretamente a melhoria dos índices sociais à qualidade da 

educação, indicando a política de fundos como resolução dos problemas de financiamento 

da educação pública. No Brasil, a política de financiamento foi estruturada principalmente a 

partir do FUNDEF e FUNDEB. 

 Neste sentido, a política de financiamento da educação pública brasileira, 

organizada a partir da política de fundos faz todo o sentido no modelo neoliberal, no qual o 

Estado assume uma função de descentralização dos recursos, propondo apenas a 

redistribuição dos recursos constitucionalmente vinculados, sem uma proposição efetiva de 

aumento dos recursos públicos para a Educação Básica. (DAVIES, 2004) 

Os dois fundos formais que foram implantados, após a década de 90, têm 

característica de fundos de natureza contábil que redistribui 20% dos recursos já 

constitucionalmente vinculados à educação entre governos estaduais e municipais, com 

base no número de matrículas, tornando obrigatório pela primeira vez o gasto de 60% com 

pagamento de professores. Foi implantado o fundo de financiamento da educação pública, 

FUNDEF, criado pela Ementa Constitucional 14/96 e regulamentado pela Lei 9.424/96, 

destinado apenas ao Ensino Fundamental. Em substituição ao FUNDEF, foi criado o 

FUNDEB pela Ementa Constitucional 53/06, regulamentado pela Lei 11.494/07, ampliando 

sua atuação para toda a Educação Básica. Esses dois fundos criados tiveram apenas o 

caráter redistributivo dos recursos já vinculados à manutenção do ensino e mantiveram o 

caráter supletivo da União na responsabilidade de ampliação dos recursos necessários na 

melhoria da oferta de ensino.    

 Pinto e Adrião (2006) apontam que o FUNDEF e o FUNDEB não deram conta de 

elevar a melhoria da educação pública, mesmo que seja das condições da Educação 

Básica, ficando apenas na exigência legal, da aplicação dos recursos mínimos necessários 

na manutenção do ensino. 

Ao optar por um determinado formato de financiamento, o poder público 
está, mesmo que não explicitamente, pressupondo e implementando as 
condições que permitam seja alcançado certo padrão de qualidade para 
educação ofertada. No Brasil, até o momento, o padrão de qualidade está 
diretamente relacionado aos recursos mínimos disponibilizados pela 
vinculação constitucional. (p. 42).   

 

 A análise da política de financiamento da educação proposta pelo Estado via 

política de fundos precisa considerar também que os diferentes instrumentos de 

regulamentação e operacionalização se sustentam numa política educacional proposta pelo 

governo LULA, com o lançamento do PDE em 2007 que define as diretrizes para a 

educação pública brasileira em quatro grandes áreas (educação básica, educação superior, 

educação profissional-tecnológica e alfabetização). Saviani (2009, p. 17-18) aponta que na 



 
 

                  

primeira área relacionada ao nível da educação básica, se desdobra em quatro aspectos: 

Formação de professores e piso salarial nacional; Financiamento (salário-educação e 

FUNDEB); Avaliação e responsabilização (o IDEB); e Plano de Metas (planejamento e 

gestão educacional).  

 O PDE se sustenta em dois pilares, o técnico e o financeiro. Do ponto de vista 

técnico, apóia-se em dados estatísticos referentes ao funcionamento das redes escolares de 

educação básica e em instrumentos de avaliação construídos a partir de indicadores do 

aproveitamento dos alunos e expressos nas provas aplicadas regularmente sob 

coordenação do INEP, a partir dos quais foi elaborado o IDEB. Do ponto de vista financeiro, 

os recursos básicos com que conta o PDE são aqueles constitutivos do FUNDEB. 

 Vale reconhecer que o FUNDEB representa considerável avanço em relação ao 

fundo anterior, o FUNDEF, ao promover a ampliação em toda a Educação Básica. Mas é 

preciso reconhecer também que o FUNDEB não representou aumento dos recursos 

financeiros. Ao contrário, o número de estudantes atendidos pelo Fundo aumentou de 

56,6% e o montante do Fundo passou de 35,2% bilhões para 48 bilhões, o que significa um 

acréscimo de apenas 36,3%.  Também a complementação da União não implicou 

acréscimo, pois deveria entrar com 30% de seu orçamento. Ora, o orçamento do MEC para 

2007, após o corte de 610 milhões imposto pela Fazenda, foi de 9 bilhões e 130 milhões. 

Logo, 30% corresponderiam a 2 bilhões e 739 milhões. No entanto, a importância prevista 

como complementação da União para 2007 limitou-se a 2 bilhões. (SAVIANI, 2009)  

Em suma, o FUNDEB é um fundo de natureza contábil que não chega a 

resolver o problema do financiamento da educação. Representa um ganho 

de gestão; porém, não um ganho financeiro. Na verdade, os recursos nele 

alocados, se efetivamente aplicados e corretamente geridos, podem 

melhorar o financiamento da educação comparativamente à situação 

anterior, mas não terão força para alterar o status quo vigente. Ou seja: uma 

boa gestão do fundo permitirá atender a um número maior de alunos, porém 

em condições não muito menos precárias do que as atuais, isto é, com 

professores em regime de hora-aula; com classes numerosas; e sendo 

obrigados a ministrar grande número de aulas semanais para compensar os 

baixos salários que ainda vigoram nos estados e municípios. (SAVIANI, 

2009, p.35) 

 A defesa do FUNDEB como política educacional para o financiamento da 

educação pública vem trazer aspectos provincianos da origem dos fundos, apenas 

vinculando os recursos mínimos para a educação, sem ampliar o investimento numa 

qualidade da oferta em todos os níveis da educação.  

 Para demarcar os limites da política de fundos, duas posições são apontadas. 

Juca Gil se posiciona a favor da permanência de um fundo voltado ao financiamento da 



 
 

                  

educação, pois o FUNDEF e FUNDEB forçam a colaboração conjunta entre os entes 

federativos e os percentuais considerados suficientes a serem investidos em educação, mas 

ressalva que mesmo criando mecanismos de redistribuição de recursos e novos modelos de 

gestão, não representam maior aporte de recursos. (ARELARO e GIL, 2005, p.76).  

 Contrapondo-se à política de fundos Lisete Arelaro ressalta que a política de 

fundos acaba se constituindo num mecanismo de transferência de responsabilidade da 

esfera federal para as esferas menores e avalia que o FUNDEF, 

não passou de competente estratégia para transferir aos Municípios 
responsabilidades até então da União e dos Estados e manter, ao custo 
mais baixo que for tolerável para as crianças pobres – e só para elas – uma 
escola pobre (...) nunca o Governo Federal gastou, de forma tão 
competente, tão pouco no ensino fundamental. (ARELARO e GIL, 2005, p. 
83). 

 
 Como avalia Cury (2007), ao longo da história da educação brasileira, resultando 

na atual forma de vinculação de recursos do financiamento da educação, mantiveram-se 

três vertentes na concepção social de Estado, tensionado num modelo liberal: no âmbito 

legal, no elo entre Constituição, impostos e recursos vinculados; no âmbito técnico, na 

presença de uma burocracia estatal que estabelece parâmetros estatísticos e contábeis 

para tomada de decisões em relação às políticas educacionais; e no âmbito empresarial, 

nas relações que se estabelece entre Estado e capital, principalmente considerando a 

apropriação particular dos recursos da educação pública. 

 Sendo assim para a real melhoria da educação pública se faz urgente a 

ampliação dos recursos alocados aos fundos contábeis, já que não significam a totalidade 

dos recursos destinados à educação, bem como, a busca de novas fontes de receitas 

constituindo-se em estratégias para que valores baixos não sejam praticados, acentuando 

ainda mais as desigualdades sócio-educacionais em todo o país.  

 A atual aplicação do PIB na educação de 4,98% consegue apenas atender as 

necessidades que atendam apenas pequenos avanços no atual sistema educacional 

brasileiro. Faz-se urgente a  ampliação de recursos para a educação que implica também a 

defesa de 10% do PIB para a educação pública já, campanha organizada por diferentes 

entidades e movimentos em defesa da qualidade na educação, no ano de 2011, exigindo a 

colocação desta meta no novo PNE, para os anos 2011-2021. 

 Como avalia Saviani (2008), a ideia motriz para a melhoria da educação pública 

está na defesa de um Sistema Nacional de Educação, consolidado em outro Plano Nacional 

de Educação que considere as bandeiras históricas da luta por uma política social séria e 

decente, sendo que a defesa de 10% do PIB se torna a única saída. 

 



 
 

                  

 Em suma, para enfrentar os problemas que foram acumulando-se, os 

recursos orçamentários regulares não são suficientes. Impõe-se um plano 

de emergência que permita investir maciçamente, elevando-se 

substancialmente e em termos imediatos o percentual do PIB destinado à 

educação. Esta há de ser a ideia-força, o eixo central do PNE que devemos 

propor. (p. 232) 

 

PARA ALÉM DA POLÍTICA DE FUNDOS: na defesa de uma política de financiamento 

decente que valorize a educação pública 

 

 Os diferentes instrumentos de regulamentação da política educacional vêm 

colocando a educação como elemento essencial para a melhoria dos índices sociais, desde 

a Constituição de 1988, passando pela LDB 9.394/96, reforçado no Plano Nacional de 

Educação 2001-2010. No aspecto legal são garantidos vinculação de recursos para suprir a 

manutenção das despesas com educação. A década de 90 se coloca como década de 

defesa da educação pública, diante das pressões e correlação de forças dos diferentes 

movimentos e organizações políticas e sociais. A oportunidade para consolidar esse 

“consenso” foi em 1994, na realização da Conferência Nacional de Educação, na qual foi 

debatido o Plano Decenal de Educação para Todos e realizado um Acordo Nacional de 

Educação para Todos. Desse Acordo emergiu o Pacto pela Valorização do Magistério e 

Qualidade da Educação, em que associações e corporações educacionais, e também 

entidades governamentais de todos os entes federativos assumiram vários compromissos.  

 Esse Pacto de 1994 consolidou o FUNDEF que representou a formalização da 

vinculação constitucional dos ínfimos recursos destinados à educação, consolidando como 

política educacional, no aspecto do financiamento, a política de fundos, que como já foi 

abordado apresenta-se apenas como natureza contábil de ação redistributiva e não garante 

a ampliação de recursos por parte da União. 

 Na continuidade de não abandonar os limites desse Pacto, Jamil Cury (2007) 

aponta duas iniciativas: o primeiro é o FUNDEB, que amplia a abrangência de atendimento 

para toda a Educação Básica, ampliando matrículas, sem ampliação substancial dos 

recursos; o  segundo é o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que tenta 

substituir o debate em torno do PNE – 2011-2020 e articula diferentes metas pactuadas por 

todos os entes federativos com foco voltado para resultados. 

 

O aumento do percentual investido em educação já era uma exigência dos 

movimentos de luta em defesa da escola pública, desde os CONEDs que 

avançaram no debate da construção de um Sistema Nacional de Educação 

e de um Plano Nacional de Educação que se envolve todos os níveis e 

modalidades de ensino. A sugestão ao MEC é que a linha mestra do PDE 



 
 

                  

seja uma medida de impacto que permita imediatamente mudar a situação 

das escolas e levantar o ânimo dos professores, que passariam a 

desenvolver suas atividades com entusiasmo e dedicação. Para viabilizar 

essa mudança, propus, em 1997, para o PNE, que se dobrasse 

imediatamente o percentual do PIB investido em educação, passando dos 

atuais cerca de 4% para 8%. Com esta proposta, teríamos para a educação 

básica uma possibilidade de investimento de 162 bilhões e 760 milhões de 

reais, portanto, mais do que o triplo (3,39 vezes) dos 48 bilhões previstos 

pelo FUNDEB para o ano de 2007. (SAVIANI, 2007, p. 43). 

 Atualmente o debate a ser colocado pela Campanha Nacional em defesa dos 

10% do PIB para a educação pública avalia que os valores mencionados anteriormente 

indicam que só assim haveria recursos suficientes para tratar a educação com a devida 

seriedade e de acordo com a prioridade que é proclamada nos discursos, mas nunca 

efetivamente considerada.    

 Outro debate a ser aprofundado e que reforça essa ideia motriz de que somente 

com a ampliação dos recursos para a educação é que de fato aconteceriam as mudanças 

no Sistema Nacional de Educação, envolvendo os três níveis de ensino, é a reforma 

tributária e fiscal.  

O IPEA, em documento recente faz uma análise do diagnóstico educacional, 

principalmente da atual expansão do ensino em todos os níveis e reforça que para alcançar 

as metas propostas pelo atual PNE somente com o aumento dos percentuais de fontes 

tributárias, bem como, aponta outras fontes possíveis de financiamento não tributárias, 

incluindo impostos que incidam sobre as Grandes Fortunas. Outra proposta seria o aumento 

da vinculação, de 18% para 20% da União e de 25% para 30% dos Estados e Municípios.  

 

A atual capacidade de financiamento é insuficiente para viabilizar 
alternativas mais ousadas de ampliação da oferta e melhoria da qualidade 
da educação. Nesse sentido, apresentam-se a seguir algumas sugestões de 
possibilidades de financiamento para ampliação dos gastos em educação. 
Essas possibilidades podem ser de cinco tipos: 
tributários; rendas do pré-sal; folga fiscal; outras fontes não tributárias; e de 
melhorias de gestão e controle social dos gastos públicos. (IPEA, 2011, 
p.18) 

 
 
 Neste sentido, somente com reformas no Estado, priorizando de fato a educação 

com investimento público é que se pode melhorar os indicadores nos sistemas de ensino, 

atendendo a expansão com qualidade, avançando nas condições precárias da educação.  

 O processo histórico da política de financiamento da educação pública brasileira 

vem se constituindo numa das estratégias do Estado Neoliberal na descentralização da 

gestão e dos recursos na área educacional, sem ampliação dos recursos que atendam uma 



 
 

                  

expansão da Educação Básica com qualidade. A política de fundos via FUNDEF e 

FUNDEB, trazem implicações para a não responsabilidade da União com a construção de 

um Sistema Nacional de Educação, e com o financiamento da Educação Básica, assumindo 

uma função meramente supletiva e distributiva, reduzindo sua participação na ampliação 

dos recursos destinados à manutenção do ensino. No entanto, enquanto órgão 

centralizador, o Estado ainda assume a função de avaliação e controle da gestão dos 

sistemas de ensino.  

 Para a melhoria da educação pública brasileira a política de fundos tem suas 

limitações, pois não representa todos os recursos para a educação, bem como, não amplia 

os recursos já destinados anteriormente ao FUNDEF e FUNDEB. Faz-se necessário que os 

diferentes movimentos e organizações em defesa da escola pública realizem o debate e a 

correlação de forças para que o Estado amplie os recursos destinados à educação, 

principalmente no aspecto do investimento do PIB, bem como sejam realizadas as reformas 

necessárias no Estado para atender a melhoria da precarização que se encontram os 

diferentes níveis de ensino. 
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