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RESUMO 
 
O modelo federalista brasileiro pós – 1988 criouum mecanismo 
de cooperação federativa que foi acrescido ao costumeiro 
embate da centralização versus descentralização. O reflexo 
disso é o aprimoramento das relações entre poder local e 
governo Federal no sentidode tonar mais eficiente a execução 
das políticas sociais. Analisa-se o processo de cooperação 
federativa, a partir do perfil da descentralização de recursos da 
política de educação no Piauí, mapeando os principais 
aspectos do federalismo brasileiro quanto à execução da 
política de educação básica de 2003 a 2010. As conclusões 
mostram aspectos interessantes de desigualdade do 
crescimento das receitas dos municípios. 
 
Palavras-chave: FUNDEF/FUNDEB. Descentralização. 
Política Púbica. 
 
 
ABSTRACT 
 
The Brazilian federalist model post - 1988 created a federative 
cooperation mechanism that was added to the usual clash of 
centralization versus decentralization.The outcome is the 
relations improvement between local and Federal government 
to regarding more efficient implementation of social 
policies.This paper analyzes the federative cooperationprocess, 
based on the profile of decentralization of resources from 
educational policy in Piauí, mapping the main aspects of the 
Brazilian federalism regarding the implementation of basic 
education policy from 2003 to 2010.The findings show 
interesting aspects of inequality in growth of 
municipalities’revenue. 
 
Keywords: FUNDEF/FUNDEB. Descentralization. Public 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As políticas de educação no Brasil são organizadas em regime de colaboração entre 

a União, os estados e os municípios, conforme o disposto no artigo 211 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988) e o artigo 8º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996). Objetivando essa integração disposta em lei entre os distintos sistemas de 

ensino subnacional e consequentemente elevar a qualidade da educação básica no Brasil 

foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

valorização do Magistério, aprovado pela emenda constitucional (EC) n. 14, de 1996, e 

regulamentado pela Lei nº 9.424 de 24 de dezembro de 1996, que passou a ser conhecido 

como FUNDEF.“O FUNDEF constituiu um mecanismo de redistribuição dos recursos 

vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, no âmbito de cada 

estado” (MARTINS, 2011, p. 2). 

O fundo era de natureza contábil, que não dispunha de um administrador, funcionava 

como um sistema de contas por meio do qual eram repassados recursos de manutenção e 

desenvolvimento do ensino (MDE) e compunha-se de 15% dos recursos: do “Fundo de 

Participação Estadual (FPE), ICMS, IPI-Exp (recursos estaduais) e Fundo de Participação 

Municipal (FPM), cota ICMS, cota IPI-Exp (recursos municipais), aos quais se somavam 

15% da compensação devida a estados e municípios referentes à Lei Kandir” (MARTINS, 

2011, p. 3; BRASIL, 1996). 

As principais características do FUNDEF eram: redistribuição dos recursos conforme 

o número de matrículas apuradas no ano anterior; aplicação exclusiva no ensino 

fundamental público, excluída a contagem de matrículas em educação de jovens e adultos 

para efeito de captação de recursos do fundo; natureza contábil; âmbito de cada estado, 

com redistribuição apenas em três estados e respectivos municípios; contas únicas e 

específicas com automaticidade de repasses; diferenciação dos custos segundo os níveis 

de ensino (1ª a 4ª séries e 5ª a 8ª séries) e tipos de estabelecimentos (escolas rurais e 

educação especial); controle social e acompanhamento exercido por conselhos em todas as 

esferas federativas; complementação da união para atingir um valor mínimo por aluno/ano, 

definido em lei como a média nacional, mas fixado por decretos que desconsideraram o 

critério legal; e destinação à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE do ensino 

fundamental público e valorização de seu magistério, a partir da subvinculação de 60% dos 

recursos à remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino 

fundamental (MARTINS, 2011, p. 3-4; BRASIL, 1996). 
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A partir da criação do FUNDEF, o tema do federalismo teve um novo impulso na 

formulação da política pública de educação brasileira. O fundo foi criado com base nos 

preceitos da Constituição Federal em seu artigo 211, § 1º declara que “a União organizará e 

financiará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, e prestará assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de 

seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória” (BRASIL, 

1988). Portanto, não é obrigação da União a oferta do ensino básico. Segundo Martins 

(2011), ela falha é no cumprimento de suas funções supletiva e redistributiva. Esse autor 

destaca que para o cumprimento dessas funções deveriam ser abertas novas fontes, 

recuperadas daquelas que foram fragilizadas pela desvinculação de receitas da União 

(DRU), além de serem alocados mais recursos. 

A função própria da união será organizar e financiar o sistema de ensino superior 

público e a sua rede de educação profissional, a sua função supletiva é a de fornecer apoio 

técnico e financeiro aos sistemas de ensinos estaduais e municipais.  

 

A educação é um dever do estado e a forma adotada no Brasil é a federativa. Há de 
se buscar na Constituição qual ou quais as esferas do poder público são 
responsáveis para se saber qual é a autoridade competente. Além disso, para lidar 
com os pontos de tensão entre as esferas, cabe instituir instâncias de negociação 
federativa (MARTINS, 2011, p. 7).  

 

O modelo de governo federalista assegura nos termos da lei (CF, 1988), a 

participação dos entes federados nadefinição das normas gerais que condicionam a sua 

autonomia.Oliveira (2003, Apud. MARTINS, 2011, p. 7) “propõe avaliar o FUNDEF do ponto 

de vista da dimensão da desigualdade regional, o que coloca em relevo o prejuízo trazido 

pela omissão da União. Conclui haver uma tensão entre a Federação e a igualdade de todos 

perante a lei e os direitos universais”. Essa visão é equivocada, pois sugere que um Estado 

centralizado teria mais capacidade de realizar políticas redistributivas e equalizadoras. “A 

inação do poder político inibe a redistribuição. Assim, o que podegaranti - lá não é a 

centralização, mas a autonomia articulada com a democracia, o funcionamento das 

instituições da Federação cooperativa” (MARTINS, 2011, p. 8). 

A mudança definitiva no status quo federativo brasileiro só foi visível segundo 

Arretche (2005), na Constituição de 1988, onde houve um processo de recentralização de 

receitas na união e ao mesmo tempo uma descentralização, contudo essa descentralização 

foi fiscal, marcada principalmente por transferências de recursos constitucionais, cujos 

gastos eram vinculados ao atendimento de políticas especificas. 

Castro e Duarte (2007, Apud. MARTINS, 2011, p. 9), 
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consideram que a Constituição de 1988, ao dispor sobre o regime de colaboração 
entre as esferas de governo na área educacional, referendou uma estrutura 
federativa fundada na cooperação, mas deixou margem para desvios quanto às 
responsabilidades – o que foi corrigido, segundo os autores, pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), que fixou competências específicas ao mesmo 
tempo em que manteve a necessidade de cooperação técnica e financeira. 

 

O FUNDEF foi extinto e foi instituído um novo fundo pela Emenda Constitucional nº. 

53/2006 – EC 53, regulamentado pela Lei nº. 11.949 de 11 de junho de 2007. O novo fundo 

segundo Vazquez (2010, p. 163) “mobilizou mais recursos e ampliou a cobertura deste 

mecanismo de financiamento para todas as etapas e modalidades da educação básica, 

mantendo praticamente o mesmo desenho e as principais regras do primeiro fundo. Este 

novo fundo é denominado Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais do Magistério (FUNDEB), cuja vigência será de 14 anos”. 

Muitos mecanismos do FUNDEF foram mantidos nesse novo fundo, mas apenas aqueles 

que se mostraram positivos para a política educacional brasileira. 

As principais características do FUNDEB são: abrange toda a Educação Básica 

Pública; tem vigência de 14 anos (2007 a 2020); distribuição com base no número de alunos 

da educação básica (Matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária) e 

constantes do último Censo Escolar; EDUCAÇÃO BÁSICA: Creche + Pré-escola + 

Fundamental + Médio, inclusive Educação de Jovens e Adultos; repasses automáticos; 

(BRASIL, 2007). 

Apesar dos avanços na política de financiamento educacional com a criação desses 

fundos, a relação financiamento-federalismo continua sendo um tema complexo. A avaliação 

da sua eficiência deve ser constante a fim de aprimorar a ação estatal na oferta de 

educação de qualidade para a população brasileira. 

Nosso objetivo é avaliar a descentralização da política de educação via 

FUNDEF/FUNDEB – a fim de compreender seesses fundos constituem instrumentos 

capazes de assegurar a equidade na distribuição de recursos e se aplicação dos mesmos 

tem gerado efeitos positivos na qualidade da educação básica no Piauí.  

Para a consecução deste objetivo utilizamos as médias per capita dos valores 

transferidos via FUNDEF e FUNDEB de todos os municípios piauienses separados por 

estratos populacionais: até 20 mil habitantes; de 20-50 mil habitantes; de 50-100 mil 

habitantes e de mais de 100 mil habitantes; estratificados também por essas mesmas faixas 

populacionais, analisou-se a média de alunos matriculados no ensino fundamental e a 

distorção idade-série dosmunicípios piauiense entre os anos de 2003 e 2010, período de 

vigência do primeiro e segundo mandatos do Governo Lula. Como variável de controle 

utiliza-se a nota da Prova Brasil 2005-2009 e o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB2005-2009, a fim de verificar possíveis relações entre transferências de 
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recursos para a educação e melhora na qualidade da educação básica no Brasil, 

visualizando assim a eficácia da ação governamental na política voltada para a educação 

básica no Piauí.  

Avalia-se se a criação do FUNDEF/FUNDEB como instrumentos de financiamento da 

educação básica, tem apresentado efeitos positivos sobre os índices de atendimento e de 

qualidade do ensino básico (fundamental) no Piauí.Os dados sobre educação dos 

municípios foram coletados junto ao Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP e nas séries históricas disponíveis pagina on line do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. Também nas bases do IBGE foram coletados os dados populacionais. 

Após a coleta, organização e agregação nos estratos populacionais escolhidos, as séries 

históricas obtidas foram agregadas destacando-se a média dos valores obtidos para cada 

variável representativa. Os resultados foram dispostos em gráficos. 

 

 

2 RESULTADOS DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS 

 

 

O nosso primeiro gráfico mostra o valor per capita e as médias das transferências 

federais via FUNDEF/FUNDEB para os municípios piauienses divididos por estratos 

populacionais no período de 2003-2010.Os repasses do FUNDEF/FUNDEB são 

condicionados pela quantidade de matrícula que o município efetiva na educação básica, 

logo, por essa lógica aqueles municípios mais populosos são, portanto os que mais recebem 

recursos, consequentemente terão mais oportunidade de oferecer uma educação básica de 

qualidade. 

Analisando as transferências via FUNDEF/FUNDEB levando em conta o valor per 

capita transferido observou-se que aqueles municípios que se encontram na faixa 

populacional de até 20 mil habitantes percebiam 107,8 reais per capita em 2003 e 

360,4reais em 2010, um aumento de 198,6 reais per capita. Entre os municípios com mais 

de 20 até 50 mil habitantes o valor transferido per capita em 2003 era de 89,4 reais, em 

2010 esse valor sobe para 304,2 reais per capita, entre os de mais de 50 até 100 mil 

habitantes o valor percebido em 2003 via FUNDEF/FUNDEB era de 52,7 reais per capita, 

em 2010 o valor sobe para 211,4 reais. Já entre aqueles municípios com mais de 100 mil 

habitantes o valor transferido em 2003 era de 41,5 reais, em 2010 o valor aumenta para 

173,0 reais. 

Pelos dados observados no gráfico1nota-se que os municípios de até 20 mil 

habitantes são os que recebem mais recursos per capita, estes em 2010 recebiam 133,4 
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reais per capita a mais que os dois municípios mais populosos. Observa-se no gráfico1 uma 

relação inversa quando não consideramos as transferências per capita, ou seja, se 

observarmos apenas os valores transferidos, serão os municípios mais populosos que 

receberão mais recursos. Por outro lado, se consideramos os valores per capita, os 

municípios menos populosos ficam com o maior volume de recursos disponíveis para 

investirem em seu sistema de ensino. 

 

 
Gráfico 1: Médias e valores das transferências anuais do FUNDEF/FUNDEB per capita segundo 

estratos populacionais municipais, Piauí, 2003-2010. 
Fonte: Transferências Constitucionais – Tesouro Nacional; IBGE (dados populacionais). 
 

Quanto aos valores médios per capita transferidos para os municípios piauienses via 

FUNDEF/FUNDEB entre 2003 e 2010 registram-se os seguintes valores:em 2003 e 2004 os 

valos per capita eram de 72,85 e 88,58 reais respectivamente, em 2006 e 2007 116,83 e 

159,75 reais respectivamente, em 2009 e 2010 esses valores se elevam para 229,48 e 

248,75 reais respectivamente.  

Com base apenas na proporção de matrículas a descentralização de recursos 

federais e a constituição de fundos para financiamento da educação básica acontecem de 

forma desproporcional entre os diferentes entes federados, com privilégio de financiamento 

para aqueles municípios de maior população e consequentemente com maior índice de 

alunos matriculados. Por outro lado, quando os valores são considerados per capita a 

situação se investe, ou seja, são os municípios menos populosos que dispõe efetivamente 

de maiores recursos, pois em teoria gastam menos os recursos que recebemem relação aos 

municípios mais populosos. 

No gráfico2, observa-se em relação à matrícula no ensino fundamentalque o 

FUNDEF/FUNDEB funcionou como um elemento estabilizador notam-se em todas as faixas 

populacionais que entre 2003 e 2010 a quantidade de matrículas no ensino fundamental não 
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apresenta grandes variações, contudo na maioria das faixas houve um pequeno decréscimo 

de matricula em 2010 em relação a 2003. A média de matricula em 2003 era de 13.369 

alunos matriculados no ensino fundamental, em 2010 essa média caiu para 12.226 alunos 

matriculados. 

 

 
Gráfico 2: Médias de matriculas dos municípios piauienses no ensino fundamental entre 2003-2010. 

Fonte: Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP; IBGE (dados populacionais). 
 

A distorção idade-série fornece um importante elemento indicador da qualidade do 

serviço prestado na educação básica no Piauí. A distorção idade-série “é a defasagem entre 

a idade e a série que o aluno deveria estar cursando. Essa distorção é considerada um dos 

maiores problemas do ensino fundamental brasileiro, agravada pela repetência e o 

abandono da escola” (SANTOS; MENESES, 2002). O gráfico 3 apresenta os números da 

distorção idade-série nos municípios piauienses entre 2003-2010. 

 

 

Gráfico 3: Distorção idade-série no ensino fundamental nos municípios piauienses entre 2003-2010. 
Fonte: Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP; IBGE (dados populacionais 
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A distorção idade série dos municípios piauienses entre os anos de 2003 e 2010, 

também varia conforme a faixa populacional, sendo que aqueles com menor população são 

os que apresentam os índices mais elevados de distorção. Nos municípios na faixa 

populacional de até 20 mil habitantes e de 20-50 mil habitantes a distorção em 2003 era de 

56% e 55% respectivamente, em 2006 há uma variação para baixo 38% nos municípios de 

20-50 mil habitantes, mas em 2007 essas duas faixas voltam aos mesmos patamares 53% e 

52% respectivamente com uma nova queda em 2008 com índices de 34% e 35% 

respectivamente, estabilizando-se em 2009 e 2010 em torno de 42% e 43%. 

Entre os municípios de mais de 100 mil habitantes a distorção era de 43% em 2003, 

em seguida apresenta uma tendência de queda entre 2004 e 2007 com a taxa de distorção 

idade-série em torno de 30%, em 2008 essa taxa cai para 22%, voltando a subir em 2009 

para 24% e estabilizando em 2010 em 26%. 

A média de distorção entre os anos abordados segue uma tendência de queda, em 

2003 a taxa de distorção era de 49% e 38% em 2006, contudo em 2007 essa taxa torna a 

subir para 44%, depois dessa ligeira alta, os índices tornam a baixar novamente. Em 2008 e 

2009 a taxa era de 32% e 34% respectivamente, em 2010 a média de distorção idade-série 

dos municípios piauienses era de 36%, tornando, portanto apresentar uma ligeira elevação. 

Observou-se que entre os municípios piauienses a taxa de distorção idade-série 

apresentou queda entre o ano 2003 e 2010. Entre os municípios de até 20 mil habitantes a 

queda na distorção foi de 14 pontos percentuais, nos de 20-50 mil habitantes de 12 pontos, 

nos de 50-100 mil 9 pontos e entre os municípios de mais de 100 mil habitantes registrou-se 

a maior queda 17 pontos percentuais, no período dos dois governos do presidente Lula. 

Para uma possível relação entre os repasses de recursos para a educação básica 

via FUNDEF/FUNDEB, propusermos como variável de controle observar a nota da Prova 

Brasil de 2005-2009 e o Índice de Desenvolvimento da Educação básica – IDEB 2005-2009. 

Segundo consta no site do Ministério da Educação,a prova Brasil Juntamente com o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para 

diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino 

oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários 

socioeconômicos. 

Segundo Soares e Scardovelli (2010): 

 

O Ideb foi criado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira) em 2007, como parte do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE). Ele é calculado com base na taxa de rendimento escolar 
(aprovação e evasão) e no desempenho dos alunos no SAEB (Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica) e na Prova Brasil. Ou seja, quanto maior for a nota 
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da instituição no teste e quanto menos repetências e desistências ela registrar, 
melhor será a sua classificação, numa escala de zero a dez. 

 

Primeiramente a variável de controle seria a taxa de analfabetismo em pessoas de 

15 anos ou mais, mas esse dado não se encontra sistematizado em séries históricas 

disponíveis dentro do recorte temporal que estamos trabalhando, e para organizá-los 

demandaria tempo superior ao prazo estipulado para a confecção desse artigo, buscou-se 

como alternativa os dados da Prova Brasil e do IDEB.  

O gráfico 4 mostra que quanto à qualidade da educação básica entre os municípios 

piauienses, os indicadores da Prova Brasil demonstra certa homogeneidade entre os 

municípios, devido às semelhanças das notas obtidas na Prova Brasil, entre 2005 e 2009. 

Aqui há uma diferença em relação a quantidade de matrícula e repasses de recursos via 

FUNDEFF/FUNDEB, onde os municípios mais populosos se diferenciam dos demais por 

receberem maiores somas de recursos. As notas médias na Prova Brasil no triênio 2005, 

2007 e 2009, entre os municípios piauienses de até 20 mil habitantes aos foram as 

seguintes: 3,88, 4,05, 4,17 respectivamente. Entre os municípios de 50-100 mil habitantes 

as medias foram 4,19 em 2005, 4,34 em 2007 e 4,33 em 2009.Entre todos os municípios as 

melhores médias estão entre aqueles que possuem mais de 100 mil habitantes, 4,33 em 

2005, 4,40 e, 2007 e 4,88 em 2009. A pesar de essas médias serem consideradas as 

melhores, observa-se que no geral não apresentam grandes discrepâncias entre os estratos 

populacionais, isso se confirma quando se observa o desvio padrão entre essas médias. 

Em relação ao desvio padrão, note-se que quanto mais próximo de zero ele for 

melhor será o desempenho do sistema educacional que está sendo avaliado, nesse caso 

melhor colocados estarão os municípios agrupados em determinado estrato populacional. O 

desvio padrão entre os municípios de até 20 mil habitantes foi o seguinte: 0,47 em 2005, 

0,55 em 2007 e 0,56, aqui há uma diferença maior do primeiro para o segundo ano da 

avaliação, em 2009 ele se estabiliza. Entre os municípios de 20 a 50 mil e de 50 a 100 mil 

habitantes o desvio padrão diverge muito pouco, isso é observado apenas no primeiro ano 

da avaliação quando o desvio foi de 39 e 58 respectivamente. O desvio mais baixo foi 

observado nos municípios de mais de 100 mil habitantes, 0,27, 0,25 e 0,20 respectivamente 

em 2005, 2006 e 2009. 
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Gráfico 4: Nota média na Prova Brasil dos municípios piauienses entre 2005-2009. 

Fonte: INEP – Instituo Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

 

O gráfico 5 apresenta a nota média do IDEB dos municípios piauienses estratificados 

por estrato populacional. Aqui, também não se pode generalizar que os municípios mais 

populosos e que demandam maiores recursos do FUNDEF/FUNDEB possuem índices de 

qualidade educacional mais elevada que os demais, na verdade são até próximas as notas 

dos municípios de até 20 mil habitantes (2,82)com a dos de mais de 100 mil habitantes 

(3,35) em 2005. Em 2007 e 2009 as medias do IDEB são 3,13 e 3,27 para os municípios 

menos populosos e 3,55 e 3,95 para os mais populosos.  A melhores média para os 

municípios mais populosos não significa dizer que estes são superiores aos demais, pois se 

considerarmos o desvio padrão, em 2005 e 2010 os mais populosos apresentam maiores 

índices 0,78 e 1,06 respectivamente.   

 

 
Gráfico 5: Nota média do IDEB para os municípios piauienses entre 2005-2009. 

Fonte: INEP – Instituo Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

 

Se os indicadores de qualidade da educação indicam que a educação básica no 

Piauí apresenta certa homogeneidade, então o que explica o fato de uns receberem mais 
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recursos que os demais e ainda assim apresentar resultados quanto à qualidade parecidos 

com o daqueles que recebem menos recursos? 

Menezes Filho e Amaral (2009) em estudo que analisa o efeito dos gastos municipais 

em educação com base no desempenho de alunos da 4.ª e 8.ª séries do ensino fundamental 

em Matemática e Português, “encontram que comparando-se os municípios com 

características semelhantes, a nota dos alunos em municípios com gasto por aluno elevado 

não é diferente, em média, dá nota dos alunos em municípios que gastam pouco em 

educação. O trabalho conclui que não existe relação entre gastos educacionais municipais e 

desempenho escolar no Brasil” (MENEZES FILHO e AMARAL, 2009, Apud. VELOSO, 2011, 

p. 220). A análise da descentralização de recursos para a educação via FUNDEF/FUNDEB, 

aproxima-se dessa conclusão, pois se evidenciou que para auferimos a qualidade de um 

sistema de ensino, existe outros fatores além dos gastos com educação. Alguns estudos 

sobre determinantes do desempenho educacional no Brasil analisados por Veloso (2011) 

destacam que “características familiares e do aluno, como o nível de escolaridade da mãe e 

o fato de o aluno ter cursado a pré-escola, tem um impacto significativo no aprendizado. 

Além disso, existem evidências de que a gestão escolar poder ter um efeito importante no 

desempenho dos alunos” (VELOSO, 2011, p. 221). 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 

A pesar das distorções entre os municípios piauienses quando estratificados por 

faixas populacionais, no geral os dados apontam para uma ligeira redução da distorção 

idade-série no Piauí e para o cumprimento das metas do IDEB. Nos municípios piauienses a 

média 4,0 no IDEB estava prevista para ser alcançada apenas em 2013 e 2015, essa meta 

foi superada ainda em 2007 por 17 municípios com população abaixo de 20 mil habitantes. 

Podemos atribuir essas conquistas no campo educacional piauiense aos repasses 

constitucionais via FUNDEF/FUNDEB, mas isso não se pode afirmar com tanta precisão, o 

fato é que a partir da vigência desses fundos os índices educacionais no Piauí melhoraram, 

ainda que prevaleçam grandes distorções entre os municípios mais e menos populosos do 

estado.Isso se evidencia, além do cumprimento das metas do IDEB, na melhoria dos índices 

de distorção idade-série do Estado. Portanto, tais observações são elementos para novos 

estudos que se reportem principalmente para a análise da eficácia dos fundos contábeis na 

elevação dos índices de qualidade da educação básica no Brasil. 
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A realidade educacional brasileira, é que com esses fundos, os municípios contam 

com um sistema de financiamento que garante recursos para a manutenção das atividades 

dos seus sistemas. 
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