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sem fundo?

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que pode ser
extinto em 2020, já sofre com a evasão de impostos – nos últimos nove anos,
apenas 8,24% da arrecadação foi redistribuída a estados e municípios
| Frederico Guimarães
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om uma carga tributária de 32,43% de tudo
o que o país produz (Produto Interno Bruto,
o PIB), o Brasil é considerado uma das nações que mais cobram impostos no mundo. Uma parte desses recursos é direcionada para a educação, que atualmente recebe
cerca de 6% do PIB, com a possibilidade de
aumentar esse investimento para 10% até
2024, segundo a meta 20 do Plano Nacional de Educação, cuja intenção é ampliar os recursos
públicos no setor. Embora haja algumas tentativas de
melhorar o modelo educacional brasileiro com pouco
recurso financeiro, especialistas são quase unânimes
em dizer que é impossível fazer educação de qualidade
sem um bom aporte governamental.
Criado em 2007 para ajudar a financiar a educação
pública no país e para substituir o antigo Fundef, atual
mente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) é composto por uma cesta de 20%
de impostos arrecadados por estados e municípios –
com complementação da União – e redistribuídos por
repartição de receita. Assim, todo o dinheiro do Fundo é redistribuído por número de matrículas, de modo
que haja uma equalização no âmbito de cada estado do
valor disponível por aluno para todas as redes municipais e estaduais de ensino.

“Há transferências líquidas dos governos estaduais a
municípios, da ordem de R$ 25 bilhões anuais, muitas
vezes tratado como perdas. Municípios de pequeno porte também perdem recursos. Para os parlamentares, em
vista da situação fiscal de estados e municípios, haveria
uma maior resistência a alterações que repactuem essa
repartição tributária”, salienta o consultor legislativo.
Tanno ainda diz que o fim do Fundeb, previsto para
acontecer no dia 31 de dezembro de 2020, segundo a Emenda Constitucional nº 53, promulgada em 19 de dezembro de
2006, geraria o colapso financeiro dos municípios. “Sem o
Fundo, os municípios aplicariam 25% de seus impostos, o
que é insuficiente para cobrir as despesas de pessoal, cujo
comprometimento pode ultrapassar 90% dos recursos do
Fundeb em municípios com essa dependência. Haveria o
colapso das finanças municipais”, alerta.
Além do ICMS, IPI, IPVA, ITCMD e ITR, a cesta tributária do Fundeb também é composta pelo Fundo de
Participação dos Estados (FPE), Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Desoneração das Exportações (LC nº 87/96), receitas da dívida ativa e de juros e
multas incidentes.
Divulgação

Um levantamento feito pela revista Educação – a partir de dados divulgados pelo Tesouro Nacional e pelo
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT)
– revela que nos últimos nove anos os recursos redistribuídos pelo Fundeb para os 26 estados, além do Distrito
Federal, a partir de impostos como o ICMS, IPI, IPVA,
ITCMD e ITR representam apenas 8,24% do total arrecadado pela União e pelos próprios estados entre os anos
de 2010 e 2018 em todas as unidades da Federação.
Estados com menos recursos (como Ceará, Alagoas e
Bahia, por exemplo) recebem retorno de cerca de 5% da
sua arrecadação através dos recursos do Fundeb. No Maranhão, que possui municípios mais pobres e tem mais
participação do Fundo percentualmente, só se conseguiu
redistribuir para o estado 4,3% da arrecadação total dos
impostos mencionados, o menor índice do país.
“O Fundeb representa ajuda mútua e colaborativa
entre os entes, ou seja, falar deste Fundo representa
pensar na educação como um todo e não em um estado da Federação específico. A redistribuição desproporcional é decorrente do critério de distribuição dos
recursos, que tem por base a quantidade de matrículas
nas escolas públicas e conveniadas. Os dados apresentados pela revista Educação indicam a aplicação do
princípio da solidariedade, essencial ao federalismo
cooperativo, modelo de organização do Estado adotado pelo Brasil”, afirma Felipe Costa Camarão, secretário de Educação do Maranhão.
Já o Rio Grande do Sul, um dos estados mais ricos da
Federação e com 8,70% de retorno dos recursos do Fundo, acredita que o atual modelo do Fundeb recompensa
apenas os municípios e acaba onerando os cofres estaduais. “A sistemática do Fundeb faz com que os estados
transfiram mais recursos para o Fundo do que recebem
de retorno. O Rio Grande do Sul, por exemplo, teve perdas financeiras próximas a R$ 1,5 bilhão com o Fundeb
em 2018, e a previsão para o conjunto dos estados passa
dos R$ 30 bilhões, com tendência crescente”, aponta a
Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul.
Autor do estudo técnico n° 24/2017 da Consultoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados (Conof/CD), em que é demonstrado que municípios de nível socioeconômico alto dispõem de 79% mais
dinheiro por aluno que os municípios de nível socioeconômico baixo, o consultor Claudio Riyudi Tanno explica
que a efetivação do Fundeb representou uma minirreforma tributária, de modo a promover uma repartição de
impostos mais equitativa, no âmbito de cada estado.

Consultor financeiro e de orçamento da Câmara
dos Deputados, Claudio Tanno teme pelo fim do
Fundeb: “haveria o colapso das finanças municipais”
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Novo Fundeb
Com a previsão de expirar no final de 2020, diversas
são as especulações e as propostas para que se desenhe
um novo modelo do Fundeb, em que haja ainda mais
equidade e um mecanismo mais redistributivo para estados e municípios.
Além disso, duas Propostas de Emenda Constitucional (PECs), uma no Senado e outra na Câmara dos Deputados, pretendem incorporar o modelo de redistribuição do Fundo à Constituição.
Apresentado pela deputada federal reeleita professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), uma
das ideias da PEC 15 é aumentar a porcentagem de
complementação da União de 10% para 30%.
“A União deveria contribuir mais com essa cesta do
Fundo e mais estados e municípios passariam a receber maior complementação da União, havendo assim
uma melhor redistribuição de recursos em nosso país”,
opina o presidente da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime), Alessio Costa Lima.
Todos os anos o Ministério da Educação determina
um valor mínimo anual por estudante na redistribuição
dos recursos do Fundeb, que é válido para todo o país.
De acordo com a Portaria Interministerial 6/2018, no
ano passado esse valor foi de R$ 3.227,36. Aqueles que
não atingem o valor mínimo acabam sendo contemplados pelo repasse da União. Em 2018, receberam os repasses os estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí, além
dos seus respectivos municípios.
Segundo o especialista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Camillo de Moraes Bassi, estados
e municípios poderiam investir diretamente no Fundeb
o mínimo constitucional – 25% de toda a arrecadação –
destinado a educação. Para ele, um novo Fundeb pode
acumular recursos suficientes à implantação do CAQi,
mecanismo criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação que traduz em valores o quanto o Brasil
precisa investir por aluno ao ano, em cada etapa e modalidade da Educação Básica Pública, para garantir, ao
menos, um padrão mínimo de qualidade do ensino.
“A alavancagem do Fundeb via incorporação dos mínimos constitucionais seria uma maneira de induzir uma
maior participação da União - uma espécie de soft power,
já que a complementação tem como limite mínimo a somatória de todos os fundos estaduais - ocorrência que
não pode ser desprestigiada”, comenta o pesquisador.

Caio Callegari, do Todos pela Educação, diz que
Fundeb funciona como uma espécie de Robin Hood

Principais impostos do

Fundeb

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Estadual, o tributo incide sobre
a circulação de produtos como eletrodomésticos,
alimentos, serviços de comunicação e transporte
intermunicipal e interestadual.
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados.
Federal, esse imposto vale tanto para produtos
nacionais quanto os importados.
IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Sua arrecadação é feita por cada
estado, sendo que 50% do total arrecadado é destinado ao próprio estado, e a outra parte pertence ao local onde o veículo foi registrado.
ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Estadual, ocorre quando da
transmissão “causa mortis” ou doação a qualquer
título ou pelo domínio útil de bens imóveis. Os
contribuintes do imposto são herdeiros, legatários, doadores e donatários.
ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural. Federal, deve ser pago anualmente por
proprietários de área rural, titular de domínio ou,
ainda, possuidor. No caso do Fundeb, os repasses
consideram apenas a cota municipal de 50%.
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Aluna da Escola Municipal Cecília Meireles, em Santa Luzia, Maranhão: recursos do Fundeb
para o município em 2019 passam da casa dos R$ 60 milhões

Advogada da área educacional e mestre em Direito
pela FGV/SP, Alynne Nayara Ferreira Nunes acredita
que essa discussão sobre os repasses da União ganhará força durante o ano legislativo. “A União tem mais
condições financeiras e tributárias para destinar mais
recursos à educação, do que os estados e municípios –
muitos em grave crise fiscal e que dependem do repasse dos recursos do Fundeb para manter funcionando
minimamente sua estrutura educacional”, destaca.

para investimento por estudante da educação básica”,
aponta o especialista.
Com pouco mais de 70 mil habitantes, segundo o
IBGE, o município de Santa Luzia, que fica a 294 quilômetros de São Luís, no Maranhão, arrecada pouco
imposto e por isso está entre as cidades que mais recebem verbas percentualmente do Fundeb (se levado
em conta o número de matrículas e o valor aluno/
ano). No ano passado, esse percentual foi de 88,7%
dos R$ 3.238,58 gastos por aluno no município.

Robin Hood
Para o coordenador de projetos do Todos pela Educação e participante do grupo de especialistas que
se dedicam à formulação de propostas para um novo
Fundeb, Caio de Oliveira Callegari, o Fundo funciona,
na verdade, como uma espécie de “Robin Hood”, repartindo recursos de quem tem muito com quem tem
pouco. Na prática, o Fundeb permite que os municípios
mais pobres, em média, dobrem a disponibilidade de
recursos para investir por aluno (valor aluno/ano).
“Se o município tem pouco recurso para o número de alunos que tem, ele vai ser um recebedor líquido do Fundeb. Um município que tem muito imposto
e pouco estudante perde para o Fundeb porque ele
manda 20% dos seus impostos e recebe pouco de volta. É esse processo de tirar de quem tem muito e dar
para quem tem pouco. A ideia é que nós nos aproximemos de um patamar de equidade que seja razoável
através de condições financeiras também equalizadas
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“Os dados
apresentados pela
revista Educação
indicam a aplicação
do princípio da
solidariedade, essencial
ao federalismo
cooperativo, modelo de
organização do Estado
adotado pelo Brasil”
Felipe Costa Camarão,
secretário de Educação do Estado do Maranhão

Movimentos
M
ovimentos
Mobilizadores
M
obilizadores
na educação

É para ativar as reflexões sobre Cyberbullying e promover atitudes que
promovem respeito, ética, cidadania e segurança, que levamos para a sua
escola o Movimento Mobilizador Internet com Ética.
O tema será explorado por meio de jogo físico, workshops e o jogo digital
Combatendo o Cyberbullying.

WWW.MOVIMENTOSMOBILIZADORES.COM.BR/INTERNET
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Abastecida por uma economia simples baseada na
agricultura e na pecuária, Santa Luzia possui mais de 17
mil alunos matriculados em todos os níveis da educação
básica em 154 escolas com 1.200 profissionais ligados ao
magistério, além de 496 pessoas que trabalham nessas
escolas. Neste ano, a cidade deve receber mais de R$ 60
milhões de recursos oriundos do Fundo. A população
teme pelo fim do Fundeb.
“Desconsiderar as receitas do Fundo seria decretar o
fim do nosso sistema de ensino. Além disso, jamais teríamos condições de pagar o piso salarial nacional dos
nossos docentes”, afirma o secretário de Educação do
município, Antonio da Silva.
Assim como os alunos, professores e funcionários
do município de Santa Luzia, milhões de pessoas ligadas à Educação serão afetadas com a falta de recursos
provenientes do Fundeb caso ele seja mesmo extinto
no fim de 2020.
Um estudo do movimento Todos pela Educação mostra que, em 4.810 municípios brasileiros, o Fundeb corresponde a 50% de tudo o que se gasta por aluno a cada
ano. Em 1.102 desses municípios, a participação do Fundo
chega a 80% do total. Além disso, 60% de todo o dinheiro
do Fundeb serve para pagar salários de professores.
“O fim do Fundeb traria um caos para as redes de ensino do país. Se o Fundeb deixar de existir essa fonte de recursos vai secar. Ao secar, as redes de ensino não vão ter
condição de pagar professor, comprar uniforme, merenda, pagar transporte escolar. Além disso, boa parte dessas
redes que vivem com o dinheiro do Fundo atendem estudantes de nível socioeconômico mais baixo. Acabar com
esses recursos faria com que voltasse uma grande desigualdade em termos de recursos a disposição, porque o
dinheiro voltaria para os municípios mais ricos, enquanto
os municípios mais pobres não teriam mais o dinheiro do
Fundo”, alerta Callegari.
Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), autarquia vinculada ao MEC e responsável pela administração do Fundeb, somente em
2018 foram investidos R$ 149,2 bilhões na educação infantil, ensinos fundamental e médio, além da Educação
de Jovens e Adultos (EJA).
Dados do próprio FNDE ainda mostram que os recursos aplicados na educação básica a partir do Fundeb
quase triplicaram entre 2007 e 2015. Nesse período, estados e municípios receberam mais de R$ 844 bilhões
do Fundo para investir em educação.
Parece pouco.
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— Composto por 20% das receitas de diversos impostos, sendo que cada unidade da Federação possui um fundo próprio.
— União contribui com 10% do total de recursos
dos 27 fundos somados para os estados com menor
Valor Aluno/Ano (VAA) para aumentar sua verba.
— Valor aluno/ano varia de estado para estado, sendo definido pela divisão do fundo estadual pela soma
de matrículas e recalculado após a complementação
da União. Em 2018, valor foi de R$ 3.227,36.

Retorno do Fundeb
UFs	

% do total de
arrecadação

Distrito Federal

13,83%

Amapá

13,29%

Acre

12,82%

Roraima

11,17%

Rondônia

10,90%

Tocantins

10,27%

Paraná

9,59%

Mato Grosso

9,49%

Minas Gerais

9,05%

Amazonas

8,95%

São Paulo

8,92%

Rio Grande do Sul

8,70%

Goiás

8,52%

Mato Grosso do Sul

8,09%

Santa Catarina

7,68%

Paraíba

7,56%

Sergipe

7,51%

Rio Grande do Norte

7,21%

Pernambuco

6,92%

Piauí

6,92%

Rio de Janeiro

6,25%

Pará

6,21%

Espírito Santo

5,78%

Bahia

5,58%

Alagoas

5,55%

Ceará

4,71%

Maranhão

4,32%

Fonte: Tesouro Nacional/ IBPT

Controle Social do
20 municípios com

Maior % de

maior participação

acordo com o

no Fundeb

Valor Aluno/Ano

Buriti (MA)

94,4%

Cantá (RR)

90,9%

Normandia (RR)

89,8%

Turiaçu (MA)

89,7%

Pinheiro (MA)

89,6%

Marechal Thaumaturgo (AC)

89,5%

Pedro do Rosário (MA)

89,4%

Bonfim (RR)

89,3%

Bacuri (MA)

89,3%

Olho d’Água das Cunhãs (MA)

89,3%

Barra do Corda (MA)

89,1%

Coroatá (MA)

88,9%

Coelho Neto (MA)

88,9%

Vitória do Jari (AP)

88,8%

Pio XII (MA)

88,8%

Cururupu (MA)

88,8%

Paulino Neves (MA)

88,7%

Santa Luzia (MA)

88,7%

Mata Roma (MA)

88,7%

Penalva (MA)

88,7%

Fonte: FNDE/MEC, Inep/MEC, Estudo Técnico 24/2017,
Todos pela Educação

Fundeb

Embora os repasses do Fundeb auxiliem os
municípios mais pobres do país na construção
da educação básica, os investimentos desses recursos podem ser aprimorados a partir de uma
fiscalização mais forte da Controladoria-Geral da
União (CGU), Tribunal de Contas da União (TCU) e
Tribunais de Contas locais (TCEs) em relação aos
estados e os municípios.
Quarto município brasileiro com maior participação do Fundeb percentualmente de acordo com o
valor aluno/ano, Turiaçu, no Maranhão, é apontado
em um relatório publicado no final do ano passado
pela Controladoria-Geral da União, em que o prefeito da cidade, Umbelino Ribeiro, teria desviado 90%
dos recursos da educação destinados a reforma de
escolas do município entre os anos de 2016 e 2017.
Segundo o Chefe do Núcleo de Ações da CGU,
José Costa Miranda Júnior, uma empresa vencedora de uma licitação municipal deveria fornecer 2.200 carteiras para as escolas do município,
mas o relatório da CGU aponta que os materiais
não foram comprados. O investimento de quase
R$ 400 mil, oriundo do Fundeb, foi firmado entre o prefeito e um empresário, que não teve o
nome identificado, inscrito no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal voltado para pessoas de baixa renda. “Também temos
a má aplicação dos recursos em outros programas
como a merenda escolar”, revela Miranda.
De acordo com Caio Callegari, do Todos pela Educação, existe hoje uma estrutura em cada um dos
municípios brasileiros que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS), mas
ele ainda é pouco preparado tecnicamente.
“Qual o caminho no entendimento para melhorar
a qualidade do gasto? É fortalecer esses conselhos,
que têm de enviar o parecer não só para o Executivo,
mas também para o Legislativo. É o Legislativo que
vai conseguir ir lá e apertar o Executivo se ele estiver
fazendo mau uso dos recursos. Precisa ter essa melhora do controle, principalmente através do controle social”, reforça Callegari.
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Entrevista – Andreas Schleicher

Quanto, como e por quê
Um dos criadores do Pisa e diretor da OCDE analisa as características
do investimento público em educação no Brasil

E

nquanto o destino do Fundeb é uma incógnita, especialistas discutem novos modelos
educacionais para o Brasil que combinem
bom investimento na educação pública com
uma melhor gestão dos recursos financeiros.
Um dos criadores do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), Andreas Schleicher é diretor de Educação e
Competências e conselheiro especial de
Políticas Educacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris.
Com trabalhos dedicados a produzir análises de diversos países para promover o crescimento econômico
e o progresso social, Schleicher conversou com Educação e reconhece que os problemas educacionais brasileiros estão intimamente ligados às desigualdades
econômicas e sociais. Ele aponta alguns caminhos para
melhorar o modelo educacional brasileiro – como o investimento em educação infantil e melhores salários
destinados a professores.
Dados da OCDE revelam que o Brasil gasta em
média US$ 4.451, abaixo da média mundial.
No entanto, em termos de PIB, investimos mais do
que muitas nações. Afinal, estamos investindo
errado em educação?
Como o PIB per capita no Brasil é baixo para os padrões da OCDE, mesmo uma parcela relativamente alta
dele pode se traduzir em números absolutos baixos.
Mas isso é o de menos, a quantia que está atualmente
disponível por estudante é o que determina os recursos disponíveis para a educação. Embora seja importante observar quanto do PIB de um país é dedicado
à educação, a medida de gastos por aluno é, muitas
vezes, uma maneira melhor de analisar o nível de re-
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Divulgação/OCDE

Andreas Schleicher compara investimentos em
educação: “Brasil gasta mais por aluno do que o México
e a Colômbia, mas menos que o Chile”

cursos nas escolas. A despesa por estudante no Brasil é significativamente abaixo da média em todos os
níveis de ensino - do ensino primário ao secundário.
Em comparação com outros países da América Latina,
o Brasil gasta mais por aluno do que o México e a Colômbia, mas menos que o Chile.
Como é o padrão de investimento em outros países?
O Brasil poderia seguir algum modelo de sucesso?
Como é o caso em outros países latino-americanos, o
Brasil gasta mais de três vezes por aluno no ensino su-

perior público do que no ensino primário ou secundário público. Em outras palavras, aqueles que sobreviveram à educação escolar com investimentos irrisórios
recebem subsídios muito generosos para a universidade. O resultado é que, muitas vezes, não são os melhores e mais brilhantes jovens que conquistam uma vaga
em universidades públicas, mas os alunos com os pais
mais ricos que estavam prontos e aptos a apoiar uma
boa educação escolar.
Isso é bastante diferente na maioria dos países da OCDE, que gastam,
em média, apenas cerca de 1,6 vezes mais por estudante universitário
do que por estudante de escola. Mas
não é necessariamente verdade que
o Brasil deveria investir menos neste
nível de educação do que atualmente investe, apenas que os níveis mais
baixos de educação talvez precisem
ser o foco de possíveis aumentos no
investimento. De fato, estudos comprovam a importância de se investir
na educação infantil. O Brasil investe
apenas cerca de US$ 3.800 por criança na pré-escola, bem abaixo da média da OCDE de US$ 8,8 mil.

lho, desenvolvimento profissional e relacionamento
dos professores com a sociedade.
É possível unir mais investimentos e uma melhor
gestão na área da educação? Como fazer isso?
Os resultados do Pisa mostram que é importante
aumentar o investimento por aluno até certo ponto.
Após esse ponto, a maneira como o dinheiro é gasto
é mais importante do que a quantia gasta. Por exemplo, o tamanho das turmas no Brasil
tem diminuído na última década, em
grande parte como resultado da mudança demográfica. Diminuir o tamanho das turmas – embora não seja necessariamente uma política ruim – tem
um custo importante e pode não ser o
uso mais eficiente dos recursos. As turmas menores, por exemplo, podem estar tirando recursos que poderiam ser
investidos em salários de professores
e programas de desenvolvimento para
os mesmos. Nossa análise mostra que a
maioria dos sistemas de ensino de alto
desempenho, sempre que confrontados com a escolha entre melhores professores e turmas menores, procuram
os melhores professores.

A partir de
certo ponto, a
maneira como
o dinheiro é
gasto é mais
importante do
que a quantia
investida

Em relação aos salários dos
professores? Investimos pouco
também?
A qualidade dos professores está diretamente ligada ao sucesso do sistema educacional de um país em
que os salários competitivos são um fator importante
para tornar a profissão docente atraente. Os salários
anuais dos professores no Brasil estão entre os mais
baixos de todos os países da OCDE e parceiros, incluindo outros países latino-americanos, como México, Chile e Costa Rica. Este valor (cerca de US$ 14.000)
refere-se ao salário mínimo legal estabelecido pela legislação brasileira. No entanto, há também outros fatores importantes que podem afetar a qualidade do
corpo docente de um país, como condições de traba-

Como vê a questão da
desigualdade econômica e social no Brasil ligadas
diretamente à educação?
Combater as desigualdades regionais nos resultados
educacionais é especialmente importante em um país
como o Brasil, onde eles são particularmente amplos. Há
também uma grande variação nos salários dos professores nos estados brasileiros. Os salários reais médios
em um estado podem ser 5,6 vezes mais altos do que em
outro. Como era de se esperar, também há uma grande
discrepância entre as pontuações dos alunos no Pisa. Os
estudantes do estado de melhor desempenho (Espírito
Santo) marcaram 435 na média em ciências, contra 360
no estado de menor pontuação (Alagoas). (FG)
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