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CONFORMIDADE DO SISTEMA DE 
REPARTIÇÃO DAS DESPESAS DE 
EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TESOURO 
NACIONAL

Masaya Minei

Introdução 

Com base no Artigo 26 da Constituição Japonesa, a educação obrigatória no Japão 

é gratuita. Nas escolas públicas, a gratuidade atende à taxa de aulas e aos livros 

didáticos, na escola particular, apenas os livros são gratuitos. No entanto, a maioria 

das escolas estrangeiras não está sujeita à gratuidade, independentemente se há o 

reconhecimento ou não da licença como instituição escolar diversa.

Até mesmo em escolas públicas, as taxas de merenda escolar, material escolar, 

materiais suplementares, excursões escolares etc., são ônus da carga dos pais 

responsáveis, ou seja, despesas particulares. Estas são as despesas escolares, mas, 

além disso, os pais são responsáveis pelas despesas de atividades extraescolares, 

como os cursos preparatórios (cursinhos) e aulas de artes, dança, música etc. De 

acordo com uma pesquisa feita pelo Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência 

e Tecnologia (MEXT)1 , comparando a soma de ambos, o valor do encargo anual, para 

o ano de 2016, para escolas primárias e secundárias, é de 322.000 ienes e 479.000 

ienes, respectivamente para escolas públicas, e 1.528.000 ienes e 1.327.000 ienes, 

respectivamente para escolas particulares. Em outras palavras, embora a educação 

obrigatória seja gratuita, de acordo com a Constituição, há o problema da alta carga 

sobre os pais.

1  “Sobre os resultados da pesquisa sobre os custos de aprendizagem para as crianças no ano de 2008” http://www.mext.
go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/12/22/1399308_1.pdf

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/12/22/1399308_1.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/12/22/1399308_1.pdf
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Além disso, pelo sistema legal, a educação obrigatória é estabelecida pelos 

municípios, que são entidades públicas locais básicas2 , devendo estabelecer escolas e 

arcar com seus custos. No entanto, os recursos financeiros estão curtos, e o país possui 

o Sistema de Repartição das Despesas de Educação Obrigatória do Tesouro Nacional 

que arca com um terço das despesas destinado à educação obrigatória. Em relação 

a este sistema, especialmente quando o governo de Koizumi Junichiro defendeu a 

“Reforma do Estado e do Governo Local”, foi considerada uma abolição do sistema 

por uma perspectiva de implementação completa da descentralização dos assuntos 

administrativos e monetários educacionais, se tornando uma questão importante. 

Embora esteja calmo agora, como um problema fundamental, a questão permanece 

se este sistema está correto ou não.

Princípio básico de finanças educacionais

A Constituição japonesa prescreve o direito dos cidadãos ao acesso à educação 

de acordo com o Artigo 26, Parágrafo 1, e no Parágrafo 2, determina a gratuidade da 

educação obrigatória.

Artigo 26 Todos os cidadãos, de acordo com a lei, têm o direito de receber 
educação de conforme suas habilidades.

2 Todos os cidadãos terão a obrigação de prover educação comum para os 
meninos e meninas sob sua proteção, indistintamente, de acordo com as 
disposições da lei. O ensino obrigatório permitirá isto gratuitamente.

Com base na Constituição, a Lei Fundamental de Educação, promulgada em 1947, 

foi revisada em 2006, mas a fim de garantir o direito de acesso à educação sob a 

Lei Fundamental de Educação revisada, são estipulados o princípio da igualdade de 

oportunidades para a educação (Artigo 4) e a finalidade da escolaridade obrigatória, 

2  Entidades públicas locais são divididas em prefeituras e municípios, as prefeituras estão engajadas na implementação 
legal da educação secundária e da assistência à escola privada para o ensino secundário e os municípios executam na 
prática a educação obrigatória.



5

para a qual não são cobradas anuidades em escolas nacionais e públicas de ensino 

obrigatório3  (Artigo 5).

As entidades públicas locais (municípios) devem estabelecer e administrar escolas 

que cumpram com essa escolaridade obrigatória (Artigos 29 e 30 da Lei de Autonomia 

Local), mas também é possível estabelecer uma corporação nacional ou escolar (Artigo 

6 da Lei Fundamental de Educação).

Como regra geral, os gastos com educação escolar serão arcados pelo estabelecedor 

(país, governo local, corporação escolar) (Artigo 5 da Lei de Educação Escolar). Muitas 

das escolas de educação obrigatória são estabelecidas pelos municípios, portanto, 

são os municípios que arcarão com grande parte do custo das despesas de educação 

obrigatória.

O Japão ratificou o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

que prevê “educação gradual gratuita” até o ensino superior, mas o objetivo ainda não 

foi alcançado.

Assistência financeira nacional aos governos locais

A educação obrigatória japonesa é basicamente implementada pelos municípios que 

também arcam com as despesas. No entanto, em relação à escola de apoio especial, 

basicamente é a prefeitura que é responsável.

No entanto, como as finanças dos municípios e prefeituras não podem cobrir os 

custos totais, estão sendo realizadas assistências financeiras pelo Estado para as 

Entidades Públicas Locais, como exceção.

A ajuda financeira pode ser dividida em: assistência financeira condicional (sistema 

de despesas do tesouro nacional); assistência financeira não-condicional (sistema de 

subsídios fiscais de alocação local). O primeiro está sob jurisdição do MEXT e o segundo 

3  Escolas de educação obrigatória referem-se a escolas primárias, escolas secundárias, escolas de educação obrigatória, 
cursos iniciais do ensino secundário e escolas de apoio especial da parte primária e secundária.
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sob a jurisdição do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações.

O Sistema de Despesas do Tesouro Nacional consiste em: (1) despesas, (2) subsídio, 

(3) concessão, (4) taxa de comissão. (1) é obrigatoriamente suportado pelo Estado 

com base em uma certa classificação de carga para os assuntos cooperativos com 

as Entidades Públicas Locais, (2) é o que o governo fornecerá com o propósito de 

ajudar assuntos específicos ou negócios, (3) são as despesas a serem pagas quando 

o governo confia os negócios administrativos etc. do país a outra agência ou alguém 

específico.

No que diz respeito à escolaridade obrigatória, as contribuições do Tesouro Nacional, 

nos termos do Artigo 10 da Lei de Finanças Locais, são as três seguintes.

1 Despesas exigidas para o salário dos funcionários da educação obrigatória.

2 Despesas necessárias para a construção de edifícios de escolas do ensino 
obrigatório.

3 Despesas necessárias para incentivar a frequência escolar em escolas especiais 
de apoio (não se limitando apenas ao ensino obrigatório).

Relativo a estas três Despesas do Tesouro Nacional, são estipuladas: o “Ato sobre 

o compartilhamento de despesas de educação obrigatória pelo Tesouro Nacional”, a 

“Lei sobre o Encargo do Tesouro Nacional para Instalações de Escolas de Educação 

Obrigatória” e a “Lei de Incentivo a Frequência Escolar nas Escolas Especiais de Apoio”.

Além do subsídio do Tesouro Nacional, que inclui questões relacionadas à frequência 

escolar para filhos em famílias conscientes do bem-estar social, promoção da educação 

remota e educação científica, há despesas para a compra de livros didáticos de todas as 

escolas de educação obrigatória, incluindo escolas particulares. Além disso, o sistema 

de gratuidade de livros didáticos está em vigor desde 1964.

O gráfico seguinte mostra a classificação do orçamento inicial para o ano de 2017, 

elaborado pelo MEXT4 , que é uma instituição nacional. Pode ser visto que a proporção 

4  Agência Tributária Nacional “Seção de aprendizagem sobre imposto” https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/
gakushu/hatten/page06.htm

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/hatten/page06.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/hatten/page06.htm
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do encargo do Tesouro Nacional nas despesas da educação obrigatória é relevante. Isso 

inclui o direcionamento de 300 milhões de ienes para a “promoção da educação aos 

estudantes que retornaram de outro país e aos estudantes estrangeiros”, repassados 

para as Entidades Públicas Locais.

Valor Bruto 
5,3567 Trilhões 

de ienes

Taxa de subsídio de promoção 
de educação 

(para distribuição de livros didáticos 
e apoio para corporações universitárias 

nacionais e escolas particulares) 
2,3315 Trilhões de ienes (43,5%)

Despesas com Instalações Educacionais 
78,8 Bilhões de ienes (1,5%)

Despesas com promoção de negócios
117.1 Bilhões de ienes (2.2%)

Repartição das despesas de educação 
obrigatória do Tesouro Nacional 
(para pagar salários de professores 

das escolas primárias 
e secundárias do setor público) 

1,5248 Trilhão de ienes (28,5%)

Despesas de promoção 
de ciência e tecnologia 

(desenvolvimento espacial, 
desenvolvimento oceânico)  

1,3045 Trilhão de ienes 
(24,4%)

O sistema de taxa de alocação local não-condicional foi implementado desde 1954. 

Este é um sistema que aloca impostos nacionais específicos para um determinado 

cálculo, a fim de ajustar a disparidade entre as entidades públicas locais e o governo 

local; é um sistema que consegue dedicar isso às despesas de forma voluntária.

A fórmula de cálculo para determinar o montante da taxa de alocação regular para 

o governo local = valor de requisitos financeiros padrões - Dentro do valor da receita 

financeira padrão, o cálculo dos requisitos financeiros padrões inclui uma grande 

quantidade de despesas relacionadas à educação. No entanto, isso significa que as 

entidades públicas locais não são obrigadas a preenchê-los com despesas educacionais.

A propósito, de acordo com a pesquisa da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE)5 , nos países da OCDE, a média da despesa 

educacional (as despesas de educação mencionadas acima e toda a educação dos 

5 OECD “Educação vista nos gráficos” (edição de 2014)
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gastos do governo local) em relação ao PIB nas despesas fiscais públicas é de 5,6%, 

mas o Japão tem o menor, apenas com 3,8%. Em outras palavras, isso significa que a 

educação pública não é muito enfatizada no Japão.

Mecanismo regional de finanças educacionais e carga dos pais 
responsáveis

Conforme mostrado na tabela abaixo, existem três elementos6  de recursos 

financeiros relacionados ao ensino obrigatório. Destes, A e B são receitas financeiras 

públicas.

Tabela 1

A - Recursos financeiros 
voluntários regionais

Imposto público (por exemplo, imposto de cidadão, imposto de 
prefeitura)

Serviço Público (ex. Taxa de Aula)

B - Carga / subsídio do Tesouro

Subsídios específicos (por exemplo, subsídios com repartição das 
despesas de educação obrigatória do tesouro nacional)

Subsídios gerais (exemplo, subsídios fiscais para alocação local)

C - Carga direta dos pais

Taxa de coleta escolar (por exemplo, taxa de almoço escolar, di-
nheiro suplementar de material didático)

Doação (por exemplo, despesas de promoção de educação PTA 
“Parents-Teachers Association - Associação de Pais e Professores”, 
despesas de treinamento)

As despesas baseadas nisto são amplamente divididas em: (1) despesas de 

consumo (gastos regulares como despesas com salário de professores), (2) despesas 

de capital (despesas do terreno, custo do edifício, custo com equipamento e compra 

de livros), (3) custos de amortização da dívida. No ano fiscal de 2015, a proporção de 

despesas educacionais regionais, incluindo o ensino secundário, assistência a escolas 

particulares e educação social foram de 84,1%, 13,1% e 6,4%, respectivamente7 . Dentro 

6  Gráfico “Os 3 Elementos da Educação e a Receita das Finanças Escolares”, por Fumio Nakamura em “Os Princípios e 
o Mecanismo da Finança Educacional” (editado por Masaya Minei “Teoria da Educação Pública que Cria uma Sociedade 
Justa” Yachiyo Publishing, 2015, p.84).

7  Visão geral do resultado da “Pesquisa sobre as despesas na educação regional” em 2016 (ano fiscal de 2015) http://
www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/005/__icsFiles/afieldfile/2017/12/06/1386887_3.pdf

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/005/__icsFiles/afieldfile/2017/12/06/1386887_3.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/005/__icsFiles/afieldfile/2017/12/06/1386887_3.pdf
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da assistência a escolas particulares, inclui-se uma pequena quantidade de assistência 

a escolas diversas, que difere consideravelmente por prefeituras.

Os gastos com despesas regionais de educação por setor de educação, no ano de 

2015, são os seguintes8 .

Tabela 2 - Repartição das despesas educacionais por finalidade

Despesas 
com escola 

primária

Despesas 
com escola 
secundária 

Despesas 
com escola 
alta (ensino 

médio)

Despesas com 
educação 

social

Despesas 
com seguro 
de educação 

física

Despesas 
gerais com 
a educação

Outros

Total Líquido
16,7955 
Trilhões de 
ienes (100%)

4,8169 
Trilhões 
de ienes 
(28,7%)

2,829 
Trilhões de 
ienes(16,8%)

2,848 
Trilhões 
de ienes 
(13,6%)

1,2498 Trilhão 
de ienes
(7,4%)

1,374 Trilhão 
de ienes
(8,2%)

2,9077 
Trilhões 
de ienes 
(17,3%)

1,3333 
Trilhão de 
ienes (8%)

Prefeituras
11,221 Trilhões de 
ienes

3,3848 
Trilhões de 

ienes
(30,7%)

2,269 
Trilhões 
de ienes 
(18,4%)

2,1398 
Trilhões 
de ienes 
(19,4%)

189,3 Bilhões 
de ienes

(1,7%)

156 Bilhões 
de ienes

(1,4%)

2,1134 
Trilhões 
de ienes 
(19,2%)

1,119 
Trilhão 

de ienes 
(9,2%)

Municípios
5,8718 Trilhões 
de ienes

1,4378 
Trilhão de 

ienes
(24,5%)

806,7 
Bilhões de 

ienes
(13,7%)

155 Bilhões 
de ienes 
(2,6%)

1,736 Trilhão 
de ienes
(18,3%)

1,2324 Trilhão 
de ienes

(21%)

839,8 
Bilhões 
de ienes 
(14,3%)

326,5 
Bilhões 
de ienes 
(5,6%)

Voltando-se para o “Gráfico da Educação vista em 2014”, da OCDE, o Índice de 

Finanças Públicas é mais baixo no ensino superior e educação infantil entre os países 

da OCDE (34,5% e 45,4%), porém, no período da educação obrigatória, que está incluso 

no ensino primário e secundário, o índice é de 93,0%, ligeiramente acima da média. 

Em outras palavras, isso significa que a carga dos pais (despesas particulares) é de 7%. 

Além do dinheiro que pode ser colocado na escola, como a taxa de almoço escolar, 

despesas suplementares de material educacional, taxa de material escolar, taxa de 

excursão escolar, despesas de PTA, exemplificadas também na Tabela 1, os pais muitas 

vezes pagam despesas educacionais fora da escola (aulas de arte, música, teatro, 

aulas de reforço, cursos preparatórios de vestibular etc.). É fato que as despesas com a 

educação dos filhos estão sobrecarregando as finanças das famílias.

8  Versão visual do livro branco de finanças locais, edição 2017 http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/29data/2017da-
ta/29010000.html

http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/29data/2017data/29010000.html
http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/29data/2017data/29010000.html
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É evidente que é difícil para as famílias menos privilegiadas pagar despesas 

educacionais chamadas de despesas particulares, por isso várias medidas de 

assistência pública foram feitas, mas por não se mostrarem suficientes, é apontado 

que a desigualdade na educação aumenta9 .

Discussão sobre o desdobramento do sistema de repartição 
das despesas de educação obrigatória do tesouro nacional

Durante o período de mandato de Junichiro Koizumi (2001-2006), quando constituiu 

uma questão importante na “Reforma da Relação entre o governo Estado e  Regional”, 

denominada “Reforma da Trindade (Despesas de Assistência ao Tesouro Nacional, 

Imposto de Alocação, Como Distribuir Fontes Fiscais, incluindo Transferência de 

Recursos Fiscais)”, uma das principais questões foi a sobrevivência do sistema de 

repartição das despesas de educação obrigatória do tesouro nacional.

Inicialmente, o governo indicou o plano para abolir o sistema de repartição das 

despesas do tesouro nacional, a fim de reduzir o ônus sobre o estado sob o nome de 

promoção da descentralização, e sugeriu um plano para alocá-lo a subsídios fiscais 

locais (proposta para fontes gerais de receita). Tornou-se o centro da questão o 

sistema de repartição das despesas de educação obrigatória do tesouro nacional.

Este Sistema de Repartição das Despesas de Educação Obrigatória do Tesouro 

Nacional, elaborado antes da Segunda Guerra Mundial que, embora tenha sido abolido 

por um tempo após a guerra, retornou, em 1953, a partir de uma promulgação do Ato 

de Repartição das Despesas de Educação Obrigatória do Tesouro Nacional, e foi posto 

em prática novamente em 1954, onde dura até hoje. Dentro do conteúdo de despesas 

do Tesouro Nacional também se incluiu “despesas com material didático” por um 

tempo, mas agora incluem-se o corpo docente e funcionários de escolas de educação 

pública obrigatória (incluindo professores de enfermagem, professores de nutrição, 

equipe administrativa e equipe de nutrição escolar) no conjunto das taxas de despesas 

9  Fundação Japão “Miséria da Criança” https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/ending_child_poverty/

https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/ending_child_poverty/
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salariais10 , onde a taxa de carga é de 1/3.

Este sistema é complicado. Em primeiro lugar, é um sistema onde as prefeituras 

assumem o valor total dos salários dos funcionários11  de escolas de educação 

obrigatória do governo municipal (excluindo cidades designadas por portaria12 ), 

e um terço disso é assumido pelo Estado. Em outras palavras, os municípios não 

precisam arcar com o ônus relacionado ao corpo docente e funcionários das escolas 

municipais, com poucas exceções. A explicação do Ministério da Educação sobre a 

importância deste sistema é a seguinte13 .

O estado é responsável, através do Sistema de Repartição das Despesas 
de Educação Obrigatória do Tesouro Nacional, por um terço das despesas 
salariais do corpo docente e dos funcionários escolares, que são as despesas 
mais importantes exigidas para a escolaridade obrigatória. Ao fazer isso, é 
possível cumprir a responsabilidade do governo pela educação obrigatória e, 
ao mesmo tempo, garantir o corpo docente e pessoal necessário para todas 
as escolas em todo o país, eliminando desequilíbrios nos padrões e níveis 
salariais de professores e funcionários entre prefeituras, além de planejar a 
manutenção e melhoria do padrão educacional.

No entanto, este sistema foi sujeito a descontinuação como mencionado acima. 

Isso foi mostrado na “Política Básica de Gestão Econômica-Fiscal e Reforma Estrutural 

2003”, em junho de 2003 , em que se destaca (sublinhado, citação)14 :

No que diz respeito ao método de custeio das despesas com a educação 
obrigatória, entre as reformas educacionais atualmente em curso, o Conselho 
Central de Educação considerou o método como parte do sistema de ensino 
obrigatório, levando isso em consideração, “será feito o estudo necessário 
sobre a alocação geral de recursos da contribuição total do Tesouro Nacional 
até o final do ano fiscal de 2006”.

10 Salários líquidos + benefícios.

11  Esta equipe de funcionários da educação é referida como “funcionário da educação de despesas de prefeitura”.

12  Antes de 2017, a prefeitura também era responsável pelos salários de professores e funcionários de escolas estabe-
lecidos por cidades designadas por decreto. Cidade designada é uma cidade com uma população de 700 mil ou mais, 
existem 20 cidades designadas no total, desde Sapporo no Norte até Kumamoto no Sul.

13  www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyuyo/1394395.htm

14  http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/cabinet/2003/0627kakugikettei.pdf

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyuyo/1394395.htm
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/cabinet/2003/0627kakugikettei.pdf
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Em relação a isso, além de autoridades administrativas locais da educação, como 

o Ministério da Educação, Associação Nacional de Chefes de Educação, associações 

de professores e funcionários, como a União dos Professores do Japão (Nichiren) 

e pesquisadores educacionais, juntos, fizeram um contra-argumento. A razão para 

a oposição é que “a educação obrigatória (1) deve ser fornecida gratuitamente a 

todos os cidadãos, e (2) como deve ser gratuito, é um campo onde a necessidade 

de recursos financeiros é extremamente alta, juntamente com a proteção do bem-

estar. Além disso, em muitos países desenvolvidos, o salário do corpo docente e 

de funcionários da educação obrigatória é inteiramente suportado por recursos 

financeiros específicos, como os impostos sobre a finalidade da educação (para alocar 

às despesas de educação), ou são assumidos pelo Tesouro Nacional. Isso porque 

existe a necessidade de recursos financeiros seguros para o ensino obrigatório”15 .

No entanto, as Seis Principais Organizações do Governo Local 16 argumentam 

que “Ao converter os custos trabalhistas do corpo docente e do pessoal em 

recursos gerais, as responsabilidades dos governos locais na educação obrigatória 

se tornarão claras para os residentes, enquanto se promove uma ampla variedade 

de iniciativas em conformidade com as normas nacionais relativas ao arranjo e 

organização de classe do corpo docente e dos funcionários”. Um fato interessante é 

que os funcionários que trabalham nas escolas, não entram na JTU (Japan Teachers 

Union – União dos Professores do Japão) e, entre os membros do Sindicato dos 

Trabalhadores da Prefeitura e Município de todo o Japão (Jichirou),17   organizado 

por funcionários da área administrativa, há uma forte opinião de que o Sistema de 

Repartição das Despesas de Educação Obrigatória do Tesouro Nacional, em vez de 

se tornar um envolvimento do Estado na autonomia local da educação, deve ser uma 

15  Grupo de trabalho sobre o Conselho Central de Educação Subcomissão de Educação Primária e Secundária de Assun-
tos Administrativos e Financeiros Educacionais para a Melhoria das Condições Educacionais “Sobre o Custo dos Encar-
gos sobre a Despesa com Educação Obrigatória (Relatório Provisório), maio de 2004.  www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo3/gijiroku/04053101/002/007.htm

16  Um total de seis organizações, incluindo a Associação Nacional do Governador, a Associação Nacional do Prefeito, o 
Conselho Nacional dos Municípios, o Presidente da Assembleia Nacional da Prefeitura, o Presidente do Conselho Nacio-
nal da Cidade e o Presidente do Conselho Nacional dos Municípios.

17  Tanto o grupo JTU quanto o Jichirou são importantes membros da Confederação de Sindicatos do Japão (Rengou).

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/gijiroku/04053101/002/007.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/gijiroku/04053101/002/007.htm
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fonte geral de receita.

No final das contas, o Sistema de Repartição das Despesas de Educação Obrigatória 

do Tesouro Nacional continua existindo e a taxa da carga do Tesouro Nacional diminuiu 

de 1/2 para 1/3, mas a parcela de 2/3 (na prática, não foi assim) se tornou medida de 

subsídio de taxa de alocação (fonte de renda geral). Ao mesmo tempo, os salários de 

funcionários regulares do corpo docente, que deveriam ser alocados nas Despesas 

do Tesouro Nacional, mudaram para o sistema de montante total, no ano fiscal de 

2004, dentro desse alcance foi possível ser alocado como salário de funcionários não-

regulares do corpo docente, isto é, foi introduzido um sistema que aumenta a discrição 

das entidades públicas locais.

Conclusão

Atualmente, no Japão, estão sendo consideradas as questões políticas como 

até onde conseguiremos avançar a gratuidade da educação pública com base nas 

Regras Internacionais de Direitos Humanos (por exemplo, gratuidade da taxa de 

cuidados na creche e taxa das aulas das universidades18 ), porém, quanto à relação 

de compartilhamento entre o governo nacional e os governos locais sobre o ônus 

das despesas educacionais obrigatórias, a controvérsia continua entre a ideia de 

que o Estado deve garantir a igualdade de oportunidades para a educação com 

responsabilidade e que isso não garante descentralização e autonomia da educação.

No entanto, no Japão, há uma situação em que a política que enfatiza o Nacionalismo 

na Educação Pública, promovida pelo Estado e Ministério da Educação, pressiona a 

descentralização da educação, autonomia e autonomia escolar ao invés do modo do 

sistema fiscal. Estabelecimento de um novo assunto chamado curso moral, colaboração 

da prática educacional na escola por novas diretrizes de aprendizado, exame de livros 

18   Em relação ao ensino secundário, no período do governo de coalização centrado no Partido Democrata, estabelecido 
em 2009, foram implementadas isenções de taxa de matrícula para as escolas secundárias públicas e um sistema de 
subsídios para as escolas privadas de ensino médio, porém, sob o mandato de Abe, que entrou no poder em 2012, foram 
configuradas restrições na arrecadação.
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didáticos do governo, certificação mais rigorosa do curso de treinamento de professores, 

e assim por diante.

Portanto, o sistema de ensino obrigatório não deve ser analisado apenas de um 

ponto de vista financeiro, também há questões a serem consideradas como um todo, 

incluindo a estrutura e a operação da administração.

Questão: Em relação ao sistema de ensino obrigatório, que é a espinha dorsal do 

sistema de educação pública, como devem ser as relações entre o governo do Estado 

e os governos regionais? Em relação a isso, o sistema de repartição das despesas de 

educação obrigatória do tesouro nacional é bom ou ruim?

< Lista de equivalência para o português >
義務教育費国庫負担制度 o sistema de repartição das despesas de educação obrigatória do tesou-

ro nacional

日本国憲法 A Constituição Japonesa

文部科学省（文科省） O Ministro da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia (MEXT)

各種学校 escola diversa

地方公共団体 entidade pública local

「国と地方の改革」　 Reforma dos Governos Central e local

日本国憲法第26条 Artigo 26. Todas as pessoas terão direito a receber educação igual 
correspondente à sua capacidade, conforme previsto por lei.
2  Todas as pessoas devem ser obrigadas a fazer com que todos os 
meninos e meninas sob sua proteção recebam educação comum 
como previsto por lei. Essa educação obrigatória deverá ser gratuita.

教育基本法 a Lei Básica para Educação

教育の機会均等　　 Oportunidades Iguais na Educação

義務教育諸学校 escolas para educação obrigatória

義務教育学校　 obrigatório

中等教育学校 Ensino Médio

特別支援学校 escolas para educação especial

無償教育の漸進的導入　　 a introducão progressiva da educação gratuita

学校法人 corporação escolar

経済的、社会的及び文化的権
利に関する国際規約

Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

国庫支出金 Desembolsos do Tesouro Nacional

負担金　 distribuição

補助金　 subsídio
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地方交付税 imposto de alocação local

一般財源 recursos gerais de receita

総務省 Ministério de Assuntos Internos e Comunicação

生活保護 segurança da vida diária (cotidiano)

「2014年図表でみる教育」　 Educação de relance 2014

義務教育費国庫負担法 Ato sobre o Compartilhamento de Despesas de Educação Obrigatória 
do Tesouro Nacional

給料 salário

諸手当 concessões (abonos)

政令指定都市　 cidade de ordenação de governo

県費負担教職員 trabalhadores da educação cujos salários são pagos pelas prefeituras 

経済財政運営と構造改革に関
する基本方針 2003 　

Políticas Básicas para a Gestão Econômica e Fiscal e Reforma Estrutural 
2003

三位一体改革 Reforma das Três Principais Políticas

全国都道府県教育長協議会 Associação do Conselho da Prefeitura de Presidente de Educação

日本教職員組合（日教組) União (Sindicato) dos Professores do Japão

全日本自治団体労働組合（自
治労)

Sindicato dos Trabalhadores de todas as Prefeituras e Municipalidades 
do Japão

日本労働組合総連合会（連
合）　

Confederação do Sindicato Japonês

普通交付税額 quantidade de imposto de alocação regular

基準財政需要額 requerimentos financeiros padrões

基準財政収入額 receita financeira padrão

総額総量性
地方六団体 seis principais organizações de governos locais

教科書検定 exame de livro didático

地方財政白書 Livro Branco sobre Finanças Públicas Locais

表１についての対訳表
教育費の目的別内訳　　 Desdobramento das Despesas Educacionais por Propósito

純計 Total líquido

都道府県　 Prefeituras

市町村　　 Municipalidades

小学校　　 Escola primária

中学校　　 Escola secundária (Colégio)

高等学校　 Escola secundária

社会教育　 Educação social

保健体育 Saúde e educação física

教育総務費　 Assuntos gerais de educação

文教予算
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Gestão de despesas para o
 Instituto de Faculdades 
Nacionais de Tecnologia 62.0 (1.2%)

Compra de livros didáticos 41.2 (0.8%)

Despesas com estudantes de intercâmbio 37.3 (0.7%)

Despesas relacionadas com esportes 29.0 (0.5%)

Despesas para encorajar a entrada no jardim da infância  32.3 (0.6%)

Despesas de aprendizagem ao longo da vida 116.6 (2.2%)

Despesas com funcionários 232.9 (4.4%)

Participação do 
tesouro nacional 
nas despesas de 
educação obrigatória
1,528.4 (28.6%)

Gestão de despesas 
para concessões para 
corporações de 
universidades nacionais
1.100,6 (20.6%)

Apoio de ensino para estudantes 
do ensino médio  390.09 (7.3%)

Gestão de despesas para as 
corporações universitárias 
nacionais  48.7 (0.9%)

Despesas com instalações 
de escolas públicas 64.5 (1.2%)

Despesas com Cultura e Arte
103.8 (1.9%)

Programas de bolsas
89.8 (1.7%)

Políticas de Energia
158.9  (3.0%)

Gestão de despesas para 
a revitalização de pesquisas 
educacionais  para universidades 
particulares 4.6 (0.1%)

Gestão de despesas para
instalações de escolas 
particulares, etc  9.2 (0.2%)

Subsídios de ajuda para 
escolas privadas, etc, para 
cobrir as despesas atuais  102.0  (1.9%)

Promoção da 
Ciência e 
Tecnologia

Concessões 
para escolas 
particulares
431.1 (8.1%)

(unidade: bilhão ien)ORÇAMENTO GERAL DO MEXT PARA O ANO FISCAL 2015

Bolsas para universidades particulares 
para cobrir despesas correntes 16.8 (0.3%)

Despesas do programa para fortalecer 
a reforma universitária nacional  315.3 (5.9%)

Classificação

Orçamento 
Geral do MEXT

Agência de inclusão 
para Assuntos 

Culturais

Valor orçamentado 
para o ano fiscal 

de 2014

Valor orçamentado 
para o ano fiscal 

de 2015

Valor de Aumento/
Diminuição

Taxa de 
crescimento

(145.0)
5,353.6

5,337.8
(100%)

(219.6)
5,337.8

103.8103.6

(74.6)
-15.8

-0.3%

0.2%

0.2%

*   figura entre parênteses mostra quantidade discriminada para a conta especial de reconstrução
*  orçamento do ano fiscal de 2014 para despesas gerais exclui o montante transferido para o novo sistema de assistência 
à criança / criança
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