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MECANISMOS DE FINANCIAMENTO E DE 
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E 
JAPONESA

Prof. Dr. Edson Rodrigues de Aro

Prof. Dr. Paulo Augusto Ramalho de Souza

1. Introdução 

Os mecanismos de financiamento e de gestão da educação brasileira representam a 

compreensão das fontes de recursos e aplicações que são destinados à educação. Essa 

compreensão é fundamental para entender como têm sido criados e implantados novos 

processos de organização e de gestão que levem a uma condição de autossuficiência 

dos órgãos gestores desses recursos, para que sejam capazes de estimular a 

participação coletiva, tanto nos sistemas de ensino, visando à democratização, bem 

como na gestão (LOUREIRO, 2009). 

O objetivo deste artigo é identificar quais são as fontes de financiamento da educação 

brasileira e como têm sido geridos, pelo Estado, esses recursos.

2. Breve Histórico do financiamento da educação no Brasil

A história do financiamento da educação brasileira nos remete ao período do Brasil 

Colônia, em que a educação do povo ficava sob a responsabilidade dos jesuítas, que 

chegaram ao país em 1549, instalando diversas escolas nos vilarejos. Nesta época, 

basicamente, a educação de caráter dogmático e opressor era financiada, em parte, pela 

coroa portuguesa e por meio de doações e autofinanciamento de empreendimentos 

pelos jesuítas, originados da exploração de mão-de-obra indígena.
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Em 1759, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, instalando um modelo de 

aulas régias. Tal modelo era um sistema de educação no qual os professores eram 

nomeados pelo rei e assumiam cargo vitalício, de caráter meritocrático, no tocante à 

sua contratação (PINTO, 2000; MACEDO; DIASA, 2011).

As fontes de financiamentos do ensino eram escassas, fato que gerava baixos 

salários aos professores e, consequentemente, uma formação inadequada. Essas 

fontes eram oriundas das câmaras municipais, que buscavam se valer de taxas locais 

sobre alguns poucos produtos produzidos na região, como aguardente, sal e carne, 

entre outros, que geravam pouca renda na economia precária, a qual girava em torno 

das propriedades rurais que se autossustentavam com a cana-de-açúcar (PINTO, 

2000; MACEDO; DIASA, 2011).

Essa condição precária pode ser ilustrada no índice de escolarização da população 

brasileira, em 1886, que chegava a 1,8%, ao passo que no país vizinho, a Argentina, já se 

atingia o patamar de 6% ao ano. Com a Independência do Brasil, em 7 de setembro de 

1822, e a elaboração da Constituição em 1824, estabeleceu-se o princípio da gratuidade, 

mas não foram especificados o mecanismo e as fontes de financiamento da educação 

no Brasil. 

Ressalta-se que a Constituição de 1824 determinou a instrução primária gratuita a 

todos os cidadãos, porém este direito foi negado aos escravos e indígenas. Verifica-se 

que com a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1891, e elaboração da 

nova Constituição neste período, o financiamento público para a educação novamente 

foi relegado a segundo plano (PINTO, 2000; MACEDO; DIASA, 2011).

Neste contexto, verifica-se que, no Brasil Colônia, até 1934, não havia uma legislação 

específica que estabelecesse a aplicação de recursos públicos na educação. Sua 

aplicação ficava à vontade das opções políticas dos governantes, das pressões 

populares por escolarização, ou por outras razões que eram consideradas convenientes 

aos gestores políticos da época (MACEDO; DIASA, 2011).
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A primeira vinculação de recursos públicos para a educação é observada no Artigo 

156 da Constituição Federal de 1934, que dispõe: “a União e os Municípios aplicarão 

nunca menos de dez por cento, e os Estados e o Distrito Federal nunca menos de vinte 

por cento da renda resultante dos impostos na manutenção e no desenvolvimento dos 

sistemas educativos” (CURY, 2007).

Mesmo com a criação do Ministério da Educação neste período, essa vinculação 

teve pouco tempo de ser concretizada, porque logo, com a implantação da ditadura do 

Estado Novo, em 1937, a nova Constituição ignorou os seus efeitos. Alguns anos depois, 

em 1946, o artigo 169 da Constituição Federal traz, no seu texto, a incorporação da 

expressão “manutenção e desenvolvimento do ensino”, tendo o governo ampliado a 

vinculação de recursos públicos para a educação e a obrigatoriedade de os municípios 

investirem nunca menos do que 20% na educação (PINTO, 2014).

Ao longo dos anos seguintes, até a Constituição de 1988 e elaboração do Plano 

Nacional de Educação (PNE 2014-2024), diversos modelos políticos foram implantados 

gerando grandes pressões da sociedade para vinculação da receita a fim de financiar 

a educação pública no país (BRASIL, 2014).

O Quadro 1 demonstra várias fases que levaram à condição atual do financiamento 

da educação no Brasil.

Quadro 1 - Fases do financiamento da educação no Brasil

ANO Eventos

1961
A Lei 4.024/61 elevou o percentual da União de 10%, estabelecido pela CF, para 12% de aplica-
ção na manutenção e no desenvolvimento do ensino, preferencialmente o público.

1962

Primeiro Plano Nacional de Educação, elaborado pelo Conselho Federal de Educação, como 
cumprimento do estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases de 1961. Na primeira parte do referido 
plano, o documento procurou traçar as metas para um Plano Nacional de Educação e, numa se-
gunda parte, estabelecer as normas para aplicação dos recursos correspondentes aos Fundos 
do Ensino Primário, do Ensino Médio e do Ensino Superior.

1964
Promulgação da Lei 4.440, de outubro de 1964, que instituiu o Salário-Educação pelo Ministério 
da Educação, que é uma contribuição das empresas compondo a fonte de recursos para a edu-
cação básica brasileira.

1967
A CF suprime os percentuais a serem aplicados em educação pela União, Estados e Distrito 
Federal e mantém a obrigatoriedade da aplicação somente para os Municípios.
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ANO Eventos

1968

Reforma universitária - LDB do ensino superior. Assegura autonomia didático-científica, disci-
plinar, administrativa e financeira às universidades. A reforma representou um avanço na edu-
cação superior brasileira, ao instituir um modelo organizacional único para as universidades 
públicas e privadas.

1971
A Lei 5.692/71, conhecida como reforma de ensino de 1º e 2º graus, seguindo as determinações 
constitucionais, omitiu os percentuais a serem aplicados pela União e Estados em educação.

1988

O PNE está referido no Art. 214 da Constituição Federal de 1988, que determina a sua elaboração 
de acordo os princípios fundamentais da educação brasileira: I) à erradicação do analfabetismo; 
(II) à universalização do atendimento escolar; (III) à melhoria da qualidade do ensino; (IV) à 
formação para o trabalho; e (V) à promoção humana, científica e tecnológica do país. Já a sua 
regulamentação foi determinada através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB/1996, que deixou à cargo da União, em colaboração com Estados e Municípios, a incum-
bência de organizar o PNE que, posteriormente, foi aprovado pela Lei n° 10.172, de 09/01/2001, 
com vigência decenal.  

1996
Nova reforma na educação brasileira - LDB. Trouxe diversas mudanças às leis anteriores, com 
a inclusão da educação infantil (creches e pré-escola). A formação adequada dos profissionais 
da educação básica também foi priorizada com um capítulo específico para tratar do assunto.

1996

Criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef) para atender ao ensino fundamental. Os recursos para o Fundef vinham 
das receitas dos impostos e das transferências dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
vinculados à educação.

2001

Sancionado o Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei n. 10.172/2001 – que, além de apresentar 
um diagnóstico da realidade educacional brasileira e das diretrizes e metas a serem executadas 
durante dez anos, traz também a obrigatoriedade de Estados, Distrito Federal e Municípios ela-
borarem seus respectivos planos decenais (2001-2011). 

2006

O Fundef foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Toda a educação básica, da creche ao 
ensino médio, passa a ser beneficiada com recursos federais. Um compromisso da União com 
a educação básica, que se estenderá até 2020. 

2007
Lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) - visão sistêmica da educação, 
com ações integradas e sem disputas de espaços e financiamentos. No PDE, investir na educa-
ção básica significa investir na educação profissional e na educação superior.

2011

Novo Plano Nacional de Educação - vigência (2011-2020). Demandas levantadas como princi-
pais na sociedade; indicadores relativos ao patamar atual e as tendências de crescimento das 
diversas etapas e modalidades da educação; projeção responsável de investimentos públicos 
em educação”.

2014
PNE 2014-2024. Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atin-
gir, no mínimo, o patamar de sete por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quinto 
ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a dez por cento do PIB ao final do decênio.

Fonte:  Adaptado de: Pinto (2000; 2014); Macedo e Diasa (2011); Brasil (2011; 2014; 2018)

O PNE 2014-2024 traz dez diretrizes, entre elas, a erradicação do analfabetismo, 

a melhoria da qualidade da educação, além da valorização dos profissionais de 

educação, um dos maiores desafios das políticas educacionais. De acordo com o art. 
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7º dessa nova lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão em 

regime de colaboração para atingir as metas e implementar as estratégias previstas 

no texto. Já o Art. 10 do PNE 2014-2024 aponta que deverão ser formuladas as fontes 

de financiamentos da educação de maneira a assegurar a consignação de dotações 

orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias e com os respectivos 

planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução no plano plurianual, nas 

diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios (BRASIL, 2018). 

As ações do PNE 2014-2024 devem conduzir ao que foi proposto nos incisos do art. 

214 da Constituição Federal, quais sejam:

• erradicação do analfabetismo; 

• universalização do atendimento escolar; 

• melhoria da qualidade do ensino; 

• formação para o trabalho; 

• promoção humanística, científica e tecnológica do país; e 

• estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 
proporção do produto interno bruto (BRASIL, 2018).

Sua previsão é observada na Lei nº 13.005/2014, art. 5º, que destaca que a execução 

do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de 

avaliações periódicas, realizados por quatro instâncias: 

I − Ministério da Educação (MEC); 

II − Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte do Senado Federal; 

III − Conselho Nacional de Educação (CNE); 

IV − Fórum Nacional de Educação (BRASIL, 2014). 
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Essas instâncias têm a competência de analisar e propor políticas públicas que 

assegurem a implementação das estratégias e o cumprimento das metas, assim como 

a revisão do percentual de investimento público em educação. Como observa o art. 

5º, § 3º, há a previsão expressa de que a meta progressiva do investimento público 

em educação (Meta 20) será avaliada no quarto ano de vigência do PNE e poderá ser 

ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento 

das demais metas. Deste modo, a partir de avaliações e do monitoramento de sua 

execução, o PNE pode ser atualizado para enfrentar desafios que surjam durante seu 

percurso pelos diversos atores envolvidos na sua elaboração (BRASIL, 2014). 

2.1 Fontes de Financiamentos da educação no Brasil

O financiamento da educação pública constitui-se num dos principais desafios para 

o Brasil, em face da adoção, a partir da década de 1990, de políticas de contenção 

de recursos com consequências comprometedoras para a qualidade da produção 

do conhecimento e da formação de profissionais para o país. O delineamento das 

discussões sobre as fontes de financiamento e gestão da educação brasileira terá vez 

a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, afirma que: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade [...]” (BRASIL, 1988). Assim, essa tríade de possibilidades de fontes de 

recursos financeiros pode ser obtida tanto pelos recursos do fundo público, quanto pelo 

pagamento de mensalidades, que são recursos das famílias, e por recursos oriundos da 

interação das instituições com os diversos setores da sociedade - empresas, indústrias, 

associações etc. (CHAVES; AMARAL, 2015).

Segundo a CF de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996), a 

organização do sistema educacional brasileiro é determinada pela divisão de encargos 

e comprometimento com o financiamento e gestão dos recursos nos mais distintos 

níveis e modalidades de ensino entre a União, os Estados e Municípios (DOURADO, 
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2007). Com isso, estabeleceram-se vinculações mínimas dos impostos nos âmbitos 

federal, estaduais, do Distrito Federal (DF) e municipais, que devem, obrigatoriamente, 

ser aplicados em educação, em todos os níveis, etapas e modalidades (CHAVES; 

AMARAL, 2014).

Os recursos que são destinados a financiar a educação pública no Brasil são 

originados das seguintes fontes:

• Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

•  Receita de transferências constitucionais e outras transferências.

•  Receita da contribuição social do salário-educação e de outras contribuições 
sociais.

•  Outros recursos previstos em lei (BRASIL, 2018).

O financiamento da educação pelas esferas governamentais, conforme CF, estabelece 

que a União participe com uma aplicação de recursos de, no mínimo, 18%, excluídas 

as transferências, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios participem com uma 

aplicação de recursos de 25% do total da receita resultante de impostos, incluídas as 

transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público 

(BRASIL, 2018).

As fontes de recursos econômicos públicos destinados à educação são gerenciadas 

pelo Ministério da Educação por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). São três fontes de recursos operacionalizados pelo FNDE: 1) FUNDEB 

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação); 2) FIES (Programa de Financiamento Estudantil); e 3) Salário-

Educação. 
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1) FUNDEB

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – Fundeb – é um fundo especial, de natureza contábil e 

de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete 

fundos), formado, na sua quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e 

transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por 

força do disposto no art. 212 da Constituição Federal. 

Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma 

parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por 

aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, 

todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica 

(BRASIL, 2018).

2) FIES

O Fies é um programa destinado a financiar a graduação de estudantes matriculados 

em cursos presenciais não gratuitos e com avaliação positiva nos processos de 

avaliação conduzidos pelo Ministério da Educação. O programa financia até 100% do 

valor dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino com adesão ao 

Fundo, dependendo da renda familiar mensal bruta e do comprometimento com os 

custos da mensalidade.

3) Salário-Educação

O Salário-Educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de 

programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, conforme 

previsto no § 5º do art. 212 da Constituição Federal de 1988. Esse recurso é repartido 

em cotas, sendo os destinatários a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

da seguinte forma:
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a) 10% da arrecadação líquida fica com o próprio FNDE, que a aplica no 
financiamento de projetos, programas e ações da educação básica;

b) 90% da arrecadação líquida é desdobrada e automaticamente disponibilizada 
aos respectivos destinatários, sob a forma de quotas, sendo:

1.   quota federal – correspondente a 1/3 dos recursos gerados em todas 
as Unidades Federadas, o qual é mantido no FNDE, que o aplica no 
financiamento de programas e projetos voltados para a educação básica, 
de forma a propiciar a redução dos desníveis socioeducacionais entre os 
municípios, estados e regiões brasileiras;

2. quota estadual e municipal – correspondente a 2/3 dos recursos 
gerados por Unidade Federada (Estado), os quais são creditados, mensal 
e automaticamente, em contas bancárias específicas das secretarias de 
educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na proporção 
do número de matrículas, para o financiamento de programas, projetos e 
ações voltados para a educação básica (art. 212, § 6º da CF, BRASIL, 2018).

Na seção 2.2 a seguir, serão discutidas as fontes dos recursos e as despesas com o 

Programa Universidade para Todos (PROUNI) assim como é feita a gestão dos recursos 

da educação no Brasil.

2.2 Gestão dos Recursos da Educação Brasileira

 A gestão dos recursos da educação brasileira envolve compreender os vários 

tipos de fontes que financiam o acesso do estudante às instituições públicas e privadas 

como o Programa de Financiamento Estudantil (FIES), o Programa Universidade para 

todos (PROUNI), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e o Salário-Educação.  

 1) FIES

Desde o seu surgimento, em 1999, o Fies passou por várias mudanças, mas ainda 

se caracterizavam comedidas ou, muitas vezes, apresentavam baixo impacto social, 

até a mudança ocorrida em janeiro de 2010, com a aprovação da Lei 12.202/10, a qual 

teve como finalidade alterar as regras do financiamento, possibilitando uma ampliação 
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do acesso dos estudantes de baixa renda às instituições de ensino privadas. Outra 

mudança expressiva implementada pela citada lei foi com relação ao prazo para 

pagamento do financiamento após a conclusão do curso, que passou de duas vezes 

o tempo do curso para três vezes, ou seja, o estudante que conclui o curso em quatro 

anos terá o prazo de 12 anos para pagar o financiamento, como disposto no art. 5º, 

inciso V, letra “b” da Lei 12.202/10. Além disso, a lei implementou a redução na taxa de 

juros que, no primeiro ano de criação do financiamento, era de 9% ao ano, passando, 

posteriormente, a 6,5% ao ano e, por fim, foi fixada em 3,4% ao ano, uma redução 

significativa (BRASIL, 2010).

Outra inovação da lei se refere aos formandos em cursos de medicina e de 

licenciaturas, os quais poderão abater 1% da dívida a cada mês trabalhado, caso optem 

por atuar como professores da rede pública de educação básica ou como médicos no 

programa Saúde da Família. Os critérios para aderir a essa modalidade de pagamento 

apontam para a necessidade de se adotar uma jornada de, no mínimo, 20 horas 

semanais. O estudante que já estiver em efetivo exercício na rede pública de educação 

básica ao ingressar no curso de licenciatura. terá direito ao abatimento da dívida desde 

o início do curso, nos termos do art. 6º-B (BRASIL, 2010; MOURA, 2014).

Aqueles que optarem por ingressar em programas de residência médica credenciados 

pela Comissão Nacional de Residência Médica e em especialidades definidas pelo 

Ministério da Saúde como prioritárias, terão o período de carência estendido por todo 

o período da residência. Antes da sanção da Lei nº 12.202, a carência era de 18 meses 

após a conclusão do curso (MOURA, 2014).

De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/FIES, 

2018), o estudante interessado em obter financiamento para o curso superior deve 

atender, preliminarmente, aos seguintes requisitos:

1 - ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, a partir da edição 
de 2010, e obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 
(quatrocentos e cinquenta) pontos e nota na redação superior a 0 (zero); e
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2 - ter sido selecionado no processo seletivo do FIES conduzido pela Secretaria de 
Educação Superior do Ministério da Educação.

2) PROUNI

O PROUNI, que foi instituído por meio da Medida Provisória 176 de 13/09/04, 

regulamentado pelo decreto nº 5.245 de 15/10/04 e institucionalizado pela Lei n°11.096, 

de 13 de janeiro de 2005, é um programa do Ministério da Educação, criado pelo 

Governo Federal, que oferece bolsas de estudos em instituições de educação superior 

privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes 

brasileiros sem diploma de nível superior. As instituições de ensino que participam 

do PROUNI ficam isentas de uma série de impostos e incentivos fiscais, dentre eles: 

o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 

Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o 

Programa de Integração Social (BRASIL, 2005; BLIACHERIENE et al., 2017).

Conforme o Art.1º, §§ 1o e 2o, da Lei 11.096, a bolsa integral é concedida a brasileiros 

cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1 (um) salário-mínimo 

e 1/2 (meio). Para as parciais de 50% ou de 25%, a renda familiar mensal per capita 

não deve exceder ao valor de até 3 (três) salários-mínimos, mediante critérios definidos 

pelo Ministério da Educação.

De acordo com o Art. 2º da mesma Lei No 11.096, a bolsa será destinada a 

estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, 

ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; ao estudante portador 

de deficiência, nos termos da lei; ao professor da rede pública de ensino nos cursos 

de licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da 

educação básica, independentemente da renda a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 

1o desta Lei (BRASIL, 2005; FELICETTI; CABRERA, 2017).

Só é possível se candidatar a bolsa do PROUNI os estudantes que se submeterem 

ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e tiverem obtido a nota mínima de 450 
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pontos na média das cinco notas obtidas nas provas do Exame. Os resultados do Enem 

são usados como critério para a distribuição das bolsas de estudos, isto é, as bolsas são 

distribuídas conforme as notas obtidas pelos estudantes no Enem. Ainda, os alunos que 

possuírem bolsa de 50% poderão financiar o restante através do FIES, isso reflete uma 

medida do Governo de unificação do PROUNI e do FIES, com o intuito de possibilitar 

um maior acesso dos estudantes ao ensino superior (BRASIL, 2005).

3) FUNDEB

São destinatários dos recursos do FUNDEB os estados, Distrito Federal e municípios 

que oferecem atendimento na educação básica. Na distribuição desses recursos, são 

consideradas as matrículas nas escolas públicas e conveniadas, apuradas no último 

censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(Inep/MEC) (FNDE/FUNDEB, 2018).

 Portanto, os alunos considerados são aqueles atendidos:

• nas etapas de educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental (de 
oito ou de nove anos) e ensino médio;

• nas modalidades de ensino regular, educação especial, educação de jovens e 
adultos e ensino profissional integrado;

• nas escolas localizadas nas zonas urbana e rural;

• nos turnos com regime de atendimento em tempo integral ou parcial (matutino 
e/ou vespertino ou noturno).

O FUNDEB terá vigor até o ano de 2020, não implicando na ampliação dos recursos, 

mas apenas alterando os critérios de distribuição dos mesmos, conforme Emenda 

Constitucional nº 53/2006, que destaca que a subvinculação das receitas dos impostos 

e transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios passaram para 20% e sua 

utilização foi ampliada para toda a Educação Básica (BRASIL, 2007; LUQUE, 2015).
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A título de complementação, para além dos recursos que compõem o FUNDEB, 

existe uma parcela de recursos federais para adicionar em âmbito estadual sempre 

que seu valor por aluno não atingir o mínimo estabelecido nacionalmente. Os autores 

destacam que, independentemente da origem do recurso, o mesmo é exclusivamente 

redistribuído para aplicação na educação básica (DAVIES, 2008; SANTOS; VIEIRA, 2017). 

Quanto à distribuição dos recursos do FUNDEB, estes são divididos proporcionalmente 

ao número de alunos matriculados nas redes de ensino estaduais e municipais de 

educação básica de cada estado. Os números referentes às matrículas são obtidos 

através do Censo Escolar, efetivando, assim, os estados e seus municípios como 

beneficiários desses recursos repassados pelo Fundeb (BRASIL, 2007).

O Fundeb manteve quase integralmente a lógica de funcionamento do Fundef. 

Comporta esclarecer que se tratam, na realidade, de 27 fundos de natureza contábil, 

no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, compostos pelas receitas abaixo 

discriminadas no Quadro 2. 

Ainda, no âmbito de cada estado, onde a arrecadação não for suficiente para garantir 

o valor mínimo nacional por aluno ao ano, haverá o aporte de recursos federais, a título 

de complementação da União (BLIACHERIENE et al., 2017).

Quadro 2: Tributos Componentes do FUNDEB

RECEITA/ANO 2007 2008 2009 2010 a 2020
FPE 16,66% 18,33% 20% 20%

FPM 16,66% 18,33% 20% 20%

ICMS 16,66% 18,33% 20% 20%

IPIexp 16,66% 18,33% 20% 20%

Desoneração Exporta-
ções

16,66% 18,33% 20% 20%

ITCMD 6,66% 13,33% 20% 20%

IPVA 6,66% 13,33% 20% 20%

ITR – Cota Municipal 6,66% 13,33% 20% 20%

Complementação da 
União

R$ 2 bilhões R$ 3,2 bilhões R$ 5,1 bilhões
10% da contribuição de 

estados e municípios

Fonte: Bliacheriene et al. (2017).
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Os recursos do Fundeb são distribuídos de forma automática (sem necessidade 

de autorização ou convênios para esse fim) e periódica, mediante crédito na conta 

específica de cada governo estadual e municipal.

4) Salário-Educação

Com a edição da Lei nº 11.457/2007, a contribuição social do salário-educação – que 

era recolhida pelo INSS e pelo próprio FNDE – passou a ser arrecadada exclusivamente 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que transfere para o FNDE o produto 

da arrecadação, sendo parte para aplicação e parte para repartição e distribuição em 

quotas (FNDE, 2018).

Os parcelamentos concedidos pelo FNDE, com base nas Leis nº 8.212/91, 10.684/2003 

e MP nº 303/2006, portanto anteriormente à edição da Lei nº 11.457/2007, continuam 

com seus processos sendo acompanhados pelo FNDE, que atuará na arrecadação 

dos valores parcelados até a finalização dos recolhimentos (que ocorrerá até meados 

de 2018), sendo que as guias para recolhimento desses parcelamentos poderão 

ser emitidas pelo Sistema de Cobrança do Salário-Educação, com acesso facultado 

apenas às empresas que ainda possuem esses parcelamentos em andamento no 

FNDE (FNDE, 2018).

As despesas custeadas com recursos do salário-educação devem estar enquadradas 

como programas, projetos e ações voltados para o financiamento da educação básica 

pública. Tais recursos também podem ser aplicados na educação especial, desde que 

vinculada à educação básica. Quanto à utilização desses recursos, apresentam-se, 

abaixo, as diretrizes para o enquadramento ou não das despesas, de acordo com as 

orientações apresentadas na seção Utilização dos Recursos no site do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE, 2018).
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2.3 Quais são as ações consideradas como de manutenção e          
desenvolvimento do ensino?

As despesas, conforme o inciso II do § 1º do art. 15 da Lei nº 9.424/1996, serão realizadas 

para financiamento de programas, projetos e ações voltados para o desenvolvimento 

do ensino básico público. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 70 da LDB, 

enumera as ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino:

a. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da 
educação; ainda que esta despesa esteja prevista no art. 70 da LDB, por força 
do disposto no art. 7º da Lei nº 9.766, de 18 de dezembro de 1988, é vedada a 
destinação de recursos das Quotas Estadual e Municipal do Salário-Educação 
ao pagamento de pessoal.

b. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino;

c.   Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino;

d. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando, precipuamente, ao 
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;

e. Realização de atividades–meio necessárias ao funcionamento do ensino;

f.   Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;

g. Aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar;

h. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao 
disposto nos itens acima (FNDE, 2018).

2.4 Quais são as ações não consideradas como de manutenção 
e desenvolvimento do ensino?

O art. 71 da Lei 9.394/96 - LDB - prevê que não constituem despesas de manutenção 

e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

a. pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou quando efetivada 
fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento 
de sua qualidade ou à sua qualidade ou à sua expansão;
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b. subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo 
ou cultural;

c.    formação de quadros especiais para Administração Pública, sejam militares ou 
civis, inclusive diplomáticos;

d. programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, 
farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social;

e. obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 
indiretamente a rede escolar;

f.    pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de 
função ou em atividade alheia à manutenção e ao desenvolvimento do ensino 
(FNDE, 2018).

Além do fundo e da contribuição mencionados anteriormente, o governo federal 

também financia programas nacionais de políticas públicas para as escolas públicas 

de educação básica, apresentados no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), tais como:

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE

Consiste no repasse anual de recursos às escolas públicas do ensino fundamental 

estaduais, municipais e do Distrito Federal e às do ensino especial mantidas por 

organizações não-governamentais (ONGs), desde que registradas no Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS). O repasse dos recursos é feito anualmente 

pelo FNDE às contas bancárias das unidades escolares, sendo estes utilizados para 

aquisição de material permanente; manutenção, conservação e pequenos reparos 

da unidade escolar; aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento 

da escola; capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação; avaliação de 

aprendizagem; implementação de projeto pedagógico e desenvolvimento de atividades 

educacionais (FNDE, 2018).
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Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Transfere recursos financeiros para os estados e municípios para compra de 

gêneros alimentícios de forma a garantir a alimentação escolar dos alunos da 

educação infantil (creche e pré-escola) e do ensino fundamental, inclusive das escolas 

indígenas, matriculados em escolas públicas e filantrópicas. Cabe destacar que estados 

e municípios devem complementar a verba recebida de forma que o montante do 

recurso seja suficiente para aquisição da alimentação (FNDE, 2018).

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE

Os recursos são destinados aos alunos da educação básica pública residentes 

em áreas rurais que utilizam transporte escolar. O cálculo do montante de recursos 

financeiros destinados anualmente aos entes federados é baseado no censo escolar do 

ano anterior X per capita, definido e disponibilizado na página do FNDE para consulta. 

Consiste na transferência automática de recursos financeiros para custear despesas 

com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços 

de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de 

assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação 

utilizada para o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área 

rural. Serve, também, para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para 

o transporte escolar (FNDE, 2018).

Programa Nacional de Saúde do Escolar – PNSE

Concede aos municípios apoio financeiro, em caráter suplementar, para a realização 

de consultas oftalmológicas, aquisição e distribuição de óculos para os alunos com 

problemas visuais matriculados na 1ª série do ensino fundamental público das redes 

municipais e estaduais. Baseia-se na ideia de que, para se ter um bom rendimento 

escolar, é preciso que se tenha saúde. Dessa forma, o MEC considerou as dificuldades 
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visuais e auditivas como alguns problemas de saúde que comprometem diretamente 

o rendimento escolar da criança (DOURADO et al., 2006, p. 64). 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD

Possui a finalidade de prover aos estudantes das escolas públicas das redes federal, 

estaduais, municipais e do Distrito Federal obras didáticas e paradidáticas e dicionários. 

Este programa tem por objetivo o cumprimento do preceito constitucional de assegurar 

adequadas condições de aprendizagem para o aluno do ensino fundamental, por meio 

da oferta gratuita do livro didático (SANTOS; VIEIRA, 2017).

Todos esses programas têm por objetivo prover as escolas públicas de educação 

básica das redes federal, estadual e municipal de recursos que ampliem as possibilidades 

e auxiliem no desenvolvimento das atividades educativas previstas 

3. Considerações Finais

A temática do financiamento e gestão dos recursos da educação no Brasil tem se 

mostrado um elemento necessário para uma melhor compreensão da organização e 

da gestão na educação, visto principalmente a partir das pesquisas que analisam as 

relações entre o financiamento e a implementação de políticas educacionais.

Deste modo, é compreensível que tais discussões se tornem complexas ao considerar 

todos os meios, estruturas e legislações nas quais o financiamento se legitima para 

o campo da educação, tendo como cenário os diferentes entes federados (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e a esfera privada. Ainda que a compreensão 

desta estrutura, meios e bases do financiamento da educação seja um tema complexo, 

é indispensável que toda a sociedade se envolva e compreenda seus direitos básicos a 

uma educação de qualidade, como é assegurado pela própria constituição.
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