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Fonte: Thomas Piketty (O capital no séc. XXI)

O papel do fundo público: não há política social 
sem tributação
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O Brasil gasta pouco em Educação

4 x

OCDE-2015

% do PIB: 5% (OCDE: 6%)..mas não se
gasta % do PIB e sim R$/aluno

Quanto custa uma escola privada de classe média?
Fundeb  (A iniciais) CE: R$ 270/mês (2019)



Uma economia estagnada

R$ tri de 2018



Evolução do gasto federal com MDE

R$ bi de 2019

% do PIB



Um olhar sobre os programas federais na educação básica: o FNDE 
(empenho)

Fonte: 
Finbra 
(SIOP)

Programas:
•Pronatec
•Proinfância
•Ed. Superior?
•Fundeb

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alimentação 4.712 4.873 4.900 4.815 4.526 3.963 4.179 4.164 4.155 4.155

E. Profissional 1.238 2.458 4.136 4.831 4.218 1.843 469 302 207 99

Ed. Básica 0 8.143 8.151 7.787 5.992 4.413 5.032 4.589 4.903 4.546

Ed. Infantil 1.450 2.693 2.799 3.548 531 551 174 182 124 70

Transf. Ed. Bas. 21.671 22.665 19.442 18.440 17.917 17.166 16.477 16.188 17.138 11.482

Ensino Superior 0 0 131 143 267 294 345 626 832 361

Total 34.088 42.919 40.902 40.607 34.223 29.037 27.164 27.093 27.779 20.992

PLOA

O desmonte do FNDE  fim da colaboração 
federal (transferências voluntárias)



Onde se corta no FNDE? 

Fonte: Finbra (SIOP)
Obs: (empenhado; 2020 PLOA)



O Fundef e a municipalização do ensino fundamental

BA



Base constitucional do Fundeb e CAQi:

Art. 211. (§ 1º) A União organizará o sistema 
federal de ensino (...) e exercerá (..) função 
redistributiva e supletiva, de forma a 
garantir equalização de oportunidades 
educacionais e padrão mínimo de 
qualidade do ensino mediante assistência 
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios.

Complemento da 
União ao Fundeb



Fundeb: Valor/aluno médio 
(2016)



O Fundeb e a equalização entre as Ufs 
(2016)

Efeito da 
complementação
da União  (R$ 13,7 bi) 

Fonte: FNDE (consolidado)

...MAS apenas 9 estados tiveram 
complementação em 2016



A política de fundos e as matrículas



EJA e as promessas não cumpridas do Fundeb





Desafios ainda grandes para o atendimento

Não é possível discutir o novo Fundeb sem levar em conta 
as necessidades de expansão (EI, EM, EJA, E Campo)

4-17: (1,5 mi); 0-3/50% (1,3 mi), 18-24 (5,9 mi)



O efeito das políticas econômicas recessivas p/ E. e M.

Evolução do Fundeb (R$ de 2019)

Fonte: FNDE (consolidado)



Evolução do Piso do Magistério (R$ de 2018)

Desestruturação da carreira docente



Fundeb: pontos centrais

-Avança na equalização (9 estados/MA, PA, AM + signif.)
-Robin Hood c/ICMS e anti- Robin Hood c/FPM
-Baixo valor/aluno (mínimo Fundeb x CAQi)
-Política de fundos SEM CAQ não estimula a expansão 
e tende a precarizar o atendimento nas etapas e 
modalidade de maior custo (fator de ponderação não 
representa o custo real): creche, ed. rural e ed. 
especial. + privatização



O novo Fundeb e a diversidade dos municípios brasileiros

Cuidado com o valor elevado da Receita total/aluno 

Os falsos 
municípios 
ricos.....

Característica 
comum:
Baixa receita 
total e 
atendimento.

Como Douradoquara (zero crianças em creche), Nova Pádua (13 cças), União da Serra 
(12 cças), vão garantir o direito às crianças no novo Fundeb?



Os pobres de verdade: a menor Receita Educ./aluno (2017) 
(abaixo de R$ 2.700)

Característica
comum: 
baixa receita 
+
elevada
participação 
da matrícula 
municipal.



A receita própria de impostos vale para poucos: 

10% dos municípios  90% da receita própria (300 86%)
Por ser tributo direto  desestímulo à arrecadação

Impacto no valor 
aluno:
 87% < R$ 1.000
65% < R$ 500
38% < R$ 200

Adicional p, Educação

19 munic.  50,2% da receita própria



22

PNE: Fundeb com o Custo Aluno Qualidade inicial 

Menor valor em R$ por aluno:
1- Sem complemento Governo Federal): R$ 1.751/ano
2- Fundeb hoje: R$ R$ 3.250/ano (complemento federal atual: 0,2% do PIB)
3- Fundeb com CAQi: R$ 5.225/ano (complemento federal : 1,1% do PIB)

(3)

(2)

(1)

R$/aluno-ano     (2016) 5.700 
Média*

Obs:   Média pública Brasil: R$ 5.700 (* excluindo os 300 municípios + ricos)
 Rede Privada (classe média): R$ 15.000/ano



Princípios norteadores para o debate:
1.O CAQi como eixo do debate (na EC fixar prazo p/CAQi)
2.Respeitar o padrão de oferta atingido (vedar a redução no valor aluno 
no Fundeb) (não mexer na complem. de 10%);
3.Complemento além dos 10%, considerando o potencial de recursos 
para educação (Mun.x Est.)
4.Considerar a receita total e não apenas a receita/aluno (escala) 
5.Prever mecanismos na complementação (%) que estimulem a 
expansão do atendimento e considerem as vulnerabilidades;
6.Foco no sistema público (tem capacidade ociosa e setor privado  
aumenta as disparidades)
7.Estabelecer fatores de ponderação reais: (Cenário: Creche: x 2; 
Tempo integral: x 1,5; Rural: x 1,4; Pré=EF=EM=EJA)
8.+ importante: 
Mudar o papel do governo federal no Fundeb  CAQi:
•Hoje: 10% (0,2% do PIB) 
• CAQi: 1% do PIB (~50% de comp.~=PEC Senado) (foge aos efeitos 
da EC 95/16)



Há o que se comemorar 
no Substitutivo da relatora 
da PEC-Fundeb + recente 

(?) em discussão na 
Câmara dos Deputados?



Obs: Supondo crescimento anual da receita de 3%.

Não haverá PNE com a EC/95 + recessão

10,3%

18% Fim da vinculação (p/20 anos)

Simulação feita pelo autor.

E sem PNE não há futuro para 
as crianças e jovens!
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