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Resumo 

O presente texto concentra-se num estudo acerca das perdas do FUNDEB nos municípios do Estado do Rio Grande 

do Sul. A partir de uma pesquisa que abrange os 497 municípios do estado objetiva verificar as incongruências em 

relação aos valores retidos para composição do fundo e os redistribuídos aos entes municipais mapeando as perdas 

acumuladas em decorrência das regras estabelecidas a partir da Emenda Constitucional 53/06 e instituídas pela Lei 

11.494/07, no tocante a operacionalização dos recursos. A abordagem metodologia que conduziu a presente 

pesquisa, se caracteriza como quantitativa e qualitativa, uma vez que trabalhou-se com base de dados empíricos, 

como também utilizou-se de consultas bibliográficas e documentais, com vistas a averiguar as concepções sobre o 

financiamento educacional, os aspectos relativos às dotações de recursos, como também a participação dos entes 

federados no processo de financiamento da educação básica pública. Concluí-se que é preciso rediscutir o papel dos 

entes federados nesse processo, em especial o da União; definir uma política de financiamento da educação básica 

em uma perspectiva de qualidade baseada em custos elaborados a partir de estudos técnicos em detrimento do atual 

critério de complementação baseado no conceito de custo/valor mínimo; e ainda, a necessidade de centrar a “lógica” 

do financiamento a partir dos indicadores de qualidade. 
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INTRODUÇÃO  

Os fundos de financiamento para educação pública, instituídos a partir da Carta 

Constitucional de 1988, representaram/representam significativo avanço no tocante a alocação e 

distribuição de recursos para o desenvolvimento da educação, mas por outra parte, inúmeras 

discussões têm sido empreendidas, tanto por pesquisadores, quanto por entidades representativas, 

em especial dos municípios, acerca do alcance dos recursos oriundos de tais fundos frente às 

demandas educacionais.  

 Nesse sentido, a presente pesquisa inicia abordando primeiramente o FUNDEF, em seus 

aspectos normativos, alcance e relevância que teve ao desenvolvimento do ensino público, como 

também as nuanças acerca de suas limitações, o processo de “extinção” por via de promulgação 

                                                           
1 Este texto é um fragmento da pesquisa com o título: “o mapeamento das perdas do FUNDEB no RS em um 

contexto de universalização do acesso a educação básica”, que compõe a Dissertação de mestrado do Autor. 

2 Mestrando em educação do Programa de Pós Graduação Em Educação da Universidade de Passo Fundo. 
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da lei que instituiu o atual FUNDEB. Fundo que por sua vez, traz consigo praticamente a mesma 

“dinâmica” do antigo Fundef, todavia, é ampliado em vários aspectos e traz importantes 

contribuições ao desenvolvimento da educação básica como um todo. 

 

O FUNDEB 

Instituído pela Emenda Constitucional n.o 53 de 2006, o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o 

FUNDEB, configura-se como um fundo de natureza contábil, regulamentado pela Lei n° 

11.494/2007, (BRASIL, 2007). 

As considerações de Sena (2008) acerca do FUNDEB apontam para avanços 

significativos em relação ao Fundef, seja no alcance que o fundo passa a ter por abranger toda a 

educação básica, seja na razoável redefinição do papel da União no tocante a complementação ao 

financiamento da educação pública. Esse mesmo autor, alerta para as problemáticas acerca do uso 

indiscriminado dos recursos do fundo em detrimento da organização do financiamento a partir de 

custos. Ou seja, a operacionalização dos recursos é feita a partir de fatores de ponderação 

respectivos a cada etapa da educação, de acordo como tais fatores são redistribuídos os recursos 

aos entes, que por sua vez devem ser aplicados, teoricamente, nos gastos com a respectiva 

modalidade. 

O Art. 2o  da referida Lei, delibera que recursos do Fundo “destinam-se à manutenção e 

ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação” 

além de definir o processo de composição de tal fundo, como também o papel de cada ente 

federativo nas respectivas contribuições e condicionantes de distribuição dos valores, 

circunscritos as prioridades de atuação de cada sistema de ensino, conforme versa o artigo oitavo 

da lei 11.494 de 2007.  

Conforme preconiza as deliberações legais, o retorno do Fundo para o município é feito 

com base no número de alunos matriculados na educação básica pública, de acordo com dados do 

censo escolar do ano anterior ao exercício vigente, tal censo é realizado pelo Instituto Nacional 

de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, (ESGC/ TCE/RS, 2012).  

O FUNDEB é um fundo contábil, de âmbito estadual formado a partir da retenção de 

impostos federais, estaduais e municipais.  Ele é composto por vinte pontos percentuais 

referentes aos seguintes impostos: ICMS; FPE e FPM; IPI-exp; LC nº 87/1996 - (Lei Kandir); 
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ITR; IPVA, e, ITCMD. Os 20% de recursos de impostos que configuram a composição do 

FUNDEB, são acrescidos ainda da possibilidade de complementação da União, desde que 

determinada unidade federativa, “com base no valor ponderado por aluno, não atinja o valor 

mínimo definido nacionalmente” (BRASIL, Lei 11.494, art. 4°). 

Os recursos auferidos dos impostos que compõe o FUNDEB, são depositados em um 

fundo contábil estadual, circunscrito a cada uma das unidades da federação. Assim, cada um dos 

vinte e seis estados mais o Distrito Federal, possui seu próprio fundo, cujo montante de recursos é 

composto e redistribuído automaticamente para si (UF) e seus respectivos municípios, baseados 

no respectivo número de aluno de cada rede e os fatores de ponderação de cada matrícula. 

A partir da “dinâmica” das contribuições para a composição do FUNDEB, como também 

os critérios de repasses podem ocorrer ganhos ou perdas para os entes, conforme a Cartilha de 

Fiscalização dos Recursos do FUNDEB nos Municípios, “se o valor do retorno for maior que o 

da contribuição (dedução), teremos “plus” ou ganho. Se o valor da contribuição (dedução) for 

maior que o do retorno, teremos “perda”, (ESGC/ TCE/RS, 2012). 

A ocorrência de perdas se dá quando o montante de recursos retido, a partir dos vinte 

pontos percentuais da cesta de tributos para composição do fundo, é maior do que os valores que 

retornam aos respectivos entes.  

Vale ressaltar que a retenção ocorre automaticamente, assim independentemente do 

volume de recursos arrecadados pelos entes, 20% ficará retido para composição do fundo 

contábil, cuja redistribuição estará condicionada ao número de matrículas e fatores de ponderação 

de cada rede ensino. Sendo assim, os entes que possuem menor número de alunos matriculados 

terão um retorno proporcional às matrículas podendo acumular perdas em relação ao total de 

recursos que utilizou para composição do fundo.         

Por outro lado os entes que possuem redes que abarcam mais matrículas se beneficiam 

com valores superiores aos que utilizaram no processo de composição do fundo. Obtendo o que 

contabilmente é definido como PLUS, ou seja, os recursos redistribuídos para esses entes são a 

mais do que os valores com os quais o ente mesmo contribuiu.  

A título de exemplo de como se processa a perda a partir da composição/redistribuição 

do Fundeb, segue um pequeno recorte que apresenta a situação ocorrida no município de 

Coqueiro Baixo, onde obteve-se a partir da retenção de 20% da cesta de tributos (R$ 

8.972.069,39) destinados a composição do FUNDEB  uma receita de 1.794.414,00 no ano de 
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2014, entretanto o relatório contábil do mesmo ano aponta que esse município teve perda no 

valor de 1.341.072,92.  

Havia na rede desse município 26 alunos matriculados na educação infantil e 124 no 

ensino fundamental, totalizando 150 alunos sobre sua responsabilidade. Matrículas que por sua 

vez influenciam diretamente nos valores que retornam para esse ente. Fato que configura o 

contexto profícuo a ocorrência de perdas, e, por conseguinte, despesas com as quais tais entes 

têm que lidar.   

 

MAPEANDO AS PERDAS 

 O sentido semântico da expressão perda remete a uma série de significações, que podem 

relacionar-se, por exemplo, a resultados insatisfatórios, decréscimos, desperdícios, [...], 

(CEGALA, 2008). Adentrando em denotações mais técnicas advindas de concepções da 

contabilidade, o termo perda “se enquadra na definição de despesas”.(NBC, 2011p. 28). 

 Assim, ao constatar que um ente, por exemplo, acumula perdas financeiras em 

decorrência dos exercícios de suas atribuições legais, (a exemplo da composição/distribuição dos 

recursos do FUNDEB), evidencia-se o fato de que acumulam-se nas contas de tais entes 

dispêndios  que, além de reduzir sua capacidade de atender todas as demandas as quais são 

avocados a dar vazão, as perdas, “pela ótica” da presente pesquisa, ampliam o papel 

“coadjuvante” da União em relação ao financiamento da educação básica.  

As considerações de Bremaeker (2007) acerca da transição ocorrida do FUNDEF para o 

FUNDEB apontavam para ampliação das perdas especialmente dos municípios menores, seja 

pelo fato, à época, dos estados ficarem com um número maior de matrículas, logo auferindo, 

teoricamente, mais recursos do fundo contábil para financiamento da educação;  seja pelo fato 

dos municípios contribuírem para composição do fundo com montante de recursos com os quais 

e conforme as regras, acessariam proporcionalmente ao número de alunos matriculados 

observadas sua área de atuação.  

Vale ressaltar que nem todos os entes perdem. Comprovadamente um contingente 

também significativo de municípios e estados acessam recursos superiores aos auferidos para a 
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composição de seus fundos, não obstante cumpre-se, teoricamente, a proposta de “equalização” 

das disparidades regionais, todavia, essa tentativa de equilibrar os recursos e oportunidades, 

ocorre “penalizando” aqueles entes que, grosso modo, contribuem mais e recebem menos em 

observância aos critérios de redistribuição e complementação da União.  

As considerações de Davies (2007), acerca dos fundos de financiamento da educação 

básica assinalam uma “dinâmica” de perdas e ganhos circunscritos aos entes subnacionais. O 

pano de fundo entre as perdas e os ganhos aponta para elementos amplamente discutíveis acerca 

dos “atores” com responsabilidade de promover a educação pública e garantir a universalização 

do acesso em uma perspectiva de permanência, conforme preceituado no arcabouço normativo 

educacional, que por sua vez, traz elementos que apontam para a necessidade de um processo de 

corresponsabilidade entre as três esferas de governo. 

A recolha dos dados relativos às perdas do FUNDEB nos municípios do Estado do Rio 

Grande do Sul abrangeu os 497 municípios, ou seja, foi verificado nos relatórios do Sistema de 

Informação para Auditoria e Prestação de Contas (SIAPC), Programa Autenticador de Dados 

(PAD), atinente a cada município do território gaúcho, relatórios estes disponíveis no site do 

tribunal de contas RS.  

Em um território tão vasto como o do Rio Grande do Sul, com um número tão expressivo 

de municípios, pode-se encontrar diferentes contextos e realidades, que direta ou indiretamente 

influenciam nas demandas que cada um congrega de acordo com suas atribuições. Sem perder de 

foco a discussões empreendidas pela presente pesquisa, ao falar de perdas ou mesmo os ganhos 

(plus), a partir das regras de composição do fundo de financiamento da educação básica, fala-se 

também de uma dinâmica recorrente na qual um ente perde para o outro ganhar. Grosso modo, tal 

“dinâmica” retroalimenta um sistema que restringe as possibilidades de expansão, e, por 

conseguinte, a consecução das metas preconizadas no arcabouço legislativo educacional, que 

impactam principalmente aos municípios.  

O quadro a seguir o apresenta um panorama geral dos municípios gaúchos que 

apresentaram perdas e os que obtiveram ganho, ou plus do FUNDEB, de acordo com a 

mesorregião geográfica concernente aos respectivos entes. Seguido de uma tabela geral que 

permite a verificação das transferências por origem de recursos ao estado e aos seus municípios. 
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MESORREGIÕES MUNICÍPIOS  Plus Fundeb PERDAS com o 

Fundeb 

Centro Oriental Rio-Grandense       54 municípios 

 
31 23 

Centro Ocidental Rio-Grandense     31município 

 
11 20 

 

Nordeste Rio-Grandense      

              

54 municípios 11 43 

Sudeste Rio-Grandense 

                  

25 municípios 18 7 

Sudoeste Rio-Grandense     

                  

19 municípios 11 8 

Metropolitana de porto alegre 

 

 98 municípios 69 29 

 Noroeste Rio-Grandense 

 

216 municípios 48 168 

    

Total  497 municípios  199 298 

*Tabela construída a partir das perdas/ganhos Fundeb por mesorregiões apuradas pela presente pesquisa.  

  

 Um dos pontos de convergência entre os municípios que apresentaram perdas com o 

FUNDEB, é que a maioria absoluta destes possui uma população abaixo de cinco mil habitantes, 

com números que variam a partir de um mil e duzentos habitantes. Isso não significa dizer que 

municípios com mais de dez mil habitantes não tenham sofrido perdas. Um percentual 

significativo compreendendo uma média populacional entre cinco a dez mil habitantes reteve um 

montante de recursos para a composição do fundo superior aos recursos que a eles retornaram.  

O mesmo ocorre também com municípios com um número de habitantes superior a dez 

mil pessoas e inferior a quarenta mil, ocorre que em alguns destes o fator renda per capta abaixo 

elevada influenciar no montante retido para composição do fundo ocasionando um retorno 

proporcional a população matriculada, e, por conseguinte em observância as regras estabelecidas 

pela lei que institui O FUNDEB, tais entes também tem um retorno menor do que o montante 

retido.  

O gráfico a seguir apresenta um panorama geral dos municípios que apresentaram perdas 

com o FUNDEB ao longo da pesquisa realizada. Assim, ao fragmentar o total de 298 entes 

municipais do RS que obtiveram perdas, agrupando-os pelo número de habitantes, constata-se, 
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grosso modo, o perfil dos entes que perdem a partir das atuais regras de operacionalização do 

fundo de financiamento da educação básica. 

69%

22%

5% 1% 2%1%

PERDAS FUNDEB  NOS MUNICÍPIOS DO RS

agrupados número de habitantes 

De -2 a 5 mil habitantes 

De 5 a 10 mil habitantes 

De 10 a 15 mil habitantes

De 15 a 20 mil habitantes

De 20 a 30 mil habitantes

De 30 a - 45 mil habitantes 

 

Gráfico elaborado a partir de dados apurados pela presente pesquisa. 

 

 Por outro lado, os municípios que apresentam ganhos, ou plus do Fundeb, possuem 

algumas características convergentes, apresentam um grande contingente populacional, e, por 

conseguinte mais alunos matriculados, fator determinante no quantitativo dos valores 

redistribuídos pelo processo de operacionalização de tal fundo. Um dos exemplos que podem ser 

ressaltados, conforme os dados apurados pela presente pesquisa, é o que ocorre na região 

metropolitana, na qual a maioria dos municípios têm um retorno superior aos valores retidos para 

composição do fundo, grosso modo, recebem mais do que investem. Não obstante, são 

municípios que apresentam características econômicas que influenciam no quantitativo 

populacional, ou seja, são espaços com grandes concentrações de habitantes por conta do 

contexto sócio-econômico característico das regiões metropolitanas.  

 Do mesmo modo, nas diferentes regiões do interior do estado a presente pesquisa aponta 

que os municípios que obtiveram plus Do Fundeb, a maioria é de médio a grande porte e são 

referências regionais cujas características sócio-econômicas influenciam no progressivo aumento 

da população em detrimento dos municípios de pequeno porte, que por sua vez se mantêm 

estáveis por conta, dentre outros fatores, do processo migratório rural-urbano.    
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 Se por um lado as perdas verificadas retroalimentam o ganho necessário para que outros 

entes consigam dar atendimento as suas demandas educacionais, e, esse ganho (plus), representa 

uma parte fundamental para que os sistemas de ensino, grosso modo, mais procurados/acessados, 

considerando a realidade dos municípios de médio a grande porte, em que medida os recursos 

que são auferidos a partir da perda dos municípios menores, conseguem abarcar a demanda 

advinda da ampliação do acesso a educação básica por força de lei? 

 Certamente uma reflexão de difícil resposta, mas em termos práticos, urge rever as regras 

de composição dos fundos de financiamento e sobre tudo estabelecer novos parâmetros de 

participação dos entes da federação superando aspectos estabelecidos artificialmente para definir 

o quanto custa um aluno a partir de fatores que contribuem para que a complementação da união, 

por exemplo, permaneça circunscrita a apenas alguns estados.  

Nesse sentido, o custo aluno precisa ser redefinido, e, por esse viés o CAQI apresenta 

algumas definições com vistas a equilibrar a distribuição de recursos em uma perspectiva de 

atendimento da demanda considerando garantia de acesso e permanência em um processo 

educativo de qualidade, em detrimento da operacionalização que está posta que não apresenta 

possibilidades reais de ampliação dos valores necessários a consecução da universalização do 

acesso a educação básica observados os parâmetros de qualidade e o custo necessário e essa 

meta.  

 

AS CONCEPÇÕES DE CUSTO 

A lógica do financiamento da educação básica está centrada no valor atribuído ao custo de 

aluno. Não obstante, Castro (2011, p. 41), afirma que a “alocação de recursos orçamentários” 

para os fundos de financiamento da educação, tem o aluno, dentro das concepções acerca de seu 

custo e gasto, como elemento central. Por esse viés, pode-se afirmar que tanto entendimentos 

quanto as definições sobre Custo Aluno são fatores determinantes no processo de redistribuição 

dos valores, e, por conseguinte na capacidade de atendimento das respectivas redes de ensino.  

Em um contexto de financiamento educacional que remete a perdas no processo de 

composição/redistribuição dos recursos por um número significativo de municípios, agravado por 

dificuldade de absorção da crescente demanda educacional, em boa parte dos entes beneficiados 
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com o plus do Fundeb, urge a definição de uma política de financiamento educacional baseada 

em custos apontados a partir de estudos técnicos, que considere as especificidades de cada etapa 

do processo escolar, com vista ao atendimento pautado pela qualidade. 

Três conceitos contribuem ao entendimento da operacionalização do financiamento da 

educação básica, a saber: o valor aluno/ano; o valor mínimo nacional por aluno; e o Custo Aluno 

Qualidade Inicial, (CAQI).  

O valor aluno ano é definido baseado em um cálculo obtido entre o total dos recursos de 

cada fundo contábil estadual, dividido pelo total de matriculas efetivas de acordo com o último 

senso educacional. O resultado dessa equação é definido como valor per capita de cada aluno/ano 

de cada unidade federativa estadual. 

O valor anual mínimo por aluno é definido em âmbito nacional, pelas portarias 

interministeriais constituídas pelo Ministério da Educação e da Fazenda baseada nas estimativas 

de receitas dos fundos contábeis para financiamento da educação básica, de acordo com as 

arrecadações fiscais que compõem tais fundos. Esse valor mínimo, é definido como parâmetro 

para a complementação/suplementação da União. Assim, a unidade federativa estadual cujo 

resultado obtido a partir da divisão entre o montante total de recursos pelas matrículas não 

alcançar o valor definido nacionalmente, receberá a complementação. Observe-se que, os 

critérios definidos para o financiamento são contábeis, grosso modo, a definição dos conceitos se 

pautam por critérios contábeis, técnicos, numéricos.   

No bojo das definições que se encaminham acerca dos valores necessários a 

desenvolvimento da educação pública em uma perspectiva de universalização do acesso, estão os 

dos indicadores de qualidade, que por sua vez apontam necessidade de mudanças nas concepções 

de custo/aluno. Apontando ainda, necessidade de definição do custo aluno qualidade, (CAQ) 

como parâmetro para o processo de financiamento da educação básica. 

Conforme Carreira e Pinto (2007, p. 12) “a matriz do Custo Aluno Qualidade” é 

construída a partir do cruzamento de variáveis considerando os recortes de equidade como os 

aspectos econômicos, de gênero, étnico-raciais, localização, necessidades especiais; os insumos 

relacionados a infra-estruturas, valorização profissional, gestão democrática, acesso e 

permanência; como também os aspectos relativos às especificidades afeitas às etapas e 

modalidades que compõe a educação básica.  
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Diferentemente do atual sistema de financiamento educacional, cuja matriz conceitual 

parte do custo contábil do aluno, as propostas que vem sendo empreendidas pelos teóricos do 

Custo Aluno Qualidade  Inicial, partem das concepções acerca dos “insumos3 necessários ao 

desenvolvimento de uma educação de qualidade”(PINTO, 2013), como passo inicial para 

definição das política de financiamento da educação básica.  

Não obstante, o “pano de fundo” da pauta de reivindicações dos municípios aponta para a 

necessidade de mudanças no processo de composição e redistribuição dos fundos de 

financiamento a partir das concepções de custo por aluno definidas pelas regras atuais. Nesse 

sentido um dos pontos fundamentais está no “alinhamento da distorção” do Custo Aluno 

Qualidade Inicial (CAQI) uma vez que os valores repassados pelo Fundeb, considerando a 

estimativa de custo anual  por aluno, conforme dados da CNM estaria em desacordo com os 

gastos efetivos em educação. 

Bassi, (2010. Pg. 5) aponta para a insuficiência dos recursos repassados pela União aos 

demais entes federativos, observando ainda que as diferenças regionais, as características 

especificas de cada região do país, bem como as concepções acerca do “gasto por aluno” são 

fatores potencializadores da insuficiência de recursos. Não obstante, dados da CNM, relativos ao 

ano de 2011 acerca do custo da educação infantil apontam incongruências entre o gasto e os 

valores considerados para efeito de redistribuição do FUNDEB. Conforme tabela a seguir. 

 

Custo aluno/ano CNM 2011 Valor aluno/ano Fundeb 

Creche de tempo integral 5.876,02 Creches de tempo integral  3.157,49 

Creche de tempo parcial  3.402,13 Creches de tempo parcial   1.943,07 

Pré-escola de tempo integral  3.866,25 Pré-escola de tempo integral  3.157,49 

Pré-escola de tempo parcial  2.539,18 Pré-escola de tempo parcial  2.428,84 
*Tabela contruída com base em informações dispostas em: CNM,( 2012, p.36) 

  

 

                                                           
3 Conceito definido como os “ingredientes” básicos necessários ao desenvolvimento de um processo de educação de 

qualidade, a exemplo de escolas estruturadas com “bibliotecas, laboratórios de ciência e informática, com 

professores valorizados, [...], (PINTO, 2013). Disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=ReBQUVQbz_E>. 
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A tabela a seguir apresenta dados atualizados acerca do custo-aluno na educação infantil, 

apontados a partir das concepções da Campanha Nacional Pelo Direito a Educação, que apresenta 

o Custo Aluno Qualidade Inicial como em uma perspectiva de abarcar os custos necessários ao 

provimento da educação pública com qualidade, em detrimento dos valores praticados pela atual 

concepção do FUNDEB. 

 

Valor por aluno X custo aluno da educação infantil (CNM) ANO 2015 

REDE PÚBLICA 

 
Creche Integral Pré-escola integral Creche parcial Pré-escola parcial 

Concepção 

FUNDEB 3.349,27 3.349,27 2.576,36 2.576,36 

  

Concepção 

CAQI 7.052,44 4.640,30 4.083,26 3.047,54 

 

        
      *Tabela construída a partir de dados de ABREU, Marisa, (CNM, 2015). 

 

Em observância a esse cenário, pode-se afirmar que as perdas já apuradas pela presente 

pesquisa, considerando os municípios do Rio Grande do Sul, revelam também outras 

problemáticas em relação aos valores/fatores considerados como base para redistribuição dos 

recursos do fundo de financiamento da educação básica. Assim, tanto perdem aqueles que 

investem mais do que a eles é redistribuído pelo fundo, como os demais nessa relação de custo 

considerado e gasto efetivo.  

 

CONSIDERAÇÕES  

Ao discutir a evolução dos conceitos que viabilizam a operacionalização do 

financiamento da educação básica em uma perspectiva de qualidade, Sena (2014, p. 270) aponta 

que a “qualidade da educação integra o núcleo essencial do direito à educação”, por esse viés o 

dever do Estado em prover a educação como um direito fundamental, deve extrapolar a garantia 

de acesso, agregando permanência pautada pela qualidade.  

A implantação do CAQUi, observados os parâmetros que vem sendo discutidos 

representaria um incremento significativo no orçamento destinando ao financiamento da 

educação básica, diferentemente da situação atual com poucas perspectivas de novas fontes de 
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recursos, as ponderações acerca dos custos educacionais, considerados os insumos da qualidade, 

redesenharia o papel da esfera federal no processo de financiamento.  

A possibilidade do CAQI  tornar-se uma política de financiamento educacional 

exequível contribuirá para um reposicionamento dos atores responsáveis pelo fomento da 

educação como um direito. Assim, principalmente a União, terá presença mais efetiva no 

processo e financiamento da educação básica. Tomando por base as regras de 

complementação/suplementação, por si só, considerando os custos a partir das concepções do 

CAQI, apresenta possibilidades reais de incremento orçamentário ao financiamento do ensino 

público.  

São inegáveis os avanços conferidos pelos fundos de financiamento educacionais, tanto o 

Fundef quanto o Fundeb, foram e são fundamentais às melhorias apreendidas no provimento da 

educação pública como um direito. Todavia, tendo em vista o contexto de universalização do 

acesso a educação básica é preciso enfrentar as problemáticas que por ventura acometam o 

processo de composição redistribuição dos recursos necessários das demandas educacionais 

advindas. 

As perdas mapeadas pela presente pesquisa revelam que o processo de composição e 

redistribuição dos recursos do fundo de financiamento da educação básica retroalimenta-se, uma 

vez que os que perdem complementam os recursos que serão redistribuídos aos demais entes. 

Assim os municípios que ganham, ou obtêm plus, ficam limitados a tais “ganhos” para atender 

suas demandas educacionais independentemente desses recursos serem suficientes ou não para 

custear seus sistemas de ensino, que por sua vez ficam com poucas perspectivas de expansão e 

consequentemente limitados quanto a capacidade de atendimento em face ao processo de 

universalização do acesso a educação básica. 

Penalizar uma ou outra esfera administrativa além de não resolver cria mais problemas 

sobre tudo para aqueles que têm responsabilidade direta, o momento é de tomada de decisões 

frente a gama de discussões até então empreendidas no âmbito das políticas de financiamento da 

educação pública, é preciso conceber uma política de financiamento educacional que garanta o 

direito de todo cidadão brasileiro a uma escola pública de qualidade. 
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