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INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de se garantir o acesso e melhorar a qualidade da educação pública 

oferecida no País é um consenso na sociedade brasileira. No mundo contemporâneo, no 

qual o conhecimento é cada vez mais valorizado, a capacidade de criar e inovar gera um 

diferencial de competitividade para a nação, figurando entre os mais importantes fatores 

de indução do desenvolvimento econômico. 

 

Inúmeros progressos foram registrados nos indicadores educacionais brasileiros 

nos últimos anos. O ensino fundamental foi universalizado, a taxa de analfabetismo caiu e 

o número de alunos nos ensinos médio e superior cresceu consideravelmente. Entretanto, 

um longo caminho ainda precisa ser percorrido. A comparação com a Coréia do Sul nas 

questões educacionais é sempre emblemática. Na década de 1960, a exemplo do Brasil, 

a proporção de analfabetos na população daquele país estava entre 40% e 50%. 

Atualmente, enquanto o Brasil apresenta uma taxa de analfabetismo de aproximadamente 

16% (Censo 2000), a taxa sul-coreana é de 2,2%. 

 

Fatos como esse, indubitavelmente, se refletem no desenvolvimento econômico do 

País. Nos dias de hoje, a Coréia do Sul apresenta uma das economias mais dinâmicas do 

planeta e suas indústrias são capazes de competir em ramos concorridos do comercio 

mundial, como é o caso das indústrias eletroeletrônicas e de informática. Novamente 

comparando a evolução dos dois países, enquanto o Brasil apresentava uma renda per 

capita de aproximadamente US$300 na década de 1960, a renda per capita sul-coreana 

neste período oscilava em torno de US$100. Em 2002, enquanto a renda per capita 

brasileira era de aproximadamente US$ 2.600, a renda per capita sul-coreana excedeu o 

patamar de US$9.800.1 

 

Em 1996, o governo brasileiro assumiu uma postura de priorização do Ensino 

Fundamental consubstanciada no FUNDEF: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

                                                 
1 Dados da Coréia do Sul foram obtidos junto ao Fundo Monetário Internacional – FMI (www.imf.org). Para o Brasil, os 
dados de analfabetismo provêm do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (www.ibge.gov.br), e as 
informações sobre a renda per capita foram baseadas em dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 
IPEA (www.ipeadata.gov.br). 
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Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Tal projeto, implementado por meio 

de emenda constitucional, estabelecia diretrizes para a aplicação dos recursos públicos 

em educação fundamental, distribuindo receitas para estados e municípios de acordo com 

a proporção de matrículas cobertas por cada jurisdição. Não se pode negar que, em 

associação com outras medidas, o referido Fundo foi importante para aumentar o acesso 

de crianças e adolescentes ao ensino fundamental, fazendo com que este nível de 

ensino, atualmente, esteja praticamente universalizado. 

 

 De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2005, 

97,6% dos brasileiros de 7 a 14 anos freqüentavam a escola, ainda que não 

necessariamente o ensino fundamental, conforme seria o ideal (Fonte: IBGE – 

www.ibge.gov.br). De qualquer forma, tal cobertura pode ser considerada razoável e 

possibilita a perseguição de metas mais ousadas para os indicadores educacionais 

brasileiros. 

 

O desafio atual perpassa a ampliação do acesso a outros níveis de ensino, bem 

como a melhoria na qualidade da educação pública ofertada. Neste sentido, tramita pelo 

Congresso Nacional a Proposta de Emenda Constitucional 415/2005 que regulamenta o 

FUNDEB: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B ásica  e de 

Valorização dos Profissionais da Educação. Ao incluir outros níveis de ensino em sua 

cobertura, o novo Fundo  tem o potencial de aumentar a média de anos de estudo da 

população brasileira que, na década de 1990, não chegava a 6 anos (Castro, 1998). Tal 

resultado fica bastante aquém do desempenho de países desenvolvidos, como os 

Estados Unidos, por exemplo. De acordo com Behrman et al (1999), neste mesmo 

período, a média de anos de estudo daquele país era superior a 12 anos. 

 

Contudo, além de assegurar o acesso à educação, outro grande desafio colocado 

ao Poder Público brasileiro diz respeito à melhora da qualidade da educação pública 

ofertada. Oferecer um ensino que agregue valores de cidadania a todos os indivíduos, 

preparando-os adequadamente para o mercado de trabalho deve ser a meta perseguida 

por todas as esferas de governo. Ademais, em um País com desigualdades tão evidentes, 

a equiparação na qualidade do ensino ofertado em escolas públicas e particulares pode 
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ser interpretada como importante medida de combate à exclusão, com potenciais efeitos 

sobre a mobilidade social. 

 

O trabalho que ora se apresenta aprofunda essa análise, investigando os principais 

impactos da implementação do FUNDEB sobre a educação básica pública no Estado do 

Rio de Janeiro. Ênfase é dada às questões de demanda por vagas nos diversos níveis da 

educação básica perscrutando-se, também, a disponibilidade de receitas para o 

financiamento da mesma e a dinâmica de transferência de recursos entre o governo 

estadual e as administrações municipais. A pesquisa agrega três produtos. O primeiro 

desenvolve estimativas da evolução das receitas e das matrículas cobertas pelo 

FUNDEB, analisando os resultados potenciais do Fundo . O segundo examina a dinâmica 

de repasses de recursos entre as esferas estadual e municipal, mantenedores e 

beneficiários do Fundo . Por último, o terceiro produto avalia os impactos potenciais da 

implementação do FUNDEB sobre a qualidade da educação básica pública fluminense. 

Um anexo estatístico apresenta os resultados das simulações estatísticas que 

subsidiaram os argumentos da pesquisa. 

 

 

1 EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DAS MATRÍCULAS ESCOLARES NO ÂMBITO 

DO FUNDEB 

 

O primeiro produto desta pesquisa propõe uma análise da evolução das matrículas 

de ensino básico e das receitas que integram o FUNDEB. O foco está voltado para o 

estado do Rio de Janeiro e seus municípios, mas também contempla projeções nacionais 

com o intuito de posicionar a realidade fluminense no contexto brasileiro. O produto está 

subdividido da seguinte forma: A seção 1 descreve as características legais do FUNDEF e 

os principais aspectos da PEC 415/2005, que regulamenta o FUNDEB. A segunda seção 

exibe as projeções das receitas que constituem o Fundo , ao passo que a terceira relata 

as estimativas das matrículas do ensino básico cobertas pelo mesmo. Por último, a quarta 

seção descreve algumas perspectivas gerais do FUNDEB. 
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As projeções deste e dos demais produtos partiram do pressuposto de que a 

Emenda Constitucional do FUNDEB deverá ser sancionada ainda em 2006, tendo em 

2007 o seu primeiro ano de vigência. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E ASPECTOS LEGAIS 

 

1.1.1 FUNDEF: PIONEIRISMO NOS FUNDOS DE FINANCIAMEN TO DA EDUCAÇÃO 

PÚBLICA 

 

Implementado em 1996 por meio da Emenda Constitucional 14/96, o FUNDEF 

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério) estabeleceu critérios para o financiamento da educação pública fundamental, 

configurando-se numa experiência satisfatória no sentido de garantir aporte mínimo de 

recursos para esta modalidade de ensino. 

 

O FUNDEF é formado separadamente em cada uma das unidades federativas 

brasileiras. Estados e Municípios contribuem com 15% de algumas receitas e recebem 

recursos proporcionais ao volume de matrículas de suas redes no Ensino Fundamental. 

As seguintes receitas são vinculadas a este Fundo: 

 

� Impostos sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); 

�  Imposto sobre Produtos Industrializados Proporcional às Exportações (IPI-

Exp); 

�  Fundo de Participação dos Estados (FPE); 

� Fundo de Participação dos Municípios (FPM);  

� Recursos provenientes da Lei 87/96 (Lei Kandir), relacionada à desoneração 

das exportações (Brasil, 1996). 

 

A União ainda se compromete com o repasse, a fundo perdido, de uma 

complementação àquelas unidades federativas cujo gasto médio anual por aluno não 

atingir um valor mínimo preestabelecido. O Gasto Médio Anual por Aluno é obtido 

dividindo-se o total de recursos estaduais e municipais vinculados ao Fundo pelo total de 
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matrículas no Ensino Fundamental cobertas pelo mesmo. A redação da Emenda 

Constitucional 14/96, que regulamenta o FUNDEF, sugere que a complementação da 

União deveria ser suficiente para que os estados que não atingissem o gasto médio 

nacional o fizessem (Brasil, 1996; 2006a). Contudo, os gastos mínimos estipulados por 

decreto presidencial têm sido sistematicamente inferiores ao gasto médio do País, o que 

contribui para a manutenção das disparidades regionais observadas (Rodriguez, 2001; 

Campos e Sobreira, 2005; Sobreira e Campos, 2006). 

 

O propósito de valorização do magistério é consumado com a iniciativa de se 

reservar ao menos 60% do total dos recursos do Fundo para a remuneração do 

professorado. Os gestores públicos que não respeitarem esta ou qualquer outra 

determinação prevista na Emenda Constitucional estão sujeitos a sanções legais. O 

FUNDEF também reserva espaço para a atuação dos Conselhos de Acompanhamento, 

formados por professores, pais, alunos e outros representantes da sociedade civil que 

têm o papel de fiscalizar a correta aplicação dos recursos e denunciar eventuais 

irregularidades. 

 

De acordo com a Emenda Constitucional 14/96, o FUNDEF tem validade legal até 

o ano de 2006. Este fato, em si, já seria suficiente para que o mesmo fosse rediscutido. 

Levando-se em conta a necessidade de se reavaliar as prioridades da educação pública 

brasileira é legítima a iniciativa de se ampliar o escopo do Fundo. Neste contexto foi 

elaborada a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 415/2005 que cria o FUNDEB – 

Fundo  que deverá estabelecer as diretrizes de financiamento de todos os níveis da 

educação básica pública. Os pontos mais importantes da PEC são apresentados na 

próxima subseção. 

 

1.1.2 AMPLIAÇÃO NO ESCOPO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO  DA EDUCAÇÃO 

PÚBLICA: A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL DO FUN DEB 

 

Tal como ocorre no FUNDEF, o FUNDEB propõe uma sistemática de vinculação de 

recursos sob a jurisdição dos estados e municípios alterando, entretanto, as fontes de 

receita constituintes do Fundo. A redação da PEC 415/2005 prevê a manutenção do 
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FUNDEB até 2019, indicando uma vinculação progressiva, até atingir 20%, das seguintes 

fontes de receita de competência dos Estados: 

 

� Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); 

� Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD); 

� Fundo de Participação dos Estados (FPE); 

� Quota do Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional ao valor das 

respectivas exportações (IPI-Exp); 

� Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 

� Outros impostos porventura instituídos pela União no exercício de sua 

competência constitucional atribuída pelo Artigo 154, parágrafo I. 

 

Com relação aos municípios, as seguintes receitas seriam vinculadas, 

progressivamente, até alcançar 20%: 

 

� Quota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); 

� Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 

� Quota do Imposto Territorial Rural (ITR); 

� Quota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 

� Quota do Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional ao valor das 

respectivas exportações (IPI-Exp); 

� Outros impostos porventura instituídos pela União no exercício de sua 

competência constitucional atribuída pelo Artigo 154, parágrafo I. 

 

O Quadro 1.1.2.1 resume qual o percentual de receitas estaria vinculado ao 

FUNDEB até sua implementação efetiva. A PEC 415/2005 prevê uma vinculação gradual 

das receitas ao longo de três anos, de forma a possibilitar que estados e municípios 

possam adaptar suas finanças de uma forma mais adequada. 
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Quadro 1.1.2.1 

Proporção de Receitas de Estados e Municípios Vincu ladas ao FUNDEB ao Longo dos 

Primeiros Anos de Implementação 

Fonte: Brasil (2005). Elaboração Própria. 

 

De forma coerente, a proporção de matrículas assistidas pelo Fundo  também se 

dará de forma gradual. Apenas o Ensino Fundamental Público, que já é coberto pelo 

FUNDEF, terá a integralidade de suas matrículas cobertas pelo FUNDEB desde o 

primeiro ano de vigência. As demais categorias do Ensino Básico só estarão 

integralmente cobertas pelo Fundo  a partir do terceiro ano após a sua implementação. A 

proporção de matrículas cobertas ao longo dos anos é resumida no Quadro 1.1.2.2. 

 

Comparado ao FUNDEF, o FUNDEB apresenta alíquotas de vinculação maiores, 

além de incluir uma maior variedade de receitas vinculadas. Este fato é justificado pela 

inclusão de novas modalidades de ensino cobertas (Quadro 1.1.2.2). Além do Ensino 

Fundamental, que continua sendo assistido, outras três modalidades passam a integrar o 

escopo do FUNDEB, quais sejam: a Educação Infantil, o Ensino Médio e a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). 

 

 - 16,66% do ICMS;  - 18,33% do ICMS;  - 20% do ICMS;

 - 16,66% do Fundo de Participação  - 18,33% do Fundo de Participação  - 20% do Fundo de Participação

    dos Estados;     dos Estados;     dos Estados;

 - 16,66% da Quota do IPI-Exp;  - 18,33% da Quota do IPI-Exp;  - 20% da Quota do IPI-Exp;

 - 6,66% do IPVA;  - 13,33% do IPVA;  - 20% do IPVA;

 - 6,66% do ITCD.  - 13,33% do ITCD.  - 20% do ITCD.

 - 16,66% da Quota do ICMS;  - 18,33% da Quota do ICMS;  - 20% da Quota do ICMS;

 - 16,66% do Fundo de Participação  - 18,33% do Fundo de Participação  - 20% do Fundo de Participação

    dos Municípios;     dos Municípios;     dos Municípios;

 - 16,66% da Quota do IPI-Exp;  - 18,33% da Quota do IPI-Exp;  - 20% da Quota do IPI-Exp;

 - 6,66% da Quota do IPVA;  - 13,33% da Quota do IPVA;  - 20% da Quota do IPVA;

 - 6,66% do ITR.  - 13,33% do ITR.  - 20% do ITR.R
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Quadro 1.1.2.2 

Proporção de Matrículas do Ensino Básico Assistidas  pelo FUNDEB ao Longo dos 

Primeiros Anos de Implementação 

Fonte: Brasil (2005). Elaboração Própria. 

 

As unidades federativas que não alcançarem um patamar de gasto médio anual por 

aluno preestabelecido por decreto, gozarão de complementação da União, a fundo 

perdido. Tal complementação tem a finalidade de propiciar que estas unidades federativas 

aprimorem seus investimentos em educação pública básica. De acordo com a Proposta 

de Emenda Constitucional 415/2005 esta complementação será de, no mínimo, R$4,5 

bilhões a partir do terceiro ano de vigência do Fundo . 

 

Por último, cabe mencionar que a proposta de emenda também determina que uma 

parcela não inferior a 60% do total de recursos do Fundo  seja destinada ao pagamento 

dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. Nota-se, assim, 

uma clara intenção do Governo Federal de garantir aporte mínimo e exigir regras de 

gerenciamento da educação pública básica. Tal medida tem o mérito de evitar que a 

irresponsabilidade de determinados administradores públicos comprometa a oferta do 

serviço. 

 

O texto da PEC 415/2005 encontra-se disponível no Anexo I deste documento2. 

Importante ressaltar que a proposta regulamenta também a distribuição dos recursos do 

salário-educação entre estados e municípios, sendo esta outra fonte de receitas para o 

financiamento da educação pública básica. Entretanto, este relatório não incluiu a análise 

da evolução dessa fonte de recursos, uma vez que a mesma não integra o FUNDEB. 

                                                 
2 O presente relatório trabalhou com o texto da PEC fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
sendo este o documento disponibilizado no Anexo I. Optou-se pela adoção do mesmo, tendo em vista que o texto 
disponibilizado na página do Governo Federal (www.planalto.gov.br) não inclui emendas parlamentares que alteraram a 
proposta inicial. 

 - 100% do Ensino Fundamental;  - 100% do Ensino Fundamental;  - 100% do Ensino Fundamental;
 - 33,33% da Educação Infantil;  - 66,66% da Educação Infantil;  - 100% da Educação Infantil;
 - 33,33% do Ensino Médio;  - 66,66% do Ensino Médio;  - 100% do Ensino Médio;
 - 33,33% da Educação de Jovens  - 66,66% da Educação de Jovens  - 100% da Educação de Jovens
   e Adultos (EJA)    e Adultos (EJA)    e Adultos (EJA)

1º Ano 2º Ano A Partir do 3º Ano
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1.2 EVOLUÇÃO DAS RECEITAS QUE CONSTITUEM O FUNDO 

 

A partir de dados disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o presente trabalho realizou estimativas 

da evolução das receitas que compõem o FUNDEB. 

 

No que concerne às receitas estaduais, foram perscrutadas as seguintes fontes: 

Fundo de Participação dos Estados (FPE); Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS); Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); Imposto 

sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD); e Imposto sobre Produtos 

Industrializados, proporcional ao valor das respectivas exportações (IPI-Exp). Já as 

receitas de âmbito municipal incluem: Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 

Quota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Quota do 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); Quota do Imposto sobre 

Produtos Industrializados, proporcional ao valor das respectivas exportações (IPI-Exp); e 

a Quota do Imposto Territorial Rural (ITR)3. 

 

Esta seção está subdividida em quatro subseções. A primeira apresenta 

argumentos para que não se cogite a possibilidade de inclusão do Estado do Rio de 

Janeiro na lista dos beneficiários com a complementação para o FUNDEB. A segunda e 

terceira subseções apresentam, respectivamente, um panorama da evolução das receitas 

estaduais e municipais que constituem o FUNDEB. A quarta subseção sumaria as 

perspectivas de funcionamento do Fundo no Estado do Rio de Janeiro nos próximos 

anos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Existe legislação que regulamenta a possibilidade de os próprios municípios arrecadarem o ITR, apoderando-se 
integralmente do mesmo. 
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1.2.1 POR QUE NÃO SE CONSIDERAR A POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO RIO 

DE JANEIRO NA LISTA DOS ESTADOS BENEFICIADOS COM A 

COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O FUNDEB 

 

De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (www.tesouro.fazenda.gov.br), 

em 2005, o governo do Estado do Rio de Janeiro detinha a segunda maior receita dentre 

todos os estados da Federação. Ultrapassando a cifra de R$30 bilhões, a receita do 

governo estadual fluminense perde apenas para a receita paulista, que superou a cifra de 

R$76 bilhões neste mesmo ano. O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio de Janeiro também 

é o segundo maior entre todas as unidades federativas, sendo superior a R$200 bilhões 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006). 

 

O indiscutível potencial econômico do estado o posiciona entre as unidades 

federativas com maior arrecadação também no que se refere às receitas municipais. 

Diante de tal cenário, é de se esperar que o Estado do Rio de Janeiro apresente um dos 

maiores gastos médios anuais por aluno dentro do contexto do FUNDEB, o que torna o 

estado inelegível ao recebimento de recursos complementares da União, voltado apenas 

para os estados com menor gasto médio aluno/ano. Por esta razão, o relatório que aqui 

se apresenta não cogitou a hipótese de incluir essa fonte de recursos dentre aquelas que 

integrariam o Fundo  no estado. 

 

O gasto aluno/ano do Rio de Janeiro inevitavelmente superará o gasto médio 

aluno/ano do Brasil. A partir da experiência do FUNDEF, nota-se que este tipo de repasse 

do Governo Federal tem contemplado apenas as unidades federativas que praticam um 

gasto médio anual por aluno muito abaixo da média nacional. Mesmo os estados que não 

atingem o gasto médio nacional têm sido excluídos da lista de beneficiários em 

decorrência do fato de a União decretar um gasto mínimo por aluno inferior à média 

brasileira (Campos e Sobreira, 2005; Sobreira e Campos, 2006). 

 

Para subsidiar essa argumentação, apresenta-se a Tabela 1.2.1.1 que desenvolve 

um exercício de comparação do Estado do Rio de Janeiro com os demais estados 

brasileiros. A partir de dados da Secretaria do Tesouro Nacional, simulou-se qual teria 
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sido o desempenho das unidades federadas brasileiras se o FUNDEB fosse aplicado às 

finanças públicas de 2003 e 2004. 

 

A tabela mostra que, se já estivesse vigorando em 2003, o FUNDEB proporcionaria 

ao Rio de Janeiro a possibilidade de praticar um gasto médio anual por aluno de 

R$1.246,90 (preços de 2005). Esta cifra é 75,4% superior ao gasto médio anual por aluno 

no Brasil, que seria de R$710,73. Também em 2004, o Rio de Janeiro estaria em situação 

bem mais privilegiada que a média brasileira nesta simulação hipotética. As receitas do 

estado proporcionariam um gasto aluno/ano da ordem de R$1.330,87. O gasto médio 

brasileiro neste ano seria de R$760,22, o que representa uma quantia 75,1% inferior ao 

gasto fluminense. 

 

Em que pese o fato de que o cenário de superioridade do potencial arrecadador do 

Rio de Janeiro em comparação à média nacional deverá se manter ao longo dos próximos 

anos, o presente estudo exclui a complementação da União como uma fonte de receita 

possível para o financiamento da educação pública básica no Rio de Janeiro por meio do 

FUNDEB. 
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Tabela 1.2.1.1 

Simulação dos Gastos Médios Anuais por Aluno no Âmb ito do FUNDEB Caso Mesmo já 

Estivesse em Vigor em 2003 e 2004/1. Brasil e Unida des Federativas  

AC 258.767,09        243.249        1.063,80           268.480,00         246.477        1.089,27            
AL 562.089,66        927.905        605,76              584.757,88         958.170        610,29               
AP 229.570,47        196.252        1.169,77           241.664,11         199.783        1.209,63            
AM 856.055,72        998.784        857,10              910.004,91         1.071.583     849,22               
BA 2.557.144,17     4.479.388     570,87              2.613.847,32      4.432.131     589,75               
CE 1.410.700,26     2.532.703     556,99              1.372.069,04      2.489.471     551,15               
ES 1.034.234,53     839.367        1.232,16           1.169.556,07      832.712        1.404,51            
GO 1.408.395,08     1.384.661     1.017,14           1.368.286,83      1.387.764     985,97               
MA 801.975,55        2.241.070     357,85              829.420,91         2.221.286     373,40               
MT 893.855,36        798.827        1.118,96           1.003.566,03      811.649        1.236,45            
MS 655.129,61        608.018        1.077,48           728.845,96         608.272        1.198,22            
MG 4.260.139,24     4.535.315     939,33              4.537.367,90      4.528.890     1.001,87            
PA 1.060.595,16     2.354.583     450,44              1.040.545,53      2.380.312     437,15               
PB 690.209,60        1.143.847     603,41              677.424,79         1.168.517     579,73               
PR 2.593.321,42     2.362.374     1.097,76           2.771.900,98      2.299.571     1.205,40            
PE 1.522.582,77     2.276.133     668,93              1.596.320,04      2.329.713     685,20               
PI 485.892,25        1.059.079     458,79              516.504,43         1.047.699     492,99               
RJ 3.834.190,97     3.074.988     1.246,90           4.178.833,94      3.139.918     1.330,87            
RN 680.275,04        919.181        740,09              697.589,04         915.609        761,89               
RS 3.216.317,54     2.315.264     1.389,18           3.184.125,31      2.320.278     1.372,30            
RO 438.238,15        440.740        994,32              478.203,21         448.223        1.066,89            
RR 186.635,07        139.095        1.341,78           191.269,72         135.745        1.409,04            
SC 1.573.777,70     1.412.815     1.113,93           1.765.613,80      1.414.253     1.248,44            
SP 13.307.289,85   8.972.509     1.483,12           13.885.272,75    9.032.316     1.537,29            
SE 502.865,41        593.719        846,98              485.423,86         605.319        801,93               
TO 445.348,49        426.936        1.043,13           427.081,09         413.387        1.033,13            
 DF 580.363,24        453.240        1.280,48           638.939,58         452.135        1.413,16            
 BRASIL 33.923.001,60   47.730.042   710,73              36.407.762,77    47.891.183   760,22               
Fonte: Secretaria Nacional do Tesouro Nacional, INEP, IPEADATA. Elaboração Própria.
/1: O FUNDEB prevê, a partir do terceiro ano, uma vinculação de 20% de todas as fontes do Fundo.
Ademais, prevê-se a inclusão de todos os alunos dos ensinos fundamental, médio, educação infantil e EJA.
 A simulação proposta na tabela levou em conta este cenário.
/2: valores deflacionados pelo IPCA.

Unidade 
Geográfica

Receitas (R$ mil 
de 2005)/2

Alunos
Gasto Méd.  (R$ 

de 2005)/2
Receitas (R$ mil 

de 2005)/2
Alunos

2003 2004

Gasto Méd.  (R$ 
de 2005)/2

 

 

1.2.2 EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS QUE COMPÕEM O  FUNDEB 

 

De acordo com a PEC 415/2005, o FUNDEB levaria três anos para ser 

efetivamente implementado. Em vista disto, o presente trabalho se preocupou em produzir 

estimativas para os próximos três anos, julgando que a partir do terceiro ano as 

perspectivas para o financiamento da educação pública brasileira estariam mais próximas 

de um cenário de estabilidade. 
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Estimativas das receitas disponíveis para a composição do Fundo  nos próximos 

anos foram produzidas com base em séries históricas fornecidas pela Secretaria do 

Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A partir das 

séries históricas, que cobrem o período compreendido entre 1998 e 2005, foram 

calculadas projeções econométricas. Uma vez que as mesmas se mostraram 

estatisticamente significativas, foi possível supor que, em condições normais, as receitas 

governamentais constituintes do FUNDEB deverão evoluir de maneira comportada nos 

próximos anos. As taxas de crescimento tendenciais poderão ser aplicadas para os 

próximos períodos, sendo razoável supor que, nos anos imediatamente subseqüentes, as 

séries crescerão a taxas muito próximas das calculadas com base nos últimos anos. 

 

Para o cálculo da evolução das receitas estaduais que compõem o FUNDEB, as 

séries históricas de receitas fornecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional foram 

submetidas ao tratamento econométrico de estimação Log-Lin. A técnica, que também foi 

utilizada em outras seções está resumida no Anexo II desta pesquisa. 

 

A Tabela 1.2.2.1 traz a evolução das receitas estaduais que integram o FUNDEB, 

quais sejam: ICMS, FPE, IPVA, ITCD e IPI-Exp. Os dados contemplam o intervalo 1998-

2005 e ilustram, além do resultado fluminense, o resultado brasileiro. Conforme pode ser 

observado, as taxas de crescimento de todas as receitas estaduais que compõem o 

FUNDEB no Estado do Rio de Janeiro apresentaram taxas de crescimento 

estatisticamente significativas, com certeza estatística (ou intervalo de confiança) mínima 

de 90%. 

 

Dentre as fontes de receitas estaduais que integram o FUNDEB, a mais 

representativa é o ICMS. Em 2005, este tributo proporcionou ao Estado do Rio de Janeiro 

uma arrecadação superior a R$14 bilhões. No Brasil, o mesmo imposto proporcionou uma 

arrecadação superior a R$152 bilhões. Chama a atenção o fato de que, enquanto para o 

Rio de Janeiro a segunda fonte de receitas do FUNDEB mais importante é o IPVA (R$ 

853 milhões), no contexto brasileiro, a segunda maior fonte é o FPE. Tal cenário se 

justifica pelo potencial arrecadador fluminense, menos dependente do repasse federativo 

quando comparado a maior parte dos estados brasileiros. 
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Tabela 1.2.2.1 

Receitas Estaduais Componentes do FUNDEB: Evolução (1998-2005), Taxa de Crescimento Anual (com signifi cância 

estatística) ou Taxa Média Geométrica de Cresciment o (valores monetários em milhões de reais de 2005)  

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 coef. D.P. t I.C.(%) Cresc. An.(%) TMGC(%)
RJ 10.993,88      11.482,32     12.170,17     12.924,33     12.768,65     13.687,70          15.070,72 14.648,23     0,01918 0,00185 10,35 >99 1,94              -
Brasil 101.976,55    104.636,67   119.562,05   128.861,19   127.967,91   133.209,54      144.351,44 152.367,55   0,02449 0,00225 10,88 >99 2,48              -

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 coef. D.P. t I.C.(%) Cresc. An.(%) TMGC(%)
RJ 290,07 294,86 280,30 360,41 396,37 377,26 386,48 457,65 0,02860 0,00516 5,54 >99 2,90              -
Brasil 18.689,49      21.008,86     20.806,22     22.519,39     25.903,00     24.706,29          25.316,64 30.037,08     0,02538 0,00344 7,39 >99 2,57              -

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 coef. D.P. t I.C.(%) Cresc. An.(%) TMGC(%)
RJ -                -                -                830,55          835,69          818,45                    853,83 899,52          0,00786 0,00368 2,14 >99 0,79              -
Brasil -                -                -                8.697,81       8.632,27       8.692,46              9.314,37 10.387,59     0,01872 0,00633 2,96 >99 1,89              -

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 coef. D.P. t I.C.(%) Cresc. An.(%) TMGC(%)
RJ -                -                -                106,08          109,32          113,48                    119,45 119,87          0,01446 0,00174 8,33 >99 1,46              -
Brasil -                -                -                468,82          633,59          991,49                    777,95 815,50          0,05700 0,03089 1,85 90 5,87              -

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 coef. D.P. t I.C.(%) Cresc. An.(%) TMGC(%)
RJ -                -                -                -                148,28          158,90                    234,54 252,22          0,08612 0,01956 4,40 >99 8,99              -
Brasil -                -                -                -                2.302,42       2.015,23              2.278,40 2.436,69       0,01272 0,01676 0,76 N.S. - 1,91

FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional, Ipeadata. Elaboração Própria.
LEGENDA: ICMS: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços;

FPE: Fundo de Participação dos Estados;
IPVA: Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores;
ITCD: Imposto de Transmissão Causa Mortis  e Doação;
IPI-Exp: Imposto sobre Produtos Industrializados proporcionais às exportações;
coef.: coeficiente da regressão;
D.P.: desvio-padrão;
t: estatística t;
I.C.: Intervalo de Confiança;
Cresc. An.: Taxa de Crescimento Anual Composta;
TMGC: Taxa Média Geométrica de Crescimento.

ITCD

IPI-Exp

ICMS

FPE

IPVA
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O Gráfico 1.2.2.1 resume as taxas de crescimento do Estado do Rio de Janeiro e 

do Brasil, calculadas a partir dos procedimentos econométricos. O gráfico demonstra que 

as taxas de crescimento compostas do estado, com base nas séries históricas dos últimos 

anos, foram inferiores às taxas brasileiras no que tange o ICMS, o ITCD e o IPVA. As 

taxas de crescimento das receitas fluminenses só superam as brasileiras no FPE e no IPI-

Exp. Em que pese o fato de que o ICMS é a fonte de recursos mais importante do 

FUNDEB, é possível argumentar que, mantida a tendência recente, o montante de 

recursos do Fundo  no Brasil deverá crescer de forma mais intensa do que no Estado do 

Rio de Janeiro. Mesmo apresentando a elevada taxa média de crescimento anual de 

8,99%, o IPI-Exp não deve alterar sobremaneira o resultado final do FUNDEB no estado 

em decorrência de sua baixa representatividade frente ao total de receitas, conforme pode 

ser percebido pela Tabela 1.2.2.1. 

 

Gráfico 1.2.2.1 

Taxas de Crescimento das Fontes Estaduais de Receit as do 
FUNDEB*. Estado do Rio de Janeiro e Brasil: 1998-20 05

1,94

2,90
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%

RJ Brasil
 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, IPEADATA. Elaboração Própria. 
Nota: (*) Calculadas a partir de tratamento econométrico ou da taxa média 
geométrica de crescimento. 
 

Aplicando as taxas de crescimento dispostas no Gráfico 1.2.2.1, é possível projetar 

o volume de recursos destinado ao FUNDEB nos próximos anos para o Rio de Janeiro e 
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o Brasil. Os resultados dessa projeção são exibidos na Tabela 1.2.2.2.. Entre 2007 e 

2009, tal como já fora adiantado, as duas principais fontes estaduais de receita do 

FUNDEB no Rio de Janeiro continuarão sendo o ICMS e o IPVA. Respectivamente, estes 

dois tributos contribuirão com aproximadamente R$15 bilhões e R$913 milhões. No Brasil 

como um todo, as duas principais receitas constituintes do Fundo  deverão ser o ICMS e o 

FPE que responderão por R$160 bilhões e R$32 bilhões, respectivamente. 

 

Tabela 1.2.2.2. 

Estimativa do Volume das Receitas Estaduais que Com põem o FUNDEB (R$ milhões de 

2005). Estado do Rio de Janeiro e Brasil: 2007-2009 *. 

2007 2008 2009
RJ 15.220,94 15.515,63 15.816,03
Brasil 160.016,62 163.983,97 168.049,68

2007 2008 2009
RJ 484,59 498,65 513,11
Brasil 31.601,25 32.413,62 33.246,88

2007 2008 2009
RJ 913,78 920,99 928,26
Brasil 10.783,96 10.987,78 11.195,46

2007 2008 2009
RJ 123,39 125,18 127,01
Brasil 913,97 967,58 1.024,33

2007 2008 2009
RJ 299,63 326,58 355,95
Brasil 2.530,52 2.578,78 2.627,96

ICMS

IPI-Exp

ITCD

IPVA

FPE

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, IPEADATA. 
Elaboração Própria. 
Nota: (*) Estimativas a partir de tratamento econométrico  
ou da Taxa Média Geométrica de Crescimento. 

 

 

1.2.3 ESTIMATIVA DAS RECEITAS MUNICIPAIS QUE COMPÕE M O FUNDEB 

 

O mesmo exercício anteriormente aplicado às receitas estaduais é replicado para 

as receitas municipais nesta subseção. A Tabela 1.2.3.1 expõe a evolução das receitas 

vinculadas ao FUNDEB entre 1998 e 2005 e traz, também, as taxas de crescimento 

estimadas a partir de tratamentos econométricos. A maior parte das receitas demonstrou 
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taxas de crescimento compostas estatisticamente significativas a um intervalo de 

confiança de 99%. A única fonte municipal de receitas no Fundo  que não apresentou 

resultados estatísticos confiáveis foi a quota do IPI-Exp, o que obrigou que o presente 

trabalho se pautasse em estimativas elaboradas a partir da taxa média geométrica de 

crescimento para esta receita. 

 

Seja para o Estado do Rio de Janeiro ou para o Brasil, a principal fonte municipal 

de recursos do FUNDEB é a quota do ICMS, seguida pelo Fundo de Participação dos 

Municípios. As receitas oriundas do ITR e da Quota do IPI-Exp atuam de forma marginal 

na contribuição dos municípios para o Fundo . 

 

As taxas de crescimento estimadas para as receitas municipais do FUNDEB 

também podem ser visualizadas no Gráfico 1.2.3.1. O Estado do Rio de Janeiro apresenta 

taxas de crescimento menores que a nacional nas duas principais receitas municipais, 

quais sejam: a Quota do ICMS e o Fundo de Participação dos Municípios. Em vista disso, 

a exemplo do que ocorre no caso das receitas estaduais, é possível que o montante de 

recursos do Fundo  no Brasil cresça de forma mais vigorosa que o total de recursos no 

Estado do Rio de Janeiro. Tal fato, contudo, não chega a ser alarmante tendo em vista 

que, conforme ficou explícito pela Tabela 1.2.1.1, o potencial econômico do Estado do Rio 

de Janeiro já o posiciona entre os estados com maior disponibilidade de recursos para 

serem vinculados à educação dentre todas as unidades federadas do País. 
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Tabela 1.2.3.1 

Receitas Municipais Componentes do FUNDEB. Evolução  (1998-2004), Taxa de Crescimento Anual (com signif icância 

estatística) ou Taxa Média Geométrica de Cresciment o. Estado do Rio de Janeiro e Brasil (Valores Monet ários em milhões de 

reais de 2005). 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 coef. D.P. t I.C.(%) Cr esc. An.(%) TMGC(%)
RJ 2.379,28 2.711,55 4.233,61 3.685,83 4.167,55 4.435,82 5.105,66 n.d. 0,0506 0,0105 4,84 >99 5,19 -
Brasil 22.423,11 25.193,68 33.687,49 37.714,94 42.615,65 48.887,57 52.311,30 n.d. 0,0636 0,0050 12,64 >99 6,57 -

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 coef. D.P. t I.C.(%) Cr esc. An.(%) TMGC(%)
RJ 495,51      574,70      1.120,18   827,65      994,05      1.008,12   1.101,03   n.d. 0,0527 0,0175 3,01 >99 5,41 -
Brasil 16.016,32 18.839,15 24.020,81 28.884,80 34.490,62 36.336,96 36.143,04 n.d. 0,0639 0,0080 8,03 >99 6,59 -

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 coef. D.P. t I.C.(%) Cr esc. An.(%) TMGC(%)
RJ 293,89 293,99 633,88 499,84 563,72 604,49 668,79 n.d. 0,0588 0,0178 3,3 >99 6,06 -
Brasil 3620,11 3757,44 4663,44 5.265,15 5.909,80 6.412,27 7.215,37 n.d. 0,0523 0,0032 16,44 >99 5,37 -

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 coef. D.P. t I.C.(%) Cr esc. An.(%) TMGC(%)
RJ 2.760,41   143,93      4,28          1,97          36,88        38,72        2,78          n.d. -0,0069 0,1526 -0,05 N.S. - 0,15**
Brasil 198,85 322,27 202,14 161,46 923,4 314,91 220,9 n.d. 0,0277 0,0509 0,54 N.S. - 1,77**

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 coef. D.P. t I.C.(%) Cr esc. An.(%) TMGC(%)
RJ 23,67 23,39 30,44 33,96 40,98 51,71 79,23 n.d. 0,0854 0,01 8,56 >99 8,92 -
Brasil 432,97 521,24 610,69 666,53 689,47 723,57 803,14 n.d. 0,0408 0,0051 8,04 >99 4,17 -

FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Ipeadata. Elaboração Própria.
Legenda: coef.: coeficiente da regressão;

D.P.: Desvio-Padrão;
t: estatística t;
Cresc. An.: Taxa de Crescimento Anual Composta;
TMGC: Taxa Média Geométrica de Crescimento;
n.d.: não-disponível;
N.S.: Não-Significativo

Nota: (*) Deflacionados pelo IPCA.
         (**) Considerado o período 2000-2004

Quota do IPI-Exp

Quota do ICMS

FPM

Quota do IPVA

ITR



   
 

 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso não seja você a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

 

21 

Gráfico 1.2.3.1 

Estimativa das Taxas Médias de Crescimento das Recei tas 
Municipais que Compõem o FUNDEB* - Estado do Rio de J aneiro 

e Brasil: 2006-2009
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Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Tribunal de Contas do Estado do 
 Rio de Janeiro, IPEADATA. Elaboração Própria. 
Nota: (*) Calculadas a partir de tratamento econométrico ou da taxa média 
geométrica de crescimento. 

 

As taxas de crescimento do Gráfico 1.2.3.1 foram usadas para estimar a 

contribuição dos municípios ao FUNDEB, por fonte de receitas, até 2009. Conforme pode 

ser acompanhado pela Tabela 1.2.3.2, estima-se que a quota do ICMS destinada aos 

municípios contribua com o Fundo  no Rio de Janeiro com cifras que variam entre R$5,9 

bilhões e R$6,6 bilhões entre 2007 e 2009. O ICMS também é a principal fonte municipal 

de recursos no âmbito nacional, contribuindo para o FUNDEB com cifras que variam entre 

R$63 bilhões e R$71 bilhões. Na seqüência, as receitas municipais mais emblemáticas na 

constituição do FUNDEB são o Fundo de Participação dos Municípios e a quota municipal 

do IPVA. 
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Tabela 1.2.3.2 

Estimativa do Volume de Receitas Municipais que Com põem o FUNDEB (R$ milhões de 

2005): Estado do Rio de Janeiro e Brasil: 2007-2009 * 

 

2007 2008 2009
RJ 5.941,80 6.249,91 6.573,99
Brasil 63.313,55 67.473,06 71.905,83

2007 2008 2009
RJ 1.289,74      1.359,58      1.433,19      
Brasil 43.775,07 46.661,74 49.738,76

2007 2008 2009
RJ 797,82 846,14 897,39
Brasil 8.442,30 8.896,00 9.374,08

2007 2008 2009
RJ 2,80 2,8 2,81
Brasil 232,83 236,83 241,14

2007 2008 2009
RJ 94,00 102,38 111,51
Brasil 871,43 907,73 945,54

IPI-Exp

ICMS

FPM

IPVA

ITR

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Tribunal de  
Contas do Estado do Rio de Janeiro, IPEADATA. 
Elaboração Própria. 
Nota: (*) Estimativas a partir de tratamento econométrico  
ou da Taxa Média Geométrica de Crescimento. 
 

O mesmo exercício realizado no âmbito estadual foi repetido para cada um dos 

municípios fluminenses. Os resultados estão dispostos em tabelas no Anexo III deste 

documento. Pode-se dizer que, em termos gerais, todos os municípios replicaram o 

padrão verificado no cômputo geral do estado, tendo a Quota do ICMS como a principal 

fonte de receita para o FUNDEB, seguida, respectivamente, pelo Fundo de Participação 

dos Municípios e pela Quota do IPVA. 
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1.2.4 PERSPECTIVAS GERAIS PARA AS RECEITAS DO FUNDE B 

 

Uma vez elaborada as estimativas de receitas estaduais e municipais, é possível 

elaborar um panorama da composição do FUNDEB em seus primeiros anos de vigência. 

O Gráfico 1.2.4.1 exibe a participação percentual de cada fonte de recursos sobre o total 

de receitas previstas para o Fundo  entre 2007 e 2009. 

 

Gráfico 1.2,4,1 
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Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da Secretaria do Tesouro 
Nacional e Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

 

No Estado do Rio de Janeiro e também no Brasil, a receita mais importante para a 

composição do Fundo  deve ser a contribuição estadual do ICMS. Todavia, enquanto para 

o Estado do Rio de Janeiro essa receita deverá ser responsável por aproximadamente 2/3 

do total de recursos nos próximos anos, no Brasil, a participação da mesma estará em 

torno da metade. Esta diferença está diretamente associada ao potencial de arrecadação 

do Estado do Rio de Janeiro, superior à média brasileira. 
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Esta interpretação é ratificada pela análise do papel dos Fundos de Participação de 

Estados e Municípios na composição do FUNDEB. Enquanto no Rio de Janeiro estes 

fundos responderão por menos de 10% do total de receitas do FUNDEB nos próximos 

anos, no Brasil, os mesmos serão responsáveis por aproximadamente 25% das receitas 

do mesmo. 

 

Em que pese o fato de que a segunda fonte de receitas mais representativa para a 

constituição do FUNDEB, seja no Rio de Janeiro ou no Brasil, é a quota municipal do 

ICMS, uma questão pode ser levantada. Uma vez concretizado o Fundo , o aporte de 

recursos para a educação básica estará visceralmente ligado à arrecadação do ICMS. 

Políticas que favoreçam o fortalecimento do mercado formal, combatam a sonegação e 

aumentem a arrecadação desse tributo serão decisivas a ampliação dos recursos 

disponíveis. 

 

 

1.3  ESTIMATIVA DAS MATRÍCULAS COBERTAS PELO FUNDEB  

 

Sem embargo, a mudança mais emblemática promovida pela Proposta de Emenda 

Constitucional que cria o FUNDEB em relação ao seu antecessor está relacionada à 

cobertura de outras modalidades do Ensino Básico. Ao incluir a Educação Infantil, a de 

Jovens e Adultos e o Ensino Médio em sua cobertura, o FUNDEB altera substancialmente 

a composição das matrículas cobertas pelo fundo público de educação básica no País. 

 

A distribuição dos recursos do Fundo  com base no número de matrículas deve 

aumentar o incentivo dos governantes em viabilizar mais vagas em outras modalidades 

da Educação Básica, além do Ensino Fundamental. Por conseguinte, as projeções da 

demanda por matrículas assistidas pelo Fundo  se tornam muito mais complexas. 

Enquanto para o Ensino Fundamental – que está praticamente universalizado – os fatores 

demográficos são os mais decisivos para explicar o comportamento das matrículas, nas 

demais modalidades, outros fatores precisam ser levados em conta. 
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Ainda que se configure em um indicador sujeito a algumas distorções, as Taxas 

Brutas de Matrículas podem ser interpretadas como um instrumento útil para avaliar a 

situação da oferta da educação básica no País e no Estado do Rio de Janeiro. A Tabela 

1.3.1 traz as Taxas Brutas de Matrículas na rede pública de três das quatro modalidades 

a serem assistidas pelo FUNDEB. O intervalo de tempo analisado cobre os anos de 1999 

a 2005. 

 

A Taxa Bruta de Matrículas na Rede Pública é construída dividindo-se o total de 

matrículas da rede pública em cada uma das modalidades de ensino pela população que 

se encontra na faixa de idade considerada adequada para cursá-las. Para calcular a taxa 

bruta de matrículas na rede pública de ensino fundamental, por exemplo, divide-se o total 

de matrículas neste nível de ensino pela população na faixa etária de 7 a 14 anos. Para o 

ensino médio considera-se a faixa etária de 15 a 17 anos e, para a educação infantil, a 

população com idade de 0 a 6 anos4. 

 

Tabela 1.3.1  

Taxas Brutas de Matrículas (%) nos Ensinos Fundamen tal, Médio e na Educação Infantil. 

Estado do Rio de Janeiro e Brasil: 1999-2005 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Educação Infantil
RJ 11,6       12,4       13,1       14,1       14,9       15,6       15,9       
Brasil 16,1       16,9       18,4       19,0       19,7       21,0       21,9       
Ensino Fundamental
RJ 104,7     105,1     105,8     106,6     106,4     107,4     108,2     
Brasil 121,0     119,8     118,5     118,1     115,5     114,0     112,3     
Ensino Médio
RJ 57,0       64,2       71,2       76,6       78,2       79,2       77,1       
Brasil 61,0       63,7       66,2       68,0       70,1       70,1       67,9       

  
 Fonte: INEP e IBGE. Elaboração Própria. 

 

Os resultados são expressos em termos percentuais. Uma taxa superior a 100% 

equivale a uma situação onde o total de matrículas supera a população-alvo principal, ou 

seja, a população em idade regular para cursar a modalidade. Este tipo de resultado 

geralmente está associado a situações de repetência e ingresso em idade defasada. 

                                                 
4 Para este exercício, denominou-se educação infantil todas as categorias direcionadas às crianças de 0 a 6 anos, isto 
é, desde a creche até a pré-escola. 
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Quando o resultado é inferior a 100%, temos uma situação onde as matrículas não 

cobrem sequer o público da idade considerada regular. 

 

Importante ressaltar que as taxas exibidas na Tabela 1.3.1 incluem apenas as 

matrículas da rede pública. A opção se justifica pelo fato de o FUNDEB ser um Fundo  

voltado apenas para esta rede. Ao desconsiderar as matrículas da rede privada, os 

resultados estão subestimados em relação às taxas brutas do País. Contudo, esta 

subestimação não desqualifica as conclusões, pois, de acordo como o Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), 88,6% das matrículas brasileiras nos três 

níveis apresentados estão em escolas públicas. Assim o resultado pode ser classificado 

como bastante representativo do cenário nacional. 

 

Analisando, a princípio, as taxas brutas de matrículas na rede pública do ensino 

fundamental, nota-se que tanto o Rio de Janeiro quanto o Brasil apresentam resultados 

superiores a 100%. Este resultado pode ser interpretado como decorrência da 

universalização da categoria, associada a um resíduo de repetentes e de alunos em idade 

defasada. Conforme já fora mencionado, mantidos os esforços depreendidos até o 

momento, as principais oscilações no número de matrículas desta categoria deverão 

decorrer de questões demográficas. 

 

O Ensino Médio apresenta uma situação inversa. Embora as taxas brutas de 

matrícula da rede pública estejam em trajetória claramente ascendente, a categoria ainda 

se encontra razoavelmente longe da universalização. Se lembrarmos que a taxa bruta não 

atinge 100% e ainda inclui estudantes de idades não-convencionais, podemos concluir 

que grandes esforços precisam ser depreendidos rumo à universalização. Em 2005, a 

taxa bruta de matrículas do ensino médio público era de 77,1% para o estado e 67,9% 

para o Brasil. Embora o Estado do Rio de Janeiro apresente desempenho superior ao 

desempenho brasileiro, não se questiona o fato de que há margem para avanços. 

 

A não-inclusão da rede privada nos resultados apresentados na Tabela 1..3.1 não 

desqualifica a conclusão extraída para o Ensino Médio se levarmos em conta que em 
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2005, de acordo com o INEP, 87,8% das vagas desta categoria no Brasil foram 

provenientes de escolas públicas. 

 

Sem dúvida, o Ensino Médio demonstra um potencial de ampliação de matrículas 

consideravelmente superior ao Ensino Fundamental. A própria universalização deste 

último contribui para que a demanda do ensino médio se torne cada vez maior. A baixa 

escolaridade média do Brasil em comparação com outros países possui forte ligação com 

a baixa abrangência do ensino médio no passado recente. Assim, além da preocupação 

de garantir o acesso dos jovens em idade de freqüentá-lo, o Brasil não pode se omitir na 

oferta da modalidade para o grupo não-assistido no passado. 

 

Outra modalidade do Ensino Básico com forte potencial de crescimento é a 

Educação Infantil. Conforme fica claro pela Tabela 1.3.1, nos últimos anos, as matrículas 

em creches e pré-escolas públicas no Brasil não representavam sequer 1/4 do total de 

crianças de 0 a 6 anos. No Estado do Rio, esta fração não chegava a 1/5 em 2005. 

 

Ao contrário das demais modalidades, não se espera que em segmentos como as 

creches, a cobertura atinja 100%5. Fatores diversos podem influenciar na decisão dos 

pais de matricularem ou não seus filhos em creches. Não se pode negar, contudo, que a 

disponibilidade de vagas em creches públicas no Brasil ainda é muito baixa, sobretudo 

nos grandes centros urbanos. A título de ilustração, essa é a modalidade do ensino básico 

que possui a menor proporção de vagas cobertas pela rede pública. De acordo com o 

INEP, em 2005, apenas 62,2% das matrículas em creches e pré-escolas pertenciam à 

rede pública. É provável que, se considerarmos apenas as creches, essa proporção deva 

ser ainda menor. 

 

Muito além de garantir boa formação educacional para as crianças, afastando-as 

de situações de risco, a ampliação de vagas em creches e pré-escolas é uma medida que 

garante a autonomia dos responsáveis pelas crianças no mercado de trabalho 

(especialmente, a autonomia das mulheres). 

                                                 
5 O mesmo não se aplica à pré-escola, onde a importância do acesso de todas as crianças é indiscutível. 
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A dificuldade de delimitação do público-alvo torna inviável o cálculo da taxa bruta 

de matrículas na outra modalidade de ensino coberta pelo FUNDEB: a Educação de 

Jovens e Adultos. Entretanto, a julgar que o Censo 2000 (www.ibge.gov.br) acusou altas 

taxas de analfabetismo no País, não se pode menosprezar o tamanho da demanda por 

esta modalidade. Dentre a população com mais de 25 anos em todo o País, 16% era 

analfabeta em 2000, o que corresponde a um contingente de 15,3 milhões de pessoas. 

No eEstado do Rio de Janeiro, a taxa de analfabetismo nessa mesma faixa de idade e no 

mesmo ano era de 8%, o que corresponde a 651,6 mil pessoas. Em que pese o fato de 

que esses números incluem apenas a população analfabeta, é de se esperar que o 

número de analfabetos funcionais e de adultos que não completaram sequer o ensino 

fundamental seja muito maior. 

 

No Brasil, a modalidade tem apresentado aumento expressivo no número de 

matrículas nos últimos anos. O Gráfico 1.3.1 mostra que entre 1999 e 2005, o número de 

matrículas passou de 3,1 milhões para 4,6 milhões – um aumento superior a 49%. O 

Estado do Rio de Janeiro também registrou um aumento no número de alunos entre os 

dois anos extremos ilustrados no gráfico. Em 1999, o estado contabilizava 256,8 mil 

matrículas, chegando a 299,1 mil em 2005: um aumento de 16,5%. 
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Gráfico 1.3.1  

Total de Matrículas na Educação de Jovens e Adultos  (EJA). 
Brasil e Rio de Janeiro: 1999-2005
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Fonte: MEC/INEP. Elaboração Própria. 

 

Discutidas as perspectivas gerais da evolução de matrículas no ensino básico 

público brasileiro, apresenta-se, a seguir, as projeções de matrículas em cada um dos 

níveis de ensino cobertos pelo FUNDEB. A metodologia de cálculo é semelhante àquela 

usada na seção anterior para a estimativa do total de receitas. Maiores detalhes dos 

procedimentos metodológicos estão descritos no Anexo II do presente documento. 

 

A Tabela 1.3.2 mostra a evolução e as taxas de crescimento das matrículas 

fluminenses e brasileiras, por jurisdição, em cada um dos níveis de ensino assistidos pelo 

FUNDEB. A grande maioria das séries exibiu taxas de crescimento com altos níveis de 

certeza (ou significância) estatística. As exceções foram as estimativas de matrículas 

estaduais e totais na Educação de Jovens e Adultos do Estado do Rio de Janeiro. 

Conseqüentemente, a taxa de crescimento das matrículas totais do estado na modalidade 

foi estimada com intervalo de confiança de 81%. Já a taxa de crescimento das matrículas 

estaduais na modalidade teve que ser calculada pela taxa média geométrica de 

crescimento. 
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Tabela 1.3.2 

Matrículas do Ensino Básico. Evolução (1999-2005), Taxa de Crescimento Anual (com Significância Estatí stica) ou Taxa 

Média Geométrica de Crescimento. Estado do Rio de J aneiro e Brasil 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 coef. D.P. t I.C.(%) Cresc.  An. (%) TMGC (%)
Munic. 1.303.228     1.334.163     1.358.549     1.368.209     1.386.301     1.415.810     1.450.973     -0,0030 0,0007 -4,34 >99 -0,30 -
Estad. 676.980        666.327        641.871        633.773        599.002        576.083        542.380        -0,0211 0,0033 -6,47 >99 -2,09 -

Total 1.980.208     2.000.490     2.000.420     2.001.982     1.985.303     1.991.893     1.993.353     -0,0040 0,0007 -6,03 >99 -0,40 -
Munic. 16.164.369   16.694.171   17.144.853   17.653.143   17.863.888   17.960.426   17.986.570   0,0079 0,0012 6,55 >99 0,79 -
Estad. 16.589.455   15.806.726   14.917.534   14.236.020   13.272.739   12.695.895   12.145.494   -0,0231 0,0005 -42,30 >99 -2,29 -
Total 32.753.824   32.500.897   32.062.387   31.889.163   31.136.627   30.656.321   30.132.064   -0,0061 0,0005 -13,52 >99 -0,61 -

Munic. 17.293          13.100          11.858          11.441          12.663          12.051          10.796          -0,0235 0,0089 -2,64 >99 -2,32 -

Estad. 412.486        480.428        535.690        583.347        600.641        615.090        606.073        0,0227 0,0054 4,16 >99 2,29 -
Total 429.779        493.528        547.548        594.788        613.304        627.141        616.869        0,0227 0,0055 4,16 >99 2,30 -

Munic. 281.255        264.459        232.661        210.631        203.368        189.331        182.067        -0,0327 0,0026 -12,54 >99 -3,22 -
Estad. 6.141.907     6.662.727     6.962.330     7.297.179     7.667.713     7.800.983     7.682.995     0,0168 0,0026 6,53 >99 1,69 -
Total 6.423.162     6.927.186     7.194.991     7.507.810     7.871.081     7.990.314     7.865.062     0,0152 0,0024 6,38 >99 1,54 -

Munic. 130.592        154.818        166.351        182.636        196.067        207.189        219.248        0,0357 0,0031 11,52 >99 3,63 -
Estad. 33.349          30.203          25.814          25.509          25.302          21.547          16.265          -0,0282 0,0026 -10,99 >99 -2,78 -
Total 163.941        185.021        192.165        208.145        221.369        228.736        235.513        0,0377 0,0049 7,74 >99 3,84 -

Munic. 2.799.420     2.995.244     3.275.406     3.402.909     3.532.969     3.792.629     4.026.681     0,0254 0,0013 20,26 >99 2,57 -
Estad. 379.802        335.682        317.861        302.234        302.336        277.613        249.001        -0,0263 0,0029 -9,16 >99 -2,60 -

Total 3.179.222     3.330.926     3.593.267     3.705.143     3.835.305     4.070.242     4.275.682     0,0210 0,0009 22,89 >99 2,12 -
Munic. 30.123          45.937          53.727          68.601          80.113          97.017          98.182          0,0844 0,0091 9,30 >99 8,80 -
Estad. 179.395        187.865        115.293        134.309        136.125        148.423        152.831        -0,0122 0,0143 -0,85 N.S - -2,64
Total 209.518        233.802        169.020        202.910        216.238        245.440        251.013        0,0137 0,0105 1,31 81 1,38 -

Munic. 823.543        1.005.218     1.416.117     1.700.862     1.953.280     2.025.617     2.070.606     0,0696 0,0106 6,59 >99 7,21 -

Estad. 1.871.620     2.018.504     2.004.321     1.759.487     2.166.915     2.305.344     2.329.966     0,0155 0,0063 2,45 95 1,56 -
Total 2.695.163     3.023.722     3.420.438     3.460.349     4.120.195     4.330.961     4.400.572     0,0368 0,0036 10,35 >99 3,75 -

Fonte: INEP. Elaboração Própria.

Legenda: coef.: coeficiente da regressão;
D.P.: desvio-padrão;

t: estatística t;

I.C.: Intervalo de Confiança;

Cresc. An.: Taxa de Crescimento Anual Composta;

TMGC: Taxa Média Geométrica de Crescimento.
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As taxas discriminadas na Tabela 1.3.2 também são exibidas nos Gráficos 1.3.2, 

1.3.3 e 1.3.4. Os mesmos facilitam a visualização das tendências de evolução das 

matrículas em cada nível do Ensino Básico no Brasil e no Rio de Janeiro. Começando 

pela evolução das matrículas públicas totais, isto é, das redes estadual e municipal 

conjuntamente (Gráfico 1.3.2), nota-se que apenas o Ensino Fundamental tende a 

apresentar redução no número de matrículas no decorrer dos próximos anos. 

 

Gráfico 1.3.2 

 Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do MEC/INEP. 
 Nota: (*) Elaboradas a partir de procedimentos econométricos. 
 

Uma vez que o mesmo já se encontra praticamente universalizado, os fatores 

demográficos são os mais importantes para explicar oscilações nas matrículas. A 

transição demográfica em curso no País, resultado principalmente da redução nas taxas 

de fecundidade das últimas décadas, vem sendo responsável pela redução na proporção 

de crianças na população total brasileira (Bloom et al, 2000). Por conseguinte, a demanda 

por matrículas no nível de ensino que reúne o maior número de crianças e adolescentes 

tende a diminuir, tanto no Estado do Rio de Janeiro quanto no Brasil. 

 

Tendência inversa é notada em todas as outras modalidades do ensino básico. No 

ensino médio, a taxa média de crescimento projetada para o Estado do Rio de Janeiro é 

Estimativas das Taxas Médias de Crescimento das Mat rículas Cobertos 
pelo FUNDEB* na Rede Pública (Estadual e Municipal) . Estado do Rio de 

Janeiro e Brasil: 2006-2009
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de 2,3% a.a. e, para o Brasil, a taxa média é de 1,54% a.a. Assim, a taxa bruta de 

matrícula no ensino médio público, que já é maior no estado comparativamente ao Brasil, 

tende a aumentar ainda mais (vide tabela 1.3.1). 

 

No caso da Educação de Jovens e Adultos, a comparação entre o estado e o País 

aponta outro cenário. Tanto o estado quanto o País apresentam taxas positivas, contudo, 

a taxa é maior para o último. O fato de a proporção de adultos analfabetos ser bem maior 

no Brasil do que no Rio de Janeiro contribui para o entendimento deste fenômeno. A 

maior proporção de analfabetos no Brasil deve trazer a reboque uma maior proporção de 

adultos com ensino fundamental e médio incompletos. Logo, o público potencial dessa 

modalidade no restante do País deve ser proporcionalmente maior, resultando em taxas 

de crescimento também maiores. 

 

Taxas de crescimento positivas também são previstas para as matrículas na 

Educação Infantil do Rio de Janeiro e do Brasil. O estado tem perspectiva de taxas ainda 

maiores, um resultado que se mostra coerente com a taxa bruta de matrículas da rede 

pública apresentada na Tabela 1.3.1. Teoricamente, por demonstrar taxas brutas de 

matrículas menores, o Estado do Rio de Janeiro apresenta um potencial de crescimento 

maior do que o agregado nacional. Com base na série histórica, o estado deve apresentar 

uma taxa composta de crescimento anual de aproximadamente 3,84% nos próximos 

anos, contra uma taxa composta de crescimento anual de 2,12% a.a para o Brasil. 

 

Todavia, é importante ressaltar que, a já propalada baixa cobertura da educação 

infantil pública no Brasil torna factível a observância de taxas de crescimento anual ainda 

maiores do que aquelas calculadas com base nas séries históricas. Se lembrarmos que a 

quantidade de matrículas é um fator determinante do volume de recursos recebidos por 

estados e municípios no âmbito do FUNDEB, é cabível supor que determinados gestores 

públicos, que até o momento relegavam importância secundária à educação infantil, 

passem a tratá-la de outra forma. 
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A evolução das matrículas por rede de ensino apresenta nuances diferentes que 

podem ser avaliadas por meio dos Gráficos 1.3.2 e 1.3.3. O primeiro apresenta as taxas 

de crescimento anuais previstas para a rede estadual e o segundo o faz para a rede 

municipal. 

 

Gráfico 1.3.2 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do MEC/INEP. 
Nota: (*) Elaboradas a partir de procedimentos econométricos. 
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Gráfico 1.3.3 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do MEC/INEP. 
Nota: (*) Elaboradas a partir de procedimentos econométricos. 
 

A implementação efetiva do FUNDEF em 1997 contribuiu para o enrijecimento 

gradual de uma diretriz constitucional pouco observada no Brasil. De acordo com a 

Constituição de 1988, a divisão de responsabilidades na oferta da educação pública 

brasileira se daria da seguinte forma: as prefeituras seriam as principais responsáveis 

pelo provimento da educação infantil e do ensino fundamental; os governos estaduais se 

responsabilizariam pelos ensinos fundamental e médio; e o governo federal proveria o 

ensino superior. Porém, a falta de rigor na observância destas diretrizes tem sido a tônica 

da realidade brasileira, fato parcialmente revertido desde a implementação do FUNDEF. 

Como o número de matrículas determinava o volume de recursos recebidos pelos 

municípios, estes passaram a atuar de forma cada vez mais incisiva na oferta do Ensino 

Fundamental, o que vai ao encontro dos parâmetros constitucionais. 

 

Em 2005, 59,7% do total de matrículas da rede pública brasileira de ensino 

fundamental estava sob a chancela de governos municipais. Essa proporção é ainda mais 
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marcante no Estado do Rio de Janeiro onde, no mesmo ano, os municípios respondiam 

por 72,8% de todas as matrículas de ensino público fundamental. 

 

As taxas de crescimento anual calculadas para esta modalidade de ensino tendem 

a acentuar ainda a tendência de municipalização. No Brasil, ainda que a taxa de 

crescimento anual do total de matrículas projetada para os próximos anos seja negativa  

(-2,29% a.a.), na rede municipal ela ainda é ligeiramente positiva (0,79% a.a.). No Estado 

do Rio de Janeiro, as taxas de crescimento anual das matrículas de ensino fundamental 

previstas para as redes estadual e municipal são negativas. Contudo, enquanto para a 

rede municipal prevê-se uma taxa de crescimento anual da ordem de -0,3% a.a., para a 

rede estadual a queda prevista é ainda mais acentuada: -2,09% a.a. 

 

Os Gráficos 1.3.2 e 1.3.3 também apontam para a tendência de concentração da 

oferta do ensino médio público na rede estadual, o que também está em consonância 

com os preceitos constitucionais. Enquanto as redes estaduais brasileira e fluminense 

projetam taxas de crescimento anual na ordem de 2,2% a.a. e 1,7% a.a. 

(respectivamente), nas redes municipais o crescimento anual das matrículas tem 

apresentado taxas em torno de –2% a.a. 

 

Outra modalidade do ensino básico a apresentar uma tendência claramente 

definida é a educação infantil. As séries históricas têm apontado para uma concentração 

cada vez mais notória de matrículas nas redes municipais em detrimento das redes 

estaduais. De fato, a participação dos governos estaduais na oferta dessa modalidade no 

Brasil tem sido muito limitada (Tabela 1.3.2). Em 2005, o governo estadual do Rio de 

Janeiro respondia por apenas 6,9% das matrículas em creches e pré-escolas públicas de 

todo o estado. O cenário nacional também demonstrava realidade parecida e, naquele 

mesmo ano, apenas 5,8% dos alunos da educação infantil pública freqüentavam 

instituições estaduais. 

 

Os Gráficos 1.3.2 e 1.3.3 apontam que as redes municipais devem registrar taxas 

de crescimento anual das matrículas de educação infantil em torno de 3,63% a.a. para o 
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Estado do Rio de Janeiro e 2,57% a.a. para o Brasil. Em contrapartida, nas redes 

estaduais estão previstas taxas de crescimento anual em torno de –2% a.a. tanto para o 

Brasil como para o Rio de Janeiro. Tal resultado tende a fazer com que a participação dos 

governos estaduais no suporte da educação infantil se torne ainda mais marginal. 

 

Em que pese o argumento de que o incremento no total de matrículas amplia o 

volume de recursos destinados pelo FUNDEB aos municípios, é provável que estes 

passem a ofertar vagas na educação infantil de forma ainda mais vigorosa. Uma vez 

implementado o Fundo , esse fator pode redundar em taxas de crescimento anual das 

matrículas municipais de educação infantil ainda maiores, possibilidade que não esbarra 

na escassez de demanda, tendo em vista a baixa cobertura atual. 

 

No que toca a Educação de Jovens e Adultos, o Estado do Rio de Janeiro 

demonstra uma tendência que difere um pouco da tendência brasileira. A rede estadual 

fluminense tende a apresentar decréscimos no total de alunos ao longo dos anos, ao 

mesmo tempo em que as redes estaduais do restante do país ainda apresentam 

crescimento positivo. Entretanto, as taxas de crescimento anual mais robustas 

permanecem associadas às redes municipais, onde o número de matrículas cresce 

aproximadamente 8,8% a.a. no caso do Rio de Janeiro, e 7,21% a.a. no caso brasileiro. 

Essas redes deverão permanecer como as mais importantes na oferta da modalidade. 

 

Sintetizando todos os argumentos discutidos a partir das taxas de crescimento 

anual das matrículas do ensino básico, a principal conclusão a ser depreendida tem 

ligação com o fato de que os governos estaduais tenderão a aumentar sua 

representatividade na cobertura de matrículas relacionadas ao FUNDEB. Tal afirmação é 

embasada no argumento de que esta jurisdição é a principal responsável pela oferta de 

uma das modalidades de ensino que mais crescem nos últimos anos, a saber, o ensino 

médio. Todavia, em todas as demais modalidades, as municipalidades permanecem 

exercendo função determinante. Sobretudo na Educação Infantil há margem para 

robustas ampliações no número de vagas, o que reforça a importância dos municípios. 

Ademais, a despeito das taxas de crescimento anual negativas, o ensino fundamental – 
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cuja oferta é predominantemente associada às redes municipais – deverá permanecer 

como a modalidade responsável pela maior proporção de matrículas do ensino básico 

público nos próximos anos. 

 

1.4 FUNDEB: PERSPECTIVAS GERAIS 

 

O Gráfico 1.4.1, elaborado a partir das taxas descritas nesta seção, exibe um 

panorama da distribuição das matrículas entre as diferentes modalidades do ensino 

básico cobertas pelo FUNDEB. O argumento de que o ensino fundamental deverá 

permanecer como a principal modalidade de ensino coberta pelo Fundo  é confirmado 

tanto para o Estado do Rio de Janeiro quanto para o Brasil. Porém, a participação relativa 

do mesmo deverá ser cada vez menor. 

 

Gráfico 1.4.1 

 Elaboração Própria a partir de dados do MEC/INEP. 

 

Tanto para o Estado do Rio de Janeiro quanto para o Brasil, estima-se que a 

proporção de matrículas do ensino fundamental frente ao total de matrículas do FUNDEB 
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deverá passar de aproximadamente 83% em 2007 para aproximadamente 60% em 2009. 

Por seu turno, o ensino médio deverá ampliar sua participação no Fundo do Rio de 

Janeiro de aproximadamente 9% no primeiro ano para aproximadamente 21% no terceiro. 

No Brasil, esta mesma modalidade deverá ter uma participação em torno de 7,5% do total 

de matrículas do Fundo  em 2007, alcançando aproximadamente 17% do total em 2009. 

 

A principal explicação para mudanças tão expressivas em um período de tempo 

relativamente curto tem relação com a inclusão gradual das novas modalidades de ensino 

básico no Fundo  ao longo de seus primeiros anos de vigência. Com exceção do ensino 

fundamental, integralmente coberto desde o início, todas as demais modalidades terão 

apenas 1/3 das matrículas cobertas no primeiro ano e 2/3 no segundo. Assim, a partir do 

terceiro ano, espera-se que as alterações na composição das matrículas cobertas pelo 

FUNDEB deixem de apresentar alterações bruscas. 

 

Os efeitos da inclusão de um maior número de modalidades no Fundo  não 

deverão ser inócuos em relação à distribuição dos recursos do mesmo. O Gráfico 1.4.1 

demonstrou que a maior parte das receitas constituintes do Fundo  deverão se originar de 

fontes estaduais, a exemplo do que atualmente ocorre com o FUNDEF. Entretanto, a 

crescente relevância assumida pelo ensino médio (uma modalidade de ensino 

eminentemente estadual) deverá fazer com que as transferências líquidas de estados 

para municípios sejam alteradas. 

 

Esse tema será explorado com mais detalhes no Produto 2 deste trabalho. 

Contanto, é conveniente assinalar que a cobertura de uma maior variedade de 

modalidades de ensino certamente provocará um reordenamento da distribuição de 

receitas o que, obviamente, depende das características das redes de ensino de cada 

região. No caso específico do Rio de Janeiro, entretanto, é marcante a averiguação de 

que, em 2005, a rede estadual era responsável por 98,2% das matrículas de ensino 

médio. Mantida essa tendência, pode-se dizer que o Ensino Médio deverá ser um 

elemento importante para a redefinição da distribuição das receitas entre o estado e os 

municípios, via FUNDEB. 
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1.5 SÍNTESE 

 

Implementado pela Emenda Constitucional 14/96, e em vigor desde 1997, o 

FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério) instituiu novas diretrizes para o financiamento do ensino 

público fundamental no Brasil. Dentre seus méritos, está a garantia de um aporte mínimo 

de recursos para o financiamento do ensino público fundamental, blindando-o contra 

possíveis decisões políticas deletérias. 

 

Tal Fundo, com validade legal até 2006, obrigava que estados e municípios 

vinculassem ao menos 15% de algumas fontes de receita. O mecanismo proposto pelo 

FUNDEF prevê o rateio de recursos entre estados e municípios de acordo com a 

proporção de matrículas no ensino público fundamental, coberta por cada rede. Ademais, 

a legislação exige que ao menos 60% dos recursos do Fundo sejam direcionados à 

remuneração do magistério. 

 

Adotando um mecanismo semelhante, a Proposta de Emenda Constitucional 

415/2005 prevê a criação do FUNDEB, que amplia os níveis de ensino cobertos e, em 

contrapartida, aumenta a gama e o percentual de recursos públicos vinculados para o 

financiamento da educação. Com vigência prevista até o ano de 2019, o FUNDEB 

mantém a distribuição de recursos para estados e municípios de acordo com a proporção 

das matrículas do ensino básico cobertas pelo Fundo , além de exigir que pelo menos 

60% do total das receitas vinculadas sejam destinadas à remuneração dos profissionais 

da educação. 

 

Pode-se dizer que, ao incorporar novas modalidades do ensino básico, o FUNDEB 

vai ao encontro da realidade do país. A baixa cobertura da educação infantil precisa ser 

revista, ao mesmo tempo em que mudanças na estrutura demográfica tornam premente a 

ampliação das vagas no ensino médio. Além disso, a média de anos de estudo da 

população é baixa e a reversão deste quadro é um dos fatores imprescindíveis para o 

desenvolvimento econômico brasileiro. 
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O potencial de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro e sua importância 

econômica o tornam inelegível ao recebimento de complementação da União ao 

FUNDEB, dedicado aos estados que praticam o menor gasto médio anual por aluno. Se o 

mesmo já estivesse em vigor em 2004, o gasto médio anual por aluno praticado pelo 

estado (R$1.330,87) superaria em aproximadamente 75% o gasto médio anual por aluno 

praticado no Brasil (R$760,226). 

 

A partir das taxas de crescimento estimadas com base em procedimentos 

econométricos, tornou-se possível a elaboração de cenários para o FUNDEB nos 

próximos anos. Os governos estaduais de todo o Brasil (incluindo o estado do Rio de 

Janeiro) continuarão responsáveis por prover a maior parte dos recursos do Fundo 

(aproximadamente 2/3, sendo estes originários, principalmente, do ICMS e do FPE). A 

Quota do ICMS direcionado aos municípios e o FPM também exercerão papel importante. 

 

Quando se analisa a projeção da composição das matrículas cobertas pelo 

FUNDEB nota-se a crescente participação do ensino médio, contrapondo-se à gradativa 

redução da participação do ensino fundamental. A rápida mudança na composição das 

matrículas cobertas pelo FUNDEB entre 2007 e 2009 deve-se, sobretudo, ao fato de que, 

em seu primeiro ano de vigência, a única modalidade coberta integralmente pelo Fundo  é 

o Ensino Fundamental. Em que pese o fato de que, a partir de 2009, todas as 

modalidades contarão com cobertura integral, há de se esperar mudanças menos bruscas 

nesta composição. Nesse cenário, o volume de matrículas (teoricamente) cobertas pela 

rede estadual tende a aumentar, provocando uma redução na transferência líquida de 

recursos dos estados para os municípios ao longo dos anos. 

                                                 
6 Preços de 2005. 
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