
FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: NECESSIDADES E
DILEMAS ENFRENTADOS POR GESTORES/AS

EDUCACIONAIS

Lúbia Mara Cabral AQUINO (Unileste); Célia Josefa de Sousa CRUZ (Unileste); Rosiane Dayse Sousa

SILVA (Unileste)

Introdução: A educação é um direito subjetivo de todos e dever do Estado, previsto na
Constituição da República (CR/88) e LDB/96. Efetivar esse direito está diretamente
relacionado com as políticas públicas de financiamento. No entanto, embora
extremamente relevante, o financiamento não é um tema muito abordado, contribuindo
para o pouco conhecimento por partes dos atores envolvidos no processo educacional.
Apreender sobre o financiamento da educação, compreendendo de onde vem e para
onde vão as verbas públicas que movem a educação brasileira são essenciais para o
desenvolvimento da educação e para a qualidade do ensino público.  Objetivo:
Identificar as fontes de financiamento da educação brasileira nos âmbitos federal,
estatual e municipal. Analisar mecanismos de busca de financiamentos do Fundeb,
PAR e PDDE e gestão desses recursos públicos na escola. Apresentar estudo de caso
de gestão pública do município da região metropolitana do Vale do Aço.  Metodologia:
Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos e legislações pertinentes à educação
brasileira no que tange ao seu financiamento. Pretende-se também realizar uma
pesquisa de campo, com levantamento de opinião que envolve entrevista com a
secretária de educação e gestores da rede pública de um município da região
metropolitana do Vale do Aço.  Resultados: Resultados preliminares indicam a
responsabilidade dos três entes federados – União, Estado e Municípios – sendo o
salário - educação e impostos as duas fontes de arrecadação que são convertidos em
orçamento municipal, estadual e federal. A captação, aplicação e prestação de contas
destes recursos são regidos por regulamentos próprios, que devem ser administrados
pelos gestores da educação. Conclusão: Dados preliminares indicam que o tema é
complexo, pouco divulgado, burocrático sendo a sua compreensibilidade
comprometida por parte dos envolvidos no processo educativo. Dada a complexidade
do financiamento da educação, a gestão escolar fica comprometida e
consequentemente prejudica o desenvolvimento e a qualidade do ensino público. 
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