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1. INTRODUÇÃO1 

Transcorridos mais de oito anos desde a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef e, 

diante da iminente implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica - Fundeb, uma questão se impõe para aqueles que, como o autor deste 

estudo, estiveram relacionados de forma direta à sua implementação: afinal, que efeitos 

práticos tem o Fundef como política pública? Tendo esta pergunta como norte, o 

presente trabalho se propõe a analisar alguns dos efeitos decorrentes da implantação do 

Programa - considerado a mais importante iniciativa do governo da década de 90 na 

área educacional - no contexto brasileiro e, com maior profundidade, no Estado do Rio 

de Janeiro, tomando como ponto de partida a discussão de um dos seus aspectos mais 

controversos e centrais, representado por seu tão proclamado “ impacto equalizador” . 

Como estratégia para o recolhimento e exame dos dados que fundamentam esta análise, 

privilegia-se um recorte conhecido, mas silenciado e menos presente na literatura que 

vem sendo produzida sobre o tema: a ótica dos municípios perdedores. Tal ótica é aqui 

representada pelos efeitos práticos do Fundo, em termos de recursos financeiros, junto 

aos municípios fluminenses que, de acordo com as regras estipuladas, estão na condição 

de “contribuintes” . Ou seja, que por apresentarem um baixo número de alunos 

matriculados no ensino fundamental (baixo número aqui entendido como insuficiente 

para o resgate total do montante de verbas constitucionalmente destinadas para o 

Fundo), perdem verbas para outros municípios em situação inversa. 

A opção pela análise dessa situação decorreu, primeiramente, pelo fato de se haver 

percebido, nos documentos oficiais sobre o Fundef, uma certa marginalização das redes 

                                                        
1 Por conta de limitações impostas para a apresentação deste trabalho, os tópicos relativos ao quadro de 
referências e às opções metodológicas utilizados na elaboração do estudo encontram-se, entre outros, 
condensados neste item introdutório. Pela mesma razão, não são oferecidas informações mais 
aprofundadas sobre a mecânica de funcionamento do Fundef, que podem ser obtidas no sítio 
www.mec.gov.br 
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“contribuintes” , classificadas, nas entrelinhas, como perdulárias das verbas 

educacionais, quando comparadas àquelas em uma posição oposta, ou seja, que 

receberam aportes financeiros adicionais.  

Por meio da imputação (velada ou expressa) a esses municípios da pecha de 

incompetentes e/ou descompromissados com o desenvolvimento do ensino 

fundamental, procura-se justificar a retirada de recursos de uma determinada rede e seu 

conseqüente remanejamento para outra, em virtude do cumprimento da chamada 

vocação “equalizadora”  do Programa - que, na maior parte das situações, não implica 

em verbas extraordinárias para a educação, como no RJ. 

Em outras palavras, explica-se a adoção de tal mecanismo em função de um suposto 

efeito “Robin Hood” (ou seja, pretensamente capaz de tirar o dinheiro de redes mais 

ricas e transferi-lo para outras mais pobres), quando, na realidade, o que se observa, 

entre outros aspectos, é o emprego de mais um - perverso – artifício, por parte do Estado 

Brasileiro, visando justificar sua omissão financeira para com a área educacional, traço, 

aliás, recorrente na história da educação no país e acentuado no contexto político-

econômico dos anos 1990 (MONLEVADE, 1997). 

Além do mais, em nome da equalização promovida pelo Fundef, não bastasse o 

aprofundamento de sua precariedade, os municípios aqui focados passaram a ser vistos, 

tanto no discurso e na literatura governamental produzidos a esse respeito quanto por 

seus pares, como uma espécie de “vilões da educação”, quando, na verdade, estariam 

muito mais próximos da condição de vítimas de uma história escrita para eles, mas que 

prescindiu de sua participação. 

Um segundo e não menos importante motivo justifica tal opção: no exercício de nossa 

atividade profissional em órgão federal da área da educação no Estado do Rio de 

Janeiro, percebemos que, longe de uma prática de “ justiça social”  entre as redes 

públicas fluminenses (como vários estudos apontam, com base em dados das médias 

nacionais), o que se observa é o acirramento das contradições existentes. Isto porque, 

conforme será demonstrado, o remanejamento de verbas promovido pelo Fundo no RJ 

penalizou, na maioria das vezes, as municipalidades mais pobres ou aquelas situadas nas 

regiões mais empobrecidas do Estado, cuja população tem freqüentemente na escola 

pública a única forma de acesso ao saber sistematizado e/ou espaço de sociabilidade e 
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interação social (ABRAMOVAY et al., 2003; ESTEVES et al. 2005). Desconsideraram-

se portanto, particularidades regionais, indicadas neste trabalho como fundamentais para 

uma melhor adequação do Programa, em função de objetivos traçados apriorística e 

autoritariamente. 

Por estas razões, e com base no conceito formulado por Norbert Elias (2000), tais 

municípios são aqui compreendidos como outsiders2 de um processo educacional já 

consolidado e em pleno andamento, que, se por um lado, apresenta resultados 

expressivos em termos de quantidade - haja vista, entre outros indicadores, a cobertura 

praticamente universal do ensino fundamental na faixa etária de 7 a 14 anos -, por outro, 

também aponta resultados pífios no que tange à qualidade do ensino que vem sendo 

oferecido no país3. 

A situação das municipalidades perdedoras de recursos remeteu a uma segunda 

pergunta, cuja apreensão e abordagem é não menos importante: se, conforme afirmam 

alguns estudos realizados, no contexto geral, o Fundef foi capaz de promover algum 

tipo de eqüidade, privilegiando municípios mais pobres por intermédio da realocação de 

recursos financeiros entre as redes estaduais e municipais, que fatores seriam os 

responsáveis por seu efeito destoante no Rio de Janeiro? Na busca de uma maior 

compreensão das circunstâncias em que essa forma de exclusão fiscal vem se operando 

no Estado, deparamo-nos com aquela situação que se mostrou a grande esquecida e 

quiçá a mais prejudicada pela política educacional, em virtude dos efeitos práticos 

decorrentes da maioria dos programas implementados na segunda metade da década de 

1990: a da educação que se processa à margem dos grandes centros urbanos, 

notadamente no interior das escolas situadas na zona rural. E tal fato justo num país 

como o Brasil, que, como é de amplo conhecimento, urge por medidas voltadas para a 

sua interiorização, em decorrência dos transtornos de toda ordem provocados pela 

excessiva concentração populacional nas metrópoles... 

                                                        
2 O conceito é utilizado na língua inglesa pois, segundo Frederico Neiburg, em apresentação à edição 
brasileira da obra de Elias, tanto o termo outsiders quanto o termo establishment “(...) são palavras 
rigorosamente intraduzíveis, pois descrevem uma forma ‘ tipicamente inglesa’  de conceituar as relações de 
poder, de um modo abstrato ou puro, independente dos vários contextos concretos nos quais essas 
relações podem realizar-se” . (ELIAS, 2000, p. 8). 
3 Como atestam, entre uma infinidade de outros, os dados divulgados pelo MEC, colhidos em 2002, 
dando conta que um em cada cinco alunos dos ensinos fundamental e médio - o que abarca cerca de 8,7 
milhões de estudantes, ou 19,8% do total - foi reprovado ou abandonou a escola (WEBER, 2004). 
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Com o propósito de responder aos desafios assumidos, toma-se como referência a 

situação de 10 (dez) municípios fluminenses escolhidos entre aqueles que mais perdem 

com o Fundo, de acordo, predominantemente, com estimativas e dados divulgados tanto 

pelo Departamento de Acompanhamento do Fundef no Ministério da Educação – 

DAF/MEC quanto pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, vinculada ao Ministério 

da Fazenda, no período que compreende desde sua entrada em vigor no país (1º de 

janeiro de 1998), até o fim de seu quinto ano de vigência (31 de dezembro de 2002), ano 

que também marca o término do segundo mandato do governo Cardoso. 

O estudo efetiva-se, basicamente, por meio da análise documental, servindo-se, para 

tanto, de bases de dados e de estatísticas procedentes de origens diversas. Por esse 

caminho, além das fontes já citadas, destaque especial é dispensado à interpretação de 

documentos, dados estatísticos e informações provenientes dos próprios municípios-

alvo da pesquisa, da extinta Demec/RJ, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA, do Banco do Brasil - 

BB, entre outras fontes disponíveis. 

Os postulados que orientam nossa análise fundamentam-se na percepção de que o 

Estado brasileiro, além de historicamente criar mecanismos que o desresponsabilizam 

de assegurar os recursos financeiros necessários à educação, é, em sua essência, 

patrimonialista (VIANNA, 1999), estando comprometido, na contemporaneidade, por 

força de uma série de circunstâncias de cunhos político e econômico, com a adoção de 

preceitos neoliberais, a partir dos quais vem regulando as diversas instâncias da vida 

social (SANTOS, 1995; BOURDIEU, 1998). Tal “vocação” patrimonialista, herdada 

desde o Brasil-colônia, conjugada a um posicionamento periférico na chamada ordem 

mundial globalizada (BOCAYUVA e VEIGA, 1999), aqui também compreendida como 

um dos principais mecanismos através dos quais o neoliberalismo dá concretude a seus 

preceitos, constituiriam os principais responsáveis pelos indicadores de desigualdade e 

injustiça social verificados no país, fazendo-o palco privilegiado de profundas 

contradições (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003; CHESNAIS, 1996; CHAUÌ, 1999). 

2. O FUNDEF EM NÚMEROS GERAIS 
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Visando traçar um panorama mais abrangente da implementação do Fundef, neste 

tópico são apresentados alguns dos indicadores numéricos relacionados ao 

financiamento do Programa em nível nacional. 

A tabela 1 apresenta os totais disponibilizados pelas diferentes fontes de recursos do 

Fundo no período em tela. Como pode ser visto, a soma de todas as contribuições no 

qüinqüênio chegou a R$ 89 bilhões, o que aponta um investimento médio anual de cerca 

de R$ 17,8 bilhões4. 

As três principais fontes de aporte financeiro - ICMS, FPM e FPE, agrupadas nesta 

ordem do maior para o menor volume de participação - alcançam juntas o percentual de 

93% de toda a verba repassada, apresentando sempre uma evolução progressiva ano 

após ano, o que atesta um substancial incremento na arrecadação de impostos ocorrido 

nessa temporada. 

Os números disponibilizados também evidenciam a importância do ICMS para a 

efetivação das políticas públicas, especialmente as de cunho social. Como fica patente, 

o imposto abarca, sozinho, 2/3 da soma de todas as outras contribuições do Fundo, 

porcentagem esta que, nos estados onde sua arrecadação é alta (como o RJ) chega a 

representar cerca de 90% do geral. Os fundos de participação dos estados (FPE) e dos 

municípios (FPM) respondem, cada um, por 13% da verba, situando em mais de ¼ o 

peso, para o Fundef, das transferências realizadas pela União com base na cota-parte 

dos estados e municípios dos impostos de renda e sobre produtos industrializados5. 

Tabela 1 - Verba total repassada ao Fundef no país de 1998 a 2002 (em R$ mil) 

Composição das verbas 

FPE FPM IPI -Exp 
Complem. 

da União 
LC 87/96 ICMS (* ) 

 

Valor  
Total 

11.263.121,5 11.999.709,6 1.308.911,8 2.540.300,7 2.691.742,1 59.364.729,1 89.003.247,9 

                                                        
4 O incremento médio anual nos valores do Fundo foi de aproximadamente 15% ao ano. Comparando os 
valores disponibilizados em 1998 e os em 2002, observa-se um aumento de 73%, para uma inflação de 
42,1%, medida pelo IPCA/IBGE, e uma elevação do PIB em 46% no período. 
5 Devido ao aumento progressivo da arrecadação no período, o valor do gasto médio por aluno no país 
também experimentou crescimento significativo: R$ 432,7, em 1998; R$ 474, em 1999; R$ 537,2, em 
2000; R$ 613,7, em 2001 e R$ 715,1, em 2002, acumulando um incremento de 65,3% entre 1998 e 2002. 
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Fonte: STN. (* ) Os valores anuais do ICMS não contam com a participação do DF, que não recolhe o 
imposto à conta do Fundef. Elaboração do autor 

Outro indicativo bastante evidente na tabela anterior diz respeito à complementação de 

verbas efetuada pela União. Conforme se constatou, o aporte financeiro federal, situado 

em torno de R$ 2.540 bilhões, foi a segunda menor fonte de receitas do Fundo no 

qüinqüênio, ficando à frente apenas do montante repassado à guisa de IPI Exportação, 

situação que confirma as inúmeras denúncias a propósito do baixo volume de verbas 

federais repassadas para o ensino fundamental, num contexto em que tal segmento foi 

proclamado como “prioridade absoluta” ... Isto porque, de acordo com a regra ditada 

pelo próprio governo federal, o cálculo do gasto mínimo por aluno desse segmento 

deveria realizar-se tendo por base a projeção, para o ano seguinte, do recolhimento 

nacional de 15% dos impostos e transferências que compõem o Fundef, dividida pelo 

número de alunos matriculados na rede pública regular aferido no censo escolar do ano 

anterior, acrescido da previsão de novas matrículas. 

Segundo o documento “Fundef - Relatório sobre a fixação do valor mínimo nacional 

por aluno/ano – 2003” (BRASIL, 2003), caso a lei fosse observada, o valor da 

complementação devida pelo governo federal aos estados chegaria, no período de 1998 

a 2002, a cerca de R$ 15,2 bilhões. Entretanto, o efetivamente investido não chegou a 

R$ 2,4 bilhões (apenas 15,6% do total), o que faz com que a soma total dos calotes 

dados pela União gire em torno de R$ 12,8 bilhões.  

Para uma idéia do que tal redução de verbas representou para a educação, ela supera em 

mais de R$ 670 milhões a soma de todo o dinheiro repassado ao Fundef dos 9 estados 

da região nordeste do Brasil, nos anos de 1999, 2000 e 2001, valor este já acrescido com 

a complementação paga pela União a 7 unidades federadas da região, cujas cifras 

ficaram em torno de R$ 12,1 bilhões (BRASIL, 2002). Ao confrontar o valor total do 

calote dado pela União com a quantia efetivamente repassada ao Fundo entre os anos de 

1998 e 2002 (conforme ilustrado na tabela 1), vemos que o montante que deixou de ser 

aplicado no ensino fundamental representou nada menos do que 14,4% do valor total de 

R$ 89 bilhões repassados no período. 

3. FUNDEF NO RJ: NÚMEROS GERAIS  
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A tabela 2 mostra o total de verbas que foram direcionadas ao Fundef no RJ entre 1998-

2002. Como fica evidente, o total das verbas disponibilizadas foi de R$ 6.894 bilhões 

(7,7% do total do país no período), resultado de uma trajetória de crescimento superior a 

10% ao ano. Repetindo o observado no cômputo nacional, o ICMS foi a principal fonte 

de arrecadação no RJ, só que, nesse caso, o imposto atingiu uma porcentagem bem mais 

expressiva: 90%. Em decorrência, o FPE e o FPM do RJ apresentam um decréscimo em 

relação ao montante geral, representando apenas 2% e 5%, respectivamente, do total das 

verbas do Estado 6. 

Tabela 2 - Verba total da repassada ao Fundef no RJ de 1998 a 2002 (em R$ mil) 

Composição das verbas 

FPE FPM IPI -Exp LC 87/96 ICMS  

Valor  
total 

%  do 
valor   

nacional 

172.067,00 364.940,20 71.713,60 148.658,00 6.137.248,90 6.894.626,60 7,7 

Fonte: STN. Elaboração do autor 

3.1 Fundef no RJ: a situação dos municípios 

Por não envolver o repasse de verbas adicionais da União, já que o valor disponível para 

o gasto aluno/ano no RJ esteve sempre acima do mínimo fixado nacionalmente, a 

implementação do Fundef no Estado efetivou-se a partir de um montante que já deveria 

ser obrigatoriamente destinado à educação, não necessariamente ao ensino fundamental, 

caso o Programa não existisse. A diferença é que, por conta das regras estabelecidas 

pelo Fundo, desde 01/01/98, tais verbas são distribuídas com base na matrícula no 

ensino fundamental regular. Assim, se a porcentagem de retenção na fonte é a mesma 

tanto para o RJ quanto para os seus municípios, o valor a ser “automaticamente”  

recebido por cada uma dessas redes poderá tanto permanecer igual quanto variar para 

mais ou para menos, independentemente do valor da “contribuição”  inicial.  

Entretanto, no RJ, pode-se dizer que tal matemática foi a responsável por um processo 

de transferência de verbas perverso, que operou sérias reviravoltas nas contas de um 

                                                        
6 Embora acumulando um percentual menor de crescimento no período em relação ao nacional (39,2% 
contra 63,3%), o valor médio aluno/ano do RJ também aumentou: R$ 618,3, em 1998; R$ 635,5, em 
1999; R$ 682, em 2000; R$ 771,7, em 2001 e R$ 860,5, em 2002. 
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expressivo número de municípios. Isto porque houve situações em que alguns obtiveram 

quase 400% de ganho de verbas do Fundo, ao passo que outros, os aqui considerados 

outsiders, amargaram perdas anuais de cerca de 76%. 

A tabela adiante, elaborada a partir das estimativas divulgadas pelo DAF/MEC para o 

qüinqüênio 1998-2002, foi listada em níveis decrescentes, iniciando com o município 

que ostenta o maior ganho de verbas em nível estadual (Japeri, com quase 400%), 

declinando até o maior perdedor de recursos (S. Sebastião do Alto, com perda média de 

75,9%). Vale destacar que os 28 municípios chamados outsiders encontram-se em 

negrito. Por ter sido criado posteriormente, os números de Mesquita são de 2001 e 2002.

Tabela 3 - Média de ganho e perda da 
contribuição ao Fundef pelos 
municípios do RJ  de 1998 a 2002 (%) 

Japeri 394,2 
Araruama 350,6 
S. Gonçalo 349,9 
Belford Roxo 332,4 
Itaboraí 325,9 
Nova Iguaçu 263,8 
Petrópolis 252,5 
Magé 252,2 
Teresópolis 249,8 
Seropédica 224,9 
Saquarema 220,4 
Rio de Janeiro 216,5 
S. João de Meriti 185,1 
Nilópolis 159,1 
S. Pedro da Aldeia 156,8 
Rio Bonito 152,6 
Queimados 151,1 
Barra Mansa 148,2 
Mangaratiba 145,7 
Marica 133,4 
Armação de Búzios 127,6 
Cabo Frio 116,8 
Guapimirim 115,0 
Itaguaí 103,7 
Paracambi 93,3 
Três Rios 83,2 
Pinheiral 82,8 
Parati 82,3 
Duque de Caxias 74,9 
Valença 73,0 

Nova Friburgo 71,8 
Arraial do Cabo 68,5 
Rio das Ostras 66,6 
Macaé 65,4 
Tanguá 62,7 
Paraíba do Sul 61,5 
Paty do Alferes 55,9 
Itaperuna 54,4 
Itatiaia 54,3 
Volta Redonda 53,4 
S. José do V. do Rio Preto 45,3 
Silva Jardim 43,9 
Campos dos Goytacazes 36,7 
Quatis 35,6 
S. Fidélis 34,8 
Resende 34,6 
Cardoso Moreira 30,5 
Cachoeiras de Macacu 30,2 
Miguel Pereira 27,8 
Angra dos Reis 27,6 
Porto Real 26,6 
Mesquita 23,1 
Areal 18,8 
Niterói 17,8 
Varre-e-Sai 17,6 
Vassouras 15,4 
Iguaba Grande 14,7 
Barra do Piraí 13,9 
Bom Jesus do Itabapoana 11,1 
Natividade 10,6 
Casimiro de Abreu 5,3 
S. Francisco de Itabapoana 3,4 
Porciúncula 1,3 
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Santo Antônio de Pádua 1,3 
I talva (2,8) 
Sumidouro (7,4) 
Com. Levy Gasparian (7,9) 
Eng. Paulo de Frontin (10,2) 
Rio Claro (11,0) 
Piraí (11,7) 
M iracema (11,9) 
Rio das Flores (15,1) 
Sapucaia (19,0) 
Bom Jardim (21,5) 
I taocara (25,9) 
Conceição de Macabu (27,1) 
Aperibé (28,0) 
S. João da Barra (30,1) 
Quissamã (33,3) 

Carapebus (40,1) 
Laje do Muriaé (42,3) 
Mendes (45,6) 
Cordeiro (47,1) 
Duas Barras (48,1) 
Cantagalo (55,1) 
Cambuci (57,0) 
Macuco (58,5) 
Carmo (63,0) 
Trajano de Morais (70,0) 
Santa Maria Madalena (72,6) 
S. José de Ubá (75,3) 
S. Sebastião do Alto (75,9) 

Fonte: DAF/MEC. Elaboração do Autor.

3.2 Fundef no RJ: a situação dos perdedores 

De acordo com os números disponibilizados, entre 1998 e 2002, além do governo do 

estado do RJ (que perdeu vultuosos recursos financeiros por conta da implementação do 

Fundo, com percentuais que variaram de 50,9%, em 1998, a 54,9%, em 2002, numa 

perda média de 52,1% no qüinqüênio), 28 municipalidades fluminenses também foram 

dotadas, na média, de recursos menores quando comparados à sua “contribuição”  inicial 

ao Fundef. Desses 28 municípios, 24 são os aqui chamados “perdedores contumazes” , 

por terem perdido verbas invariavelmente em todos os anos do qüinqüênio. 

Quanto às suas características populacionais, todos os perdedores são municípios ou de 

pequeno e de médio portes, possuindo ou até 10 mil ou de 10 mil a 50 mil habitantes. 

O mapa seguinte (figura 1) localiza geograficamente toda e qualquer perda de verbas 

para o Fundef no RJ. De acordo com ele, o que fica imediatamente visível é a ausência 

de perda de recursos por parte do municípios localizados ou na zona metropolitana do 

Rio de Janeiro ou em suas circunvizinhanças. Não por acaso, são municipalidades que 

possuem, via de regra, uma alta concentração populacional, muitas delas também 

desempenhando a função de cidades-dormitório de grande parte dos trabalhadores do 

Município do Rio de Janeiro. Também compondo o quadro representado pelo ganho de 

recursos educacionais, percebe-se um significativo espaço vazio no Norte e Noroeste 
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Fluminenses, ocupado, em ordem de maior para menor espaço geográfico, pelos 

municípios de Campos dos Goytacazes, S. Fidélis e Cardoso Moreira. 

No que diz respeito aos municípios que apresentaram perda constante ou parcial de 

recursos para o Fundef no período, estes, de modo geral, fazem parte da bacia do médio 

e do baixo rio Paraíba do Sul. De acordo com Farah Neto (2005), essa região se 

caracteriza, na atualidade, por apresentar um quadro de acentuada decadência sócio-

econômica. Tal processo teve início no final do século XVII, com o término do 

chamado ciclo do ouro, que afetou principalmente as municipalidades localizadas no 

lado esquerdo do mapa, as quais eram utilizadas como passagem para o escoamento do 

metal extraído do Estado de MG e que seguia em direção às cidades-porto do RJ. O 

ouro, portando, “caminhava levantando cidades e, com sua exaustão, derrubando-as” , 

instaurando um estado de coisas que Farah Neto (2005) classifica como a “primeira 

morte daquela região” .  

Nos passos da revolução industrial, verifica-se, no início do século XX, a introdução da 

cultura do café tanto em áreas ocupadas pelo ciclo do ouro quanto na região Serrana do 

RJ, que oferecia clima apropriado ao cultivo da planta, tão valorizada no mundo 

capitalista da época, por incrementar a produtividade dos trabalhadores. Com a crise 

mundial vivida na primeira metade daquele século, e conseqüente derrocada do ciclo do 

café no Brasil, toda aquela região, outrora próspera, experimenta a sua “segunda morte” , 

situação que perdura até hoje, exceto em alguns pontos isolados da parte oeste do mapa, 

por conta dos municípios que se industrializaram em virtude da expansão da área 

industrial do Estado de SP. 
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A maior e mais significativa concentração de perdedores, entretanto, pode ser percebida 

do lado direito do mapa, justamente na área que faz limites com o sudoeste de MG. É lá 

que também se encontra, mais precisamente, no coração da região Serrana, a grande 

mancha vermelha que aglutina oito dos dez maiores perdedores de recursos para o 

Fundef no Estado. Os outros dois maiores perdedores estão localizados na região 

Noroeste, que, como já ressaltado, é a mais pobre do RJ. São, portanto, esses dez 

municípios campeões da perda de recursos para o Fundo - ou outsiders - que 

priorizaremos na análise a seguir. 

3.3 Fundef no RJ: retrato preliminar dos outsiders 

Conforme já pontuado, os dez maiores perdedores do Fundo são municípios 

relativamente pequenos, com até 20.000 habitantes, sendo que em alguns deles houve, 

entre 1990 e 2000, pequena redução na população total. Dentre eles, Macuco era, em 

2000, segundo o IBGE, o de menor população, com 4.886 habitantes. 

A tabela 4 mostra que um dos pontos comuns entre essas municipalidades é que, com 

exceção de Cordeiro, que ostenta o índice mais elevado do grupo, todas tinham o IDH 

inferior aos melhores índices do RJ. S. José do Ubá e Duas Barras, entre todos, são os 

municípios que, em 2001, encontravam-se em situação mais precária, integrando 

também o grupo dos dez municípios com pior IDH do Estado. 

Tabela 4 - IDH dos municípios perdedores do Fundef entre 1998-2002 

Município Região IDH-M 
2000 

Ranking 
no RJ 

Perda para 
o Fundef  

S. Sebastião do Alto Serrana 0,723 80 (75,9) 
S. José de Ubá Noroeste 0,718 85 (75,3) 
Santa Maria Madalena Serrana 0,734 69 (72,6) 
Trajano de Morais Serrana 0,723 79 (70) 
Carmo Serrana 0,763 44 (63) 
Macuco Serrana 0,769 41 (58,5) 
Cambuci Noroeste 0,733 71 (57) 
Cantagalo Serrana 0,779 28 (55,1) 
Duas Barras Serrana 0,712 86 (48,1) 
Cordeiro Serrana 0,789 18 (47,1) 

Fonte: TCE/RJ; MEC. Elaboração do autor. 
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Um outro indicador que une os outsiders é o fato de possuírem índice de pobreza em 

torno de 30% da população. Nesses municípios, a renda per capita situava-se, em 2001, 

entre 171,4 e 275,4, bem abaixo dos melhores patamares de renda fluminense, como os 

de Niterói, por exemplo, equivalente a 809,2. 

Excetuando-se o município de Cordeiro, onde a urbanização foi expressiva entre 1990 e 

2000, todos os demais registraram baixas taxas de urbanização em relação aos demais 

municípios do Estado. De acordo com o IBGE, em 2000, cerca de 2/3 da população de 

municípios como S. José do Ubá e S. Sebastião do Alto moravam nas áreas rurais. 

Ainda que não se possa dimensionar, de forma precisa, a magnitude do impacto dessa 

perda, algumas indicações parecem ser oportunas, a fim de melhor compreender os 

possíveis efeitos da implementação da lógica do Fundef no RJ. Uma primeira e 

importante sinalização sobre a situação educacional desses municípios diz respeito à 

inexistência, até 2002, de matrículas na rede municipal de ensino fundamental na 

modalidade de educação de jovens e adultos - EJA, à exceção de Trajano de Morais, 

que mantinha uma modesta oferta de 39 vagas em 2002. Em todos os demais 

municípios que integram os dez maiores outsiders do Fundef, a rede estadual 

desenvolve a EJA, freqüentemente de maneira não-presencial. Convém destacar que 

Trajano de Morais, assim como Cambuci, apresentaram, entre 1990 e 2000, uma 

discreta redução na população total. 

Uma segunda indicação refere-se ao atendimento em educação infantil. Trajano de 

Morais, por exemplo, viu decrescer, entre 1999 e 2002, o seu atendimento municipal 

nessa área. Se, em 1999, eram oferecidas 102 vagas, em 2002, tal oferta caiu para 95 

matrículas7. Ainda que se considere a discreta redução populacional ocorrida nesse 

município, deve-se lembrar que, em Trajano de Morais, em 2001, 53,7% das crianças 

integravam famílias com renda mensal inferior a meio salário mínimo, para quem a 

educação infantil pública e de qualidade seria necessidade imperiosa. Além de Trajano 

de Morais, Macuco teve redução progressiva na oferta de educação infantil municipal 

entre 1999 e 2002, conforme o Censo Escolar do período. Nos demais municípios 

perdedores, a matrícula em educação infantil no período é crescente nas redes 

                                                        
7 O mesmo processo ocorreu na rede estadual visto que, em 1999, eram 300 e, em 2002, apenas 192 as 
matrículas na educação infantil. 
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municipais o que significa que, mesmo perdendo expressivos recursos, essas 

municipalidades assumiram a sua responsabilidade legal. 

Conforme indicam os dados da tabela 5, as unidades escolares dos dez maiores 

perdedores estão concentradas na área rural, com algumas variações, no período 

compreendido entre 1999 e 2002, nos municípios de Cantagalo, Trajano de Morais, 

Carmo e S. José do Ubá. Esses municípios ampliaram o número de escolas existentes, 

assim como Cambuci e Santa Maria Madalena diminuíram o número de escolas da rede 

municipal. Duas Barras, Macuco, S. Sebastião do Alto e Cordeiro, por sua vez, 

mantiveram o mesmo número de unidades escolares no período. 

 Tabela 5 - Unidades escolares da rede municipal, conforme localização, segundo 
municípios perdedores -1999-2002 

Unidades escolares da rede municipal 

Ano/zona 
1999 1999 2002 2002 

Município 

rural urbana rural urbana 
Cambuci 11 4 8 2 
Cantagalo 14 6 19 5 
Carmo 10 5 11 7 
Duas Barras 10 2 10 2 
Macuco 2 3 2 3 
Santa Maria Madalena 25 0 20 2 
S. Sebastião do Alto 12 1 12 1 
Trajano de Morais 19 1 27 1 
S. José do Ubá 8 1 9 1 
Cordeiro 3 3 3 3 

Fonte: MEC/EDUDATA 

Em 2002, conforme o Censo Escolar, em todos esses municípios, à exceção de Cordeiro 

e S. Sebastião do Alto, as redes municipais estavam com freqüência se valendo de 

espaços cedidos à Prefeitura para o funcionamento das escolas de ensino fundamental. 

Em Trajano de Morais, por exemplo, o número de prédios escolares cedidos chegava a 

22 naquele ano, sinalizando investimento menor na construção de suas próprias 

unidades. Em Santa Maria Madalena, eram onze os prédios cedidos à rede municipal. 

Em Duas Barras, por sua vez, uma das escolas funcionava em galpão e, em Cambuci, 

uma das unidades estava instalada na casa de um professor. 
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De forma geral, as escolas municipais dos outsiders nem sempre tinham condições de 

funcionamento adequado. Em Cordeiro, Santa Maria Madalena e Trajano de Morais 

várias unidades não dispunham de energia elétrica. Em Cambuci, uma das escolas não 

tinha sanitário e quatro escolas de Carmo não eram servidas por esgoto. Quando se 

observam os equipamentos existentes nessas escolas nos anos de 1999 e de 2002 

conclui-se que, em alguns municípios, houve acentuadas perdas para a população. Em 

outros, manteve-se a situação de precariedade. 

Entre os vários outros indicadores da precariedade que se manteve ou se agravou ao 

longo do período estudado nos municípios perdedores, dois deles chamam 

especialmente a atenção. O primeiro é a formação inadequada dos professores que 

atuam nas escolas municipais de ensino fundamental, sempre aquém da formação dos 

docentes que atuam na rede estadual dos mesmos municípios. Conforme os dados do 

INEP de 2002, a pior situação em relação à qualificação docente estava nos municípios 

de S. Sebastião do Alto e de Trajano de Morais, onde nenhuma das funções docentes 

tinha ensino superior. A situação também era crítica em Cambuci, S. José de Ubá, Duas 

Barras, Macuco e Santa Maria Madalena, aonde o percentual de professores de escolas 

municipais do ensino fundamental com diploma superior não chegava a 10%. 

O segundo indicador observado em vários municípios do RJ e também em diversos 

perdedores do Fundef, que contribui decisivamente para deteriorar as condições da 

oferta educacional de ensino fundamental, é a existência de uma maior carga horária 

diária na rede estadual quando comparada à das redes municipais. Entre os perdedores, 

as maiores diferenças foram observadas em Cambuci, onde a média diária de horas-aula 

era equivalente a 5,3 na rede estadual e 4,2 horas na municipal, e em Carmo, onde tais 

médias representam, de acordo com dados de 2002 do INEP, 5,4 e 4,1, respectivamente. 

3.4 Fundef no RJ x FPM: aprofundando distorções 

Entretanto, ao se atentar para a magnitude dos efeitos decorrentes da perda de recursos 

educacionais sofrida pelos outsiders, a situação mostra uma de suas faces mais 

perversas quando se foca a atenção na dimensão desse prejuízo em relação às verbas do 

Fundo de Participação dos Municípios que elas fariam jus, caso o Fundef não existisse. 



 16 

Ou seja, se não lhes houvessem sido tirados os 15% do FPM subvinculados ao 

Programa. 

A tabela 6 foi elaborada com dados de oito dos dez municípios campeões de perda em 

2002. Nela, são encontradas as seguintes informações: 

�
 cota total de FPM que estes receberiam caso o Fundef não vigorasse; 

�
 dedução de 15 % do FPM devidos ao Fundo; 

�
 dedução total das verbas devidas ao Fundef (FPM+ICMS+LC 87/96+IPI-Exp); 

�
 valor efetivamente recebido a título do Fundo e 

�
 montante das verbas perdidas para o Programa. 

Os municípios foram agrupados do maior para o menor perdedor. Pela ausência de parte 

dos dados necessários à elaboração da tabela, não estão incluídas informações sobre os 

municípios de Cambuci e Cantagalo.  

Tabela 6 - Valores, em R$, do FPM e do Fundef em 8 municípios do RJ - 2002 

Município  Cota FPM Dedução  
FPM/Fundef 

Dedução 
Fundef 

Fundef 
recebido 

Perda  
Fundef 

S. Sebastião 
do Alto 

2.229.944,6 301.073,6 1.190.504,8 312.321,8 (878.182,9) 

S. José de Ubá 1.711.648,2 256.746,6 1.010.390,4 374.582,2 (635.808,2) 

Santa Maria 
Madalena 

2.282.197,6 342.329,1 1.680.499,7 432.728,1 (1.247.771,5) 

Trajano de 
Morais 

2.230.120,29 301.175,7 1.482.899,4 602.662,5 (880.236,9) 

Carmo 2.852.747,0 427.911,5 1.632.145,8 733.577,7 (898.568,1) 

Macuco 1.711.648,2 256.747,2 1.019.025,9 449.535,1 (569.490,9) 

Duas Barras 2.286.887,1 343.033,1 1.340.369,1 951.596,1 (388.772,9) 

Cordeiro 3.426.251,1 513.937,7 1.307.256,2 795.276,1 (511.980,1) 

Fonte: STN, 2002. Elaboração do autor. 

Como evidenciado, 7 dos 8 municípios acumulam prejuízos que ultrapassam, em 

números absolutos, o valor da parcela que lhes foi deduzida, na fonte, do FPM para o 

Fundef, numa variação que vai de 113,3%, para Duas Barras, passando por S. Sebastião 

do Alto, com 291,7%, até Santa Maria Madalena, que registra uma perda estupenda de 
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364,5%. Cordeiro escapa por muito pouco dessa situação, já que recupera uma parcela 

ínfima de sua dedução do FPM, isto é, de apenas 0,4%. 

Ao se comparar a perda de recursos ocasionada pelo Fundef nesses municípios com o 

valor total da cota do FPM que lhes seria de direito antes do Programa, a porcentagem 

varia desde o mínimo de 14,9%, em Cordeiro, passando por 39,4%, em S. Sebastião do 

Alto, até alcançar o pico de 54,7%, em Santa Maria Madalena. 

Em se tratando da participação da cota de FPM que foi deduzida na fonte para o Fundef, 

em 2002, em relação ao valor total subtraído para o Programa em cada uma dessas 

municipalidades, obtêm-se as seguintes porcentagens: S. Sebastião do Alto: 25,3%; S. 

José de Ubá: 25,4%; Santa Maria Madalena: 20,4%; Trajano de Morais: 20,3%; Carmo: 

26,2%; Macuco: 25,2%; Duas Barras: 25,6% e Cordeiro: 39,3%. Entretanto, o 

município do Rio de Janeiro, detentor da maior população do Estado, naquele ano, 

comprometeu apenas 6,3% de seus recursos provenientes do FPM para o Fundef. A 

porcentagem de comprometimento do FPM dos municípios perdedores fica ainda mais 

expressiva quando comparada àquela relativa ao montante médio das verbas destinadas 

ao Fundo no RJ entre 1998 e 2002, que, como vimos na tabela 2, é de apenas 5%. 

A lógica que fundamenta o FPM é claramente redistributiva, ou seja, tem por finalidade 

beneficiar, através da dotação de mais recursos, àquelas municipalidades com menores 

índices populacionais. Isto porque, em sua maioria, tais municípios apresentam uma 

base econômica predominantemente rural. Desta forma, através do FPM são repassadas 

cotas de impostos cuja origem é eminentemente urbana, visto ser ele composto por 

22,5% dos valores arrecadados pelos Impostos de Renda - IR e sobre Produtos 

Industrializados - IPI. 

Dados divulgados pelo IBGE, através da Pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros - 

Finanças Públicas (2004), realizada a partir da análise das receitas e despesas de todos 

os municípios do país, nos anos de 1998, 1999 e 2000, provam que, de fato, quanto 

menor a participação da população, maior a incidência de FPM. Outro importante 

achado da pesquisa refere-se à grande dependência que a maioria dos municípios 

brasileiros (59,8%) possui em relação aos recursos que lhes são repassados pela União e 

pelos estados, recursos estes fundamentais para a sua sobrevivência. 
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Ao se tratar da situação dos municípios fluminenses, 25 dos 92 atualmente existentes no 

Estado possuem, pelo menos, 80% de suas receitas provenientes dessas transferências 

(DARIANO, 2004). Dentre as dez municipalidades consideradas, em níveis percentuais, 

como mais dependentes no Rio de Janeiro, 4 delas encontram-se na situação de 

perdedoras contumazes para o Fundef. São elas: Engenheiro Paulo de Frontin (92,7%); 

Comendador Levy Gasparian (92,1%); Mendes (92%) e Rio Claro (87,7%). 

Com base nos dados antes explanados, o que fica imediatamente patente é o flagrante 

despropósito da própria lei que regulamenta o Fundef, quando especifica as fontes das 

verbas que constituirão o Fundo. Tal equívoco é representado pelo comprometimento 

ao inverso de um mecanismo de transferência de verbas, o FPM, que, pela regra do 

Fundo, tem um expressivo percentual repassado injustamente para municipalidades 

mais populosas. Diante disso, não há como discordar de Bremaeker (2003), quando este 

acusa o mecanismo de arrecadação das receitas do Fundef de contrariar a lógica social, 

gerando mais e mais distorções nas magras finanças dos municípios de pequeno porte. 

4. POR FIM... 

Finalizando, cabe destacar que, se o Fundef contribuiu para algum tipo de mudança 

positiva no contexto do ensino fundamental, tais transformações - via de regra, de 

caráter quantitativo- também acarretaram desequilíbrios evidentes em outros segmentos 

e modalidades de ensino, tais como a educação infantil, o ensino médio e a educação de 

jovens e adultos. Provas disso são, entre diversos fatores, o gargalo que se verifica hoje 

no ensino médio, vítima de uma expansão sem planejamento e descompromissada com 

a qualidade. 

Outro aspecto que vem contribuindo, e muito, para o acirramento das diferenças 

promovidas pelo Fundo entre as municipalidades (dentre as quais as fluminenses são 

exemplo lapidar) é o fato de ele incidir, de forma indiscriminada e linear, no FPM, 

transferência fundamental para a sobrevivência de inúmeros municípios de pequeno 

porte, que são maioria no país. Deste modo, também aí se observa a dimensão de “rolo 

compressor”  atribuída à lei do Fundo, por conta do desvio indiscriminado de 

significativas somas de recursos, originariamente destinadas aos municípios mais 
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pobres, para outros em melhor situação, num movimento inverso ao tão proclamado 

efeito “Robin Hood”.  

A característica anterior encontra-se intimamente relacionada àquele que, no decorrer da 

investigação, revelou-se um dos pontos centrais deste estudo, qual seja, a constatação do 

grande descaso a que vem sendo sistematicamente relegada, no âmbito das políticas 

públicas, a educação que se processa fora dos centros urbanos, no interior das chamadas 

escolas rurais. Deste modo, não será exagero afirmar, com base tanto nos dados aqui, 

que esta se constitui, de longe, a área mais prejudicada, não apenas pelo Fundef, mas 

pela grande maioria dos programas educacionais implementados pelo governo federal 

da década de 90. 
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