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Introdução 

 

O texto se insere no eixo da linha de pesquisa sobre políticas públicas 

educacionais, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Amazonas. Problematiza e analisa os investimentos 

municipais destinados às microrregiões de Tefé e Purus, expõe um breve 

panorama dos investimentos da Educação Básica e investiga o financiamento 

da Educação Básica nas microrregiões mencionadas. Usa como metodologia a 

pesquisa documental e como técnica de análise a Análise Textual Discursiva, 

utilizando o método dialético para apreciação dos resultados. 

O texto, parte de uma discussão em torno da categoria: financiamento 

público da educação básica brasileira. Nesta parte introdutório, apresentamos 

um panorama da política de financiamento da educação básica, posteriormente, 

discutimos os dados sobre o financiamento que é destinado às microrregiões 

de Tefé e Purus. 

Como resultados, temos que: Manaus foi o município que mais recebeu 

repasses do Fundeb, Tefé investiu mais em educação do que os demais 

municípios, entretanto, Uarini passou a assumir a primeira colocação; 

Canutama tem o menor quantitativo de alunos matriculados, contudo, no que 

diz respeito às microrregiões estudadas, é o município que apresenta o maior 

gasto per capita em educação básica no Amazona. 

Do ponto visto econômico, as sociedades sempre procuram obter o maior 
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nível de bem-estar social empregando o mínimo de esforço possível. De acordo 

com Souza (2012), cada grupo social procura maximizar sua participação no 

produto total, o que muitas vezes é alcançado em detrimento dos demais 

grupos. Por esse motivo, na grande maioria dos casos, o Estado desempenha 

papel significativo na busca pelo desenvolvimento socioeconômico, visando 

reduzir os desequilíbrios sociais e regionais. 

Ao se pensar numa nação desenvolvida, além de analisar o Produto 

Interno Bruto (PIB) e a renda per capita, segundo Souza (2012), é preciso 

considerar indicadores que possam refletir melhorias sociais e econômicas, 

como alimentação, saúde e educação. A partir da década de 1950, os 

investimentos em educação têm se tornado uma prioridade política, econômica 

e social, para a maioria dos países definidos como industrializados, a exemplo 

do Brasil. 

Ao investir em educação básica o Estado investe em capital humano, 

proporcionando aos cidadãos oportunidades de elevar suas habilidades e 

conhecimentos, o que, por sua vez, a longo prazo, significa um contributo à 

elevação dos níveis de renda da população e de melhora no setor produtivo. Há 

vários exemplos de países que iniciaram o seu processo de desenvolvimento 

socioeconômico aplicando recursos fortemente na educação, por exemplo, o 

Japão e a Coréia do Sul. 

No Brasil foi somente a partir da Revolução de 1930 que houve a 

reestruturação de boa parte do arcabouço jurídico, impactando na organização 

da educação básica. Nesse cenário foi criado o Ministério de Educação e Saúde 

Pública. No tocante ao financiamento educacional, a Constituição de 1934 

inaugurou a vinculação de um percentual mínimo de impostos a ser aplicado à 

educação, o que perdura até os nossos dias. 

De acordo com a Carta Magna de 1934, caberia à União e aos municípios 

aplicar, na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos, nunca 

menos de 10% da renda resultante dos impostos, e aos Estados e ao Distrito 

Federal, no mínimo, 20%. Nessa ocasião, o artigo 156, parágrafo único, criou 

uma subvinculação de 20% da alíquota da União para o ensino rural (OLIVEIRA, 
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2001 apud PINTO; ADRIÃO, 2006). 

Segundo Pinto e Adrião (2006), o golpe militar de 1964 suprimiu a 

vinculação constitucional de recursos para a educação, medida que implicou a 

diminuição de investimentos governamentais em educação. Durante esse 

período, as cidades brasileiras experimentavam um processo crescente de 

urbanização e isso ocasionou um aumento relativo da demanda por educação. 

Além disso, entrava em vigor a Lei 5.692 (BRASIL, 1971), que previa a 

ampliação da escolaridade obrigatória de quatro para oito anos, o que afetaria 

significativamente a qualidade do ensino ofertado. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a educação como um direito 

social, ao mesmo tempo que denominou os responsáveis pelo seu provimento 

– Família e Estado – e estabeleceu a forma de financiamento, em que os 

municípios e os estados deveriam destinar para a educação, no mínimo, 25% 

de todos os impostos e transferências. Desses recursos, obrigatoriamente 50% 

deveriam ser aplicados no Ensino Fundamental e na erradicação do 

analfabetismo. Por sua vez, a União deveria destinar minimamente 18% de 

todos os impostos à educação. 

No texto constitucional, art. 211, conforme a redação dada pela Emenda 

Constitucional 14, cabe à União a responsabilidade pela manutenção das 

instituições federais de ensino e pela prestação de assistência técnica e 

financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios (em qualquer nível de 

ensino), a fim de garantir a equalização de oportunidades educacionais e um 

padrão mínimo de qualidade de ensino. Aos Estados, exige-se o investimento 

prioritário no ensino médio e no fundamental. Aos Municípios, atribui-se a 

incumbência de oferecer o ensino fundamental e a educação infantil (PINTO; 

ADRIÃO, 2006). 

O Brasil é um país que possui uma enorme dívida histórica com a 

educação. Em outras palavras, em toda a sua história, houve reduzida 

preocupação com o ensino e o processo de aprendizagem. Isso provoca como 

consequência, segundo Oliveira, Moraes e Dourado (2012), o não acesso à 

educação na idade própria, o que resulta em mais de dois milhões de adultos 
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analfabetos, além da condição de muitos jovens e adolescentes que estão fora 

da escola ou com disparidade na idade-série. 

Em meados de 1996, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), instituído pela 

Emenda Constitucional n° 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei 

n° 9.429, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto n° 2.264, de junho 

de 1997, introduziu modificações no texto do art. 60 da Constituição Federal de 

1988, visando à universalização do ensino fundamental. 

Em junho de 2005, o Governo encaminhou ao Congresso Nacional, por 

meio do Ministério da Educação, a proposta de emenda constitucional, 

objetivando à criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em substituição 

ao Fundef, fundo que se limitava a financiar o ensino fundamental. 

No tocante à redistribuição dos recursos do Fundeb entre os Estados e 

Municípios, o critério adotado ainda é o número de alunos matriculados por 

nível de ensino, assim como era realizado pelo Fundef. O Fundeb tem a vigência 

estabelecida para o período 2007-2020, e sua implementação teve início em 1º 

de janeiro de 2007, a qual foi plenamente concluída em 2009. 

Ainda que o Fundeb apresente muitos problemas e não tenha sido o 

suficiente para preencher as lacunas do Fundef, ele é o principal motor de 

financiamento da educação básica atualmente. Portanto, sem ele grande parte 

dos Estados, municípios e suas microrregiões entram numa situação de 

precariedade, sob riscos, e a educação será ainda mais sucateada. 

 
1. Financiamento da Educação nas microrregiões do Amazonas: Tefé 

e Purus 

 
O Amazonas é o maior estado brasileiro. Entretanto, conta com 62 

Municípios. A sua capital, Manaus, é o município com a maior concentração 

populacional do estado. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2017, sua população era de 
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2,13 milhões de habitantes, seguida por Itacoatiara com 113. 832 e Parintins 

com 99.854. 

Nos anos de 2003 o município de Manaus atendia cerca de 212.277 alunos 

na rede pública de ensino da Educação Básica e seguindo as normativas da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96) oferece como 

prioridade, o Ensino Fundamental. 

Segundo as diretrizes que norteiam o Fundeb, o Município de Manaus, 

sendo o maior do estado, é o que mais capta recursos para investir no setor 

educacional, entretanto, não foi o que mais investiu em educação per capita no 

período em foco. Em 2003, por exemplo, São Sebastião do Uatumã foi o 

município amazonense com maior investimento anual per capita em educação, 

atingindo a marca, por aluno, de R$ 2.557,91. Enquanto em 2007 e 2010, Coari 

alcançou o valor de R$ 3.242,58 e Tabatinga o de R$ 4.242,62, respectivamente 

– municípios que mais investiram em educação por aluno. 

É importante registrar que o Estado do Amazonas é subdividido em 13 

microrregiões, que são: Alto Solimões, Boca do Acre, Coari, Itacoatiara, Japurá, 

Juruá, Madeira, Manaus, Parintins, Purus, Rio Negro, Rio Preto da Eva e Tefé, 

entretanto, discutiremos as microrregiões de Tefé e do Purus. A primeira 

abrange os municípios de Tefé, Alvarães e Uarini, localiza-se ao Centro do 

Amazonas. A segunda é composta pelos municípios de Canutama, Lábrea e 

Tapauá, situados na região Sul do Amazonas. 

Para melhor visualização dos resultados das políticas educacionais 

referentes aos anos de 2003 a 2010, e considerando os investimentos 

municipais em educação no Amazonas direcionados às microrregiões, 

apresentamos os dados da Microrregião de Tefé e Purus. Nos três primeiros 

anos analisados, Tefé foi o que mais investiu na educação municipal. Contudo, 

a partir de 2006, Uarini passou a assumir a primeira colocação nos níveis de 

investimento per capita. Foi somente em 2010 que Alvarães chegou à primeira 

posição. 
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Quadro 1: Investimento per capita anual na Microrregião de Tefé. 
 

Munic. 2003 2005 2007 2009 

 

 
Alvarães 

684,56 907,01 1263,48 1356,44 

2004 2006 2008 2010 

 
1288,79 1240,11 2238,63 

 

 

 
Tefé 

2003 2005 2007 2009 

856,92 916,03 1165,68 1552,69 

2004 2006 2008 2010 

975,13 1066,19 1406,25 1894,83 

 

 

 
Uarini 

2003 2005 2007 2009 

698,72 559,81 1562,76 1369,92 

2004 2006 2008 2010 

696,25 1294,16 1482,76 1369,92 

 

Fonte: Censo Escolar – FINBRA. 

Nota: Elaborado pelo pesquisador (2020). 

 

Em linhas gerais, houve grande expansão em toda a microrregião de Tefé. 

Em 2005, o investimento per capita da microrregião foi equivalente a R$ 

794,28. Em 2006, houve um crescimento de 35%, ao passo que em 2010 foi 

atingido o patamar de R$ 2.035,15, investimento 2,5 vezes maior do que em 

2003. 

No que se refere a microrregião do Purus, esta é formada por três 

municípios: Canutama, Lábrea e Tapauá. Sendo Lábrea o município com a 

maior população estudantil, atendendo em média 7.352 alunos por ano durante 

todo o período estudado. Em seguida, estão Canutama e Lábrea, com 4.772 e 

2.407, respectivamente. 

 
Quadro 2: Investimento per capita anual na Microrregião do Purus 

 

Munic. 2003 2005 2007 2009 

 
Canutama 

953,48 783,85 1647,36 1585,54 

2004 2006 2008 2010 

1068,44 1275,08 2886,28 2.522,04 
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Lábrea 

2003 2005 2007 2009 

780,03 834,20 1231,54 1835,41 

2004 2006 2008 2010 

888,38 1073,35 1622,98 2.270,41 

 

Fonte: Censo Escolar – FINBRA. 

Nota: Elaborado pelo pesquisador (2020). 

 
 

Percebemos que, embora o município de Canutama seja o menor 

relativamente à população estudantil, ao longo dos anos, é o que mais investiu, 

per capita, na educação municipal. De modo específico, entre 2003 e 2010, o 

município investiu em média cerca de R$ 1.509,26 anualmente, 17% a mais 

que o município de Lábrea. 

 
Considerações  

 

O texto analisou o panorama do investimento público na educação básica 

nas microrregiões de Tefé e Purus. Ao dialogar sobre a categoria em análise 

tecemos comentários acerca da contextualização do financiamento da educação 

brasileira, em função de que, não podemos analisar determinadas categorias, 

sem considerar a conjuntura histórica de sua construção. 

Os dados obtidos indicaram que Manaus foi o município que mais recebeu 

repasses do Fundeb, entretanto, não foi o que apresentou maior gasto per 

capita. Com relação a microrregião de Tefé; Tefé investiu mais em educação do 

que os demais municípios, entretanto, Uarini passou a assumir a primeira 

posição. No que se refere a Microrregião do Purus, Canutama tem o menor 

quantitativo de alunos matriculados, contudo, no que diz respeito às 

microrregiões estudadas, é o município que apresenta o maior gasto per capita 

em educação básica. 

Nesse sentido, consideramos que a evolução da política de financiamento 

da educação pública brasileira, materializada nos últimos anos pela política de 

fundos, foi de grande importância para que municípios pobres e afastados dos 

grandes centros urbanos pudessem apresentar um aumento substancial nos 
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seus gastos com a educação básica. 
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