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SUMÁRIO 
EXECUTIVO

maior progressividade do investimento em edu-
cação, com efeitos redistributivos consideráveis.

6. Aplicando-se o investimento por aluno divulgado 
pelo INEP às pessoas que frequentam escola pú-
blica, foi possível atribuir valores à provisão pú-
blica em educação e somar à renda domiciliar. E 
então comparar indicadores das distribuições de 
renda original e daquela acrescida do investimen-
to em educação. Constata-se efeito redistributi-
vo importante advindo do investimento em edu-
cação básica, com tendência de incremento ao 
longo da primeira década e meia do século XXI.

7. Não apenas tornou-se menos desigual a dis-
tribuição de renda brasileira no período, como 
também o investimento em educação tornou-
-se mais progressivo, ao beneficiar ainda mais 
intensamente as camadas menos abastadas da 
população em 2015 que em 2001. Os 40% mais 
pobres	foram	sempre	os	mais	beneficiados	pelo	
investimento público em educação, e seu qui-
nhão de investimento em educação básica au-
mentou entre 2001 e 2015.

8. Para uma melhor avaliação dos efeitos redistribu-
tivos da educação, foi feita uma decomposição 
do índice de Gini. No período 2001 a 2005, a pro-
gressividade cresceu e se estabilizou, enquanto a 
contribuição da educação à renda ficou estável. 
No período 2005-2015, a progressividade man-
teve-se em patamar alto, enquanto cresceu a 
contribuição da educação à renda. 

9. Bem meritório clássico, o investimento em edu-
cação é importante por razões diretamente asso-

1. O Brasil adentrou o século com indicadores 
sociais e de educação distantes do ideal: de 
um lado, desigualdade, pobreza, desemprego e 
informalidade elevados, de outro, altas taxas de 
analfabetismo e atraso escolar, baixa frequência 
à escola, à exceção da faixa 7-14 anos. 

2. Ao longo dos 15 primeiros anos do século XXI, a 
fim	de	melhorar	essa	situação,	políticas	diferen-
tes e complementares foram implementadas: 
evolução do Fundef ao Fundeb e do Bolsa Escola 
ao Bolsa Família, valorização do salário mínimo, 
expansão do período de educação básica obriga-
tória para 12 anos, piso nacional salarial para pro-
fessores, políticas variadas em prol da expansão 
da educação básica e superior. 

3. Em meados desta década, como fruto da conjun-
tura econômica internacional favorável e de um 
amplo leque de políticas, observaram-se melho-
rias em indicadores sociais e educacionais. 

4. Para viabilizar as políticas, o investimento públi-
co social (gastos diretos e tributários) elevou-
-se, como proporção do PIB, de cerca de 13% em 
2002 para 18% em 2015 . O investimento federal 
com assistência social elevou-se em um ponto 
percentual do PIB, mesma ordem de grandeza 
observada para educação e cultura1. 

5. O esforço do governo federal nesse período com 
educação	refletiu-se	nos	diversos	níveis	de	en-
sino, mas com intensidade três vezes maior na 
educação básica que na superior. O efeito combi-
nado do aumento do investimento em educação 
e do foco prioritário para a educação básica foi 



ciadas ao valor individual e coletivo da educação. 
O investimento público em educação equaliza 
oportunidades ao oferecer um serviço gratuito, 
desmercantilizado. Mas sua importância extra-
pola a educação, pois seu efeito redistributivo 
é considerável. Claramente, é um investimento 
muito	bom	em	termos	de	eficiência	e	equidade,	
e com potencial para o ser ainda mais, tendo em 
vista que o valor por aluno ainda é muito baixo.

10. Apesar de todos os avanços, inúmeros proble-
mas persistem. As melhorias necessárias re-
querem mais atenção e esforço da sociedade, e 
reclamam uma contribuição maior do fundo pú-
blico. Na contramão do que seria desejável, em 
2016, o governo aprovou uma mudança constitu-
cional para congelar o orçamento da educação 
para os próximos 20 anos. Essa medida não só 
asfixia	 as	 20	metas	 e	 centenas	 de	 estratégias	
previstas no Plano Nacional de Educação 2014-
2024, que previam universalização da educação 
básica, aumento do acesso à educação superior 
e melhorias significativas em termos de qualida-
de, como poderá impactar no próximo plano, que 
estaria previsto para o período entre 2024 e 2034.

11. A execução orçamentária no período compreen-
dido entre os anos de 2014 e 2018 apresentou 
visível declínio, tanto no que se refere ao Ministé-
rio da Educação, bem como para a Função Edu-
cação e as respectivas Subfunções. No ano de 
2019, foram os “contingenciamentos” que causa-
ram dificuldades de execução de investimentos 
em educação.

12. As principais consequências da orientação da 
política educacional dos últimos 5 anos serão: 
(a) um aumento da desigualdade de renda em 
seu conceito ampliado (que atribui valor ao in-
vestimento em educação), conforme mostram 
simulações do índice de Gini neste estudo; (b) o 
descumprimento das metas do Plano Nacional 
de Educação 2014-2024.

13. A aprovação, em 2020, do novo e permanente 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação	 Básica	 e	 de	 Valorização	 dos	 Profis-
sionais da Educação - Fundeb - deverá colabo-
rar para amenizar os impactos das políticas de 
desfinanciamento, já que prevê um aumento do 
financiamento para a área (passando de 10% 
para 23% de complementação da União); um sis-
tema mais equitativo de distribuição de recursos, 
sem desestruturar as redes de ensino; a garantia 
de qualidade por meio da constitucionalização 
do Custo Aluno-Qualidade (CAQ); a vinculação do 
financiamento com agendas de avaliação da polí-
tica educacional, através da constitucionalização 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica - Sinaeb; a destinação dos 70% dos recur-
sos do Fundeb para a valorização de todos os 
profissionais da educação; a proibição do desvio 
dos recursos de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino para o pagamento de aposentadorias; 
e a garantia do uso do recurso público exclusiva-
mente para a educação pública. Todos os pontos 
foram propostas e agendas de luta da Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação e de sua rede.



1. INTRODUÇÃO 



O Brasil adentrou o presente século com indicadores 
sociais, de emprego e renda muito distantes do ideal. 
Desigualdade de renda, pobreza, taxa de desemprego 
e informalidade no mercado de trabalho eram exces-
sivamente elevados.2 Não se observavam tendências 
de melhoria, nem se enxergavam perspectivas de 
progresso no horizonte.  Na educação básica, os in-
dicadores também eram insatisfatórios. Por exemplo, 
o analfabetismo era elevado, era baixa frequência à 
escola (à exceção da população 7-14 anos), e era ex-
cessivo o atraso escolar.3 Nessa esfera, porém, já se 
identificava uma trajetória de avanço nos indicadores, 
resultante de determinações da Constituição Federal 
de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, e de polí-
ticas da lavra do Executivo Federal e de governos sub-
nacionais. Como marcos, mencionem-se a ampliação 
da vinculação de recursos federais à educação, que 
passou de 13% para 18% com a nova Constituição, e 
a vigência do Fundef, que trouxera mais transparência 
e justiça ao financiamento da Educação Fundamental 
a partir de 1998.

Ao longo da primeira década e meia do século XXI, 
em um cenário econômico externo favorável aos paí-
ses latino-americanos e com maior participação da 
sociedade civil na formulação e qualificação de le-
gislação e políticas públicas, as políticas federais de 
regulação de mercado de trabalho, de proteção social 
e de educação avançaram muito. Os resultados so-
ciais foram substanciais até o ano de 2015, quando 
graves crises econômica e política refrearam o ritmo 
de melhorias. Antes da crise, teve grande destaque a 
política de valorização do salário mínimo, que se ele-
vou 72,84% em termos reais entre 2001 e 2015,4 pro-
porcionando redução da desigualdade e da pobreza, 
sobre um pano de fundo de crescimento econômico 
vigoroso, redução do desemprego e da informalidade 
no mercado de trabalho (Brito e Kerstenetzky, 2019). 

Política importante com efeitos variados foram os 
programas de transferência condicionada de renda. 

Experiências locais da década de 1990 inspiraram um 
programa federal implementado no governo Cardoso, 
já neste século, em 2001, sob o nome de Bolsa Escola 
Federal, que fornecia dinheiro a famílias pobres desde 
que as crianças frequentassem a escola. Em 2003, 
primeiro ano do governo Lula, o programa foi fundi-
do com outros, agora sob o nome de Bolsa Família, e 
expandido substancialmente nos anos seguintes. O 
número de famílias beneficiárias cresce de cerca de 
6 milhões em 2004 para quase 14 milhões em 2015, 
e o valor do benefício médio praticamente triplica no 
período (Souza et al, 2019).  Estudos concluíram que 
o programa tem propiciado redução importante da 
desigualdade e da pobreza, melhorias em nutrição e 
saúde, além de aumento da frequência e redução da 
reprovação na escola.

O Fundef era demasiado permissivo com desigualda-
des. Por exemplo, em 2006, último ano de vigência 
do Fundef, o investimento por aluno num estado re-
lativamente rico (São Paulo) fora 2,5 vezes maior do 
que num estado pobre (Alagoas). Outra deficiência é 
que era muito baixo o valor mínimo por aluno definido 
pelo governo federal, o que limitava muito seu próprio 
aporte financeiro de complementação aos estados 
mais pobres. Em 2006, por exemplo, somente Pará e 
Maranhão receberam complementação. Em 2007, já 
no segundo mandato de Lula, e após intensa partici-
pação da sociedade civil, notadamente da Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação (Simielli , 2008; Eic-
kelberg, 2009; Canavieira, 2010; Martins, 2011; Verger 
e Novelli, 2012; Ghanen, 2012; e Nascimento, 2019), 
o Fundef foi substituído pelo Fundeb, que ampliou as 
fontes de receita, modificou a fórmula de financia-
mento, ampliou seu escopo – abarcando educação 
infantil, ensino médio e educação de jovens e adultos 
– e destinou mais recursos federais de complemen-
tação. Em 2015, a frequência à escola de crianças e 
adolescentes de 7 a 14 anos chegava a 98,8%, en-
quanto a de jovens de 15 a 17 anos alcançava 85,0% 
(Osório, 2017). 



O governo Cardoso lançara as bases para o desenvol-
vimento no Brasil da cultura de avaliação educacional, 
por meio de testes padronizados em larga escala. In-
cluiu os alunos brasileiros na primeira edição do PISA 
em 2000, permitindo comparações internacionais. An-
tes disso, criara um teste nacional amostral, o SAEB. 
O governo Lula aprofundou o sistema, introduzindo 
em 2005 a Prova Brasil, avaliação bienal de conheci-
mentos e habilidades dos alunos da educação básica 
do setor público urbano. Em seguida, lançou o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que 
agrega pontuações da Prova Brasil (ou SAEB) e taxas 
de aprovação, podendo ser computado em qualquer 
nível (país, estado, município ou escola). Os resulta-
dos do IDEB estão disponíveis on-line, fornecendo 
informações para pais, educadores, pesquisadores e 
formuladores de políticas. Uma consequência fomen-
tada pela publicação dos resultados do IDEB foi a re-
dução das taxas de reprovação e de atraso escolar. O 
percentual de alunos com atraso escolar de 2 anos 
ou mais caiu de 23% em 2006 para 13% em 2015 no 
Fundamental I; de 35% para 26% no Fundamental II, e 
de 45% para 27% no Ensino Médio.5 

A crítica principal a esse sistema é de que ele não é 
suficiente para avaliar qualidade, já que não considera 
os insumos necessários a uma educação de qualida-
de socialmente referenciada (Carreira & Pinto, 2007; 
Campanha, 2018), mas o pouco que se avançou em 
um sistema para avaliação da educação básica – 
através da publicação da Portaria MEC nº 369/2016, 
que instituía o Sistema Nacional de Avaliação da Edu-
cação Básica (Sinaeb)6 – foi desmontado no início do 
governo Temer, com a suspensão da portaria somen-
te quatro meses após sua publicação7.

Outra reforma importante foi a implementação de um 
piso nacional salarial para professores, que entrou 
em vigor em 2009. Uma motivação importante para 
o piso nacional é a de valorizar a carreira docente. O 
valor do piso vem sendo atualizado ano a ano desde 
então.8 Embora a remuneração horária de professo-
res ainda seja inferior à de outras ocupações seme-
lhantes e em que pese a não universalização dessa 
política ainda (Cara & Pellanda, 2017), a diferença 
caiu: “os outros profissionais recebiam 86% a mais 
que os professores em 2005, mas essa diferença caiu 
para 53% em 2017” (Hirata et al., 2019: 191).

Para viabilizar as políticas, o investimento público 
social (gastos diretos e tributários) elevou-se, como 
proporção do PIB, de cerca de 13% em 2002 para 18% 
em 2015. O investimento federal com assistência so-
cial elevou-se em um ponto percentual do PIB, mes-
ma ordem de grandeza observada para educação e 
cultura. O esforço do governo federal com educação 
refletiu-se nos diversos níveis de ensino, mas com in-
tensidade três vezes maior na educação básica que 
na superior. Em valores correntes, o investimento por 
estudante na educação básica passa de R$899 em 
2000 para R$7.273 em 2015, enquanto o da educa-
ção superior sobe de R$8.849 para R$23.215. A ra-
zão entre as grandezas se reduz de 10,47 em 2001 
para 3,64 em 2015. O efeito combinado do aumento 
do investimento em educação e do foco prioritário na 
educação básica foi uma maior progressividade do 
investimento em educação, com efeitos redistribu-
tivos consideráveis, como se mostrará em detalhes 
neste trabalho. 

Aplicando-se o investimento por aluno divulgado pelo 
INEP às pessoas que frequentam escola pública, é 
possível atribuir valores à provisão pública em educa-
ção, somar à renda domiciliar per capita, para obter a 
nova renda mensal domiciliar per capita que incorpora 
o investimento por aluno. Na seção 4 deste estudo, 
comparamos indicadores das distribuições de renda 
original e daquela com investimento em educação. 
Constata-se um efeito redistributivo importante ad-
vindo do investimento em educação básica, com ten-
dência de incremento ao longo da primeira década e 
meia do século XXI.

Não apenas tornou-se menos desigual a distribuição 
de renda brasileira no período, como também o inves-
timento em educação tornou-se mais progressivo, 
ao beneficiar ainda mais intensamente as camadas 
menos abastadas da população em 2015 que em 
2001. Os 40% mais pobres foram sempre os mais 
beneficiados pelo investimento público em educação, 
e seu quinhão de investimento em educação básica 
aumentou entre 2001 e 2015. E não foi só a distribui-
ção do investimento em educação básica que se tor-
nou mais pró-pobre, a participação do investimento 
em educação aumentou em relação à renda. Esses 
dois componentes, maior peso na renda e aprofunda-
mento na redistribuição, implicam ganhos maiores na 
queda da desigualdade da renda adicionada do inves-
timento em educação.



Bem meritório clássico, o investimento em educação 
é importante por razões diretamente associadas ao 
valor individual e coletivo da educação. O investi-
mento público em educação equaliza oportunidades 
ao oferecer um serviço gratuito, desmercantilizado. 
Mas sua importância extrapola a educação, pois, seu 
efeito redistributivo é considerável. Claramente, um 
investimento muito bom em termos de eficiência e 
equidade.

Apesar de todos os avanços, inúmeros problemas 
persistem na educação brasileira. As melhorias ne-
cessárias requerem mais atenção e esforço da socie-
dade, e reclamam uma contribuição maior do fundo 
público. Na contramão do que seria desejável, em 
2016, o governo aprovou uma mudança constitucio-
nal para congelar o orçamento da educação para os 
próximos 20 anos. Essa medida não só asfixia as 20 
metas e centenas de estratégias previstas no Plano 
Nacional de Educação 2014-2024, que previam uni-
versalização da educação básica, aumento do acesso 
à educação superior e melhorias significativas em ter-
mos de qualidade, como impacta no próximo plano, 
que deverá ter vigência entre 2024 e 2034.

A aprovação, em 2020, do novo e permanente Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
- Fundeb - deverá colaborar para amenizar os impac-
tos das políticas de desfinanciamento, já que prevê 
um aumento do financiamento para a área (passando 
de 10% para 23% de complementação da União); um 
sistema mais equitativo de distribuição de recursos, 
sem desestruturar as redes de ensino; a garantia de 
qualidade por meio da constitucionalização do Cus-
to Aluno-Qualidade (CAQ); a vinculação do financia-
mento com agendas de avaliação da política educa-
cional, através da constitucionalização do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica - Sinaeb; 
a destinação dos 70% dos recursos do Fundeb para 
a valorização de todos os profissionais da educação; 
a proibição do desvio dos recursos de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino para o pagamento de 
aposentadorias; e a garantia do uso do recurso públi-
co exclusivamente para a educação pública. Todos os 
pontos foram propostas e agendas de luta da Campa-
nha Nacional pelo Direito à Educação e de sua rede. 

Este estudo mostra os efeitos do investimento em 
educação para a redução das desigualdades, até 
2014, assim como os impactos dos cortes para o 
aprofundamento do abismo, a partir daquele ano e 
até hoje. Foi um esforço coletivo em torno dos estu-
dos sobre financiamento da educação, que mostra 
como a garantia deste direito é um pilar para avançar-
mos na construção da democracia e da justiça social.



2. EVOLUÇÃO DO 
INVESTIMENTO 
PÚBLICO EM 
EDUCAÇÃO 



2.a. 
Evolução do investimento público 
em educação nos diferentes níveis 
educacionais - Brasil x OCDE

No presente tópico, são utilizados os dados financei-
ros dos anos de 2002 a 2016 contidos na publicação 
Education at a Glance9, da Organização para a Coope-
ração e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Nes-
se sentido, tem-se como objetivo realizar uma análise 
comparativa do investimento público na área da edu-
cação do Brasil com a média dos países da OCDE. 

Com referência na Classificação Internacional Nor-
malizada da Educação (International Standard Clas-
sification of Education - ISCED), destaca-se que, no 
Brasil, os níveis educacionais ISCED 1 e ISCED 2 cor-
respondem respectivamente ao Ensino Fundamental 
I (anos iniciais) e II (anos finais); o nível ISCED 3 ao 
Ensino Médio; e, por fim, o ISCED 5 corresponde ao 
Ensino Superior10. O nível ISCED 0 corresponde à Edu-
cação Infantil (0 a 5 anos de idade), entretanto, não 
está incluído nos cálculos sobre o investimento públi-
co em educação no estudo da OCDE.

Para o nível ISCED 1, verificou-se que o investimento 
do Brasil durante o período de 2002 a 2016 perma-
neceu inferior à média da OCDE em todos os anos. 
Em quinze anos apresentou um aumento de $3,3 mil 
dólares nos investimentos públicos do Brasil para o 
referido nível. Conforme aponta o gráfico abaixo, hou-
ve uma diferença de $4,5 mil dólares no primeiro ano 
analisado e de $4,8 mil dólares no último ano. No ano 
de 2002, a distância relativa em investimento do Bra-
sil para o Fundamental I representou apenas 15,9% 
da média dos países da OCDE. No ano de 2016, a di-
ferença, para a mesma referência, representou menos 
da metade da média dos países da OCDE (44%). Com-
parando-se o primeiro ano de análise e o último ano, 
tem-se o crescimento de 28,2 pontos percentuais. 
Destaca-se, ademais, que no ano de 2013 (com a por-
centagem de 45,1%) representou o período em que os 
valores investidos no Brasil mais se aproximaram da 
média da OCDE.   

Comparação Internacional: Investimento por Aluno – Fundamental I
(dólares ajustados pela paridade do poder de compra – em milhares de $)

Fonte: Education at a Glance. Elaboração: CEDECA Ceará.
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No nível ISCED 2, o investimento público do Brasil é 
continuamente inferior ao da média dos países da 
OCDE ao longo dos anos. Durante o período analisa-
do, houve um aumento de $4,1 mil dólares no investi-
mento do Brasil para o mencionado nível educacional. 
Verifica-se, conforme o gráfico abaixo, no primeiro 
ano a diferença representou $5,2 mil dólares e no úl-
timo ano $6,5. No ano de 2002, a distância relativa 
do investimento do Brasil para o Fundamental II repre-
sentou apenas 15,0% da média dos países da OCDE. 

No ano de 2016, o investimento público do Brasil para 
o Fundamental II representou pouco mais de um ter-
ço do investimento da média dos países da OCDE 
(35,9%). Comparando-se o primeiro ano de análise e 
o último ano, tem-se crescimento de 20,9% em ter-
mos percentuais. Evidencia-se que os anos de 2013 
e 2015, com a porcentagem de 38,1%, foram aqueles 
em que mais se aproximaram os valores investidos 
no Brasil da média da OCDE.   

Comparação Internacional: Investimento por Aluno – Fundamental II 
(dólares ajustados pela paridade do poder de compra – em milhares de $)

Fonte: Education at a Glance. Elaboração: CEDECA Ceará.
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Para o Ensino Médio, que corresponde ao nível ISCED 
3, também é verificado que o Brasil investe menos que 
os países da OCDE ao longo do período. Houve um 
aumento de $2,9 mil dólares no investimento do Brasil 
para esse nível durante quinze anos. De acordo com 
o gráfico abaixo, no primeiro ano a distância relativa 
do investimento do Brasil para a média da OCDE era 
de $6,1 mil dólares e, no último ano, de $5,9 mil dóla-
res. No ano de 2002, a diferença do investimento do 
Brasil para o Ensino Médio representou apenas 14,2% 
da média dos países da OCDE. Em 2016, primeiro ano 
de análise e o último, o crescimento é de 26,3 pontos 
percentuais. Evidencia-se que o ano de 2016 (com a 
porcentagem de 40,5%) representaram o período em 
que mais se aproximou os valores investidos no Brasil 
em relação à média da OCDE.   

Gráfico: Comparação Internacional: Investimento por Aluno – Ensino Médio
(dólares ajustados pela paridade do poder de compra – em milhares de $)

Fonte: Education at a Glance. Elaboração: CEDECA Ceará.
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Na Educação Superior, ISCED 5, o investimento do 
Brasil esteve um pouco abaixo da média da OCDE 
entre 2002 a 2016, no entanto, no ano de 2002 e em 
2010 os investimentos do Brasil quase se equiparam 
ao da média dos países da OCDE. Aponta-se um cres-
cimento do investimento nesse mesmo período de 
$3,6 mil dólares. Depreende-se do gráfico abaixo, que, 
no primeiro ano, a diferença do investimento do Bra-
sil para a média da OCDE era de $0,3 mil dólares, en-

Comparação Internacional: Investimento por Aluno – Ensino Superior
(dólares ajustados pela paridade do poder de compra – em milhares de $)

Fonte: Education at a Glance. Elaboração: CEDECA Ceará.
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quanto no último ano, era de $1,9 mil dólares. No ano 
de 2002, o investimento do Brasil no Ensino Superior 
representou 97,2% da média dos países da OCDE; em 
2016, eram 88,4%. Em comparação ao primeiro ano 
de análise e ao último ano, tem-se o decrescimento 
de 8,8 pontos percentuais, de modo que o Ensino Su-
perior foi o único nível que apresentou decréscimo em 
relação à média da OCDE.   

A partir da análise apresentada, é possível concluir 
que, em comparação com os países da OCDE, o inves-
timento público em educação no Brasil é insuficiente. 
Se o Brasil deseja formar adequadamente seus cida-
dãos e almeja competir com os países avançados, 
precisa ampliar o aporte orçamentário para a área da 
educação pública. 
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2.b. 
Investimentos públicos em 
educação em perspectiva relativa: 
em termos de PIB, PIB per capita, e 
Investimento Total por Aluno

Nas últimas décadas, a política educacional imple-
mentada permitiu a expansão do sistema público de 
ensino. Todavia, ainda são necessárias, tanto a me-
lhoria da qualidade do ensino, quanto a ampliação da 
cobertura. Para tanto, é imprescindível investir mais 
recursos em educação, objetivando a ampliação da 
capacidade física dos parques escolares, bem como 
a valorização dos profissionais e a garantia de uma 
educação de qualidade e universal. 

Os desafios educacionais permanecem em todas 
as etapas de ensino. Na educação infantil, em 2018, 
6,7 milhões de crianças de 0 a 3 anos de idade ain-
da estavam fora da creche, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nas ida-
des de 6 a 14 anos, há um flagrante atraso escolar 
entre os alunos, sobretudo para aqueles de 10 a 14 
anos, 13% dos quais estavam em séries abaixo das 
que deveriam. Em relação ao ensino médio, apenas 
88,2% dos jovens de 15 a 17 anos estavam na escola, 
quando a meta estabelecida pelo Plano Nacional de 
Educação (PNE) era atingir 100% em 2016. Além dis-
so, apenas 69,3% cursavam o ano adequado para sua 
idade, quando a meta é de 85% até 2024. A despeito 
dos avanços apresentados, 3 de cada 4 jovens não 
frequentam o ensino superior. 

Apesar dos desafios explicitados, há uma narrativa 
segundo a qual o Brasil já destina vultosos recursos 
para a educação e que, portanto, para a resolução dos 
problemas educacionais é necessária tão-somente 
uma melhor gestão dos recursos aplicados. Tal narra-
tiva tem como cerne a comparação dos investimen-
tos públicos em educação em proporção do Produto 
Interno Bruto (PIB). Conforme se observa no Gráfico 1, 
o investimento público em educação do Brasil repre-
sentou, em 2016, de acordo com a Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
5,1% do PIB, ao passo que a média da OCDE consistiu 
em 4%. Comparar investimentos com educação em 
relação ao PIB apresenta explícitas limitações. 



Investimento público em educação em percentual (%) do PIB - 2016

Fonte: Education at a Glance 2019. Elaboração CEDECA Ceará.
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Inicialmente, tal parâmetro desconsidera os distin-
tos perfis demográficos dos países e a extensão 
territorial. A estrutura demográfica brasileira apre-
senta elevado número de crianças, adolescentes e 
jovens, destoando do perfil demográfico dos países 
desenvolvidos, nos quais há uma predominância de 
idosos. Igualmente, também se despreza o tamanho 
da população em idade escolar, as disparidades so-
cioeconômicas regionais e o volume do contingente 
de pessoas em idade escolar que ainda está fora da 
escola. Ademais, a comparação em relação ao PIB 
coteja sistemas de ensino com distintos níveis de 
estruturação, ou seja, países com redes de ensino 
consolidadas e outros com redes em expansão, bem 
como países com histórico recente de investimentos 
mais significativos em educação, como os países em 
desenvolvimento. 

No Brasil, há uma demanda reprimida por mais inves-
timentos em educação, uma vez que, em virtude do 
modelo de desenvolvimento econômico implemen-
tado de substituição de importação, a educação foi 
relegada, circunscrevendo-se apenas aos segmentos 
mais abastados. Por fim, ressalta-se que o PIB do Bra-
sil apresentou queda vertiginosa nos anos de 2015 e 
2016, com redução, respectivamente, de 3,5% e 3,3%, 
o que pode ocasionar um aumento artificial na rela-
ção investimento com educação como proporção do 
PIB, visto que o denominador (PIB) diminuiu. Em 2015 
e 2016, ocorreu a pior queda consecutiva da ativida-
de econômica desde 1901, superando, inclusive, os 
anos de crises econômica e política de 1930 e 1931, 
cujas taxas de redução foram, respectivamente, 2,1% 
e 3,3%, com lenta recuperação em 2017 e 2018, con-
forme se explicita no gráfico abaixo.

Fonte: IPEADATA. Elaboração CEDECA Ceará.
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No que diz respeito à utilização do parâmetro inves-
timento por aluno em relação ao PIB per capita, tal 
metodologia apresenta menos limitações do que o 
parâmetro com base no PIB, uma vez que é possível 
quantificar o esforço educacional de cada país em 
função do seu nível de renda. Todavia, tal indicador 
também traz limitações, quando utilizado de forma 
única, uma vez que pode representar um empecilho 
à demanda de maiores aportes de recursos em na-

ções que busquem priorizar a educação em seu or-
çamento, eternizando uma condição de baixo investi-
mento em educação. Além disso, investir um elevado 
percentual do PIB per capita em educação pode não 
se traduzir em vultosos investimentos, quando o país 
apresenta uma diminuta renda por habitante. Confor-
me se observa no Gráfico 3, o investimento por aluno 
em relação ao PIB per capita do Brasil, considerando 
apenas instituições públicas, foi de 29% em 2016.

Investimento por aluno em percentual (%) do PIB per capita – 2016
(apenas instituições públicas)

Fonte: Education at a Glance 2019. Elaboração CEDECA Ceará.
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Todavia, ao se analisar a renda por habitante do Brasil 
em relação aos países da OCDE, é possível verificar 
que o Brasil apresenta o segundo menor PIB por habi-
tante, conforme se verifica no Gráfico 4.

Fonte: Education at a Glance 2019. Elaboração CEDECA Ceará.

PIB per capita - 2016 
(Dólares ajustados pela paridade do poder de compra - Em milhares de $) 
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Portanto, para se realizar comparativo entre países 
no que diz respeito aos investimentos em educação, 
torna-se necessário levar em consideração o valor 
médio destinado a cada aluno. Sob esse parâmetro, 
o Brasil apresenta-se em posição desoladora frente 
aos países da OCDE e emergentes, conforme se expli-
cita no Gráfico 5. Dentre os países analisados, o Brasil 
aponta o terceiro menor investimento por aluno, com 
o valor de US$ 4,5 mil, representando apenas 43% do 
investimento por aluno da média da OCDE e ficando à 
frente apenas de Colômbia e México. 

Comparação Internacional: Investimento por Aluno (2016)
(dólares ajustados pela paridade do poder de compra – em milhares $)

Fonte: Education at a Glance 2019. Elaboração CEDECA Ceará.
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Portanto, a despeito da narrativa difundida de que 
há vultosos recursos destinados à educação, o Bra-
sil apresenta baixo investimento por aluno quando 
comparado a países da OCDE e emergentes, o que 
pode	perenizar	os	desafios	educacionais	brasileiros	
ainda existentes, em se permanecendo os incipien-
tes recursos destinados à educação.  

Ressalte-se, por fim, que esse cenário de baixos inves-
timentos por aluno pode se exacerbar, uma vez que 
em 2016 foi promulgada a Emenda Constitucional 95 
(EC 95), a qual congela os investimentos primários da 
União por vinte anos, cujos efeitos já se manifestam 
de forma inconteste na educação, a despeito de a me-
dida fiscal incluir essa área apenas em 2018. 
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3. INVESTIMENTO 
PÚBLICO EM 
EDUCAÇÃO 
E EFEITOS 
REDISTRIBUTIVOS



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep 
do Ministério da Educação (MEC) estima o investimento anual por aluno, se-
gundo níveis de ensino, nas escolas públicas. As despesas com pessoal ativo, 
encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos financeiros, rela-
tivos às três esferas de governo são as rubricas consideradas na estimativa do 
investimento médio por aluno, estando excluídas as despesas com aposenta-
dorias e pensões, bolsas de estudo, financiamento estudantil e juros, amortiza-
ções e encargos da dívida da área. Estes dados estão disponíveis para os anos 
de 2000 a 2015 (INEP, s.d.).

Aplicando-se o investimento por aluno às pessoas que frequentam escola 
pública, é possível atribuir valores à provisão pública em educação. Especifi-
camente, para cada ano, o investimento anual por aluno foi divido por doze, 
gerando o investimento mensal por aluno. Em sequência, esse valor foi atribuí-
do a cada aluno cursando a educação básica em uma instituição pública para 
cada ano da PNAD entre 2001 e 2015. A tabela 1 apresenta o investimento por 
aluno mensal de cada etapa da Educação Básica.

Investimento público médio mensal por aluno por 
etapa da educação básica, Brasil, 2001 a 2015

R$ correntes

Ano
Educação 

Infantil

Ensino Fundamental

Ensino 
Médio

De 1ª a 4ª 
Séries ou 

Anos Iniciais

De 5ª a 8ª 
Séries ou 

Anos Finais

2001 82 69 79 79

2002 86 91 86 60

2003 107 96 90 72

2004 116 117 109 71

2005 114 133 124 80

2006 128 154 168 114

2007 163 189 199 144

2008 184 230 245 177

2009 192 271 283 195

2011 315 362 363 343

2012 393 412 396 413

2013 453 460 455 462

2014 490 493 494 502

2015 537 524 523 553

Fonte: Elaboração própria com dados de INEP (s.d.).



Ressalte-se que os valores do investimento público 
mensal médio por aluno são muito inferiores aos de 
mensalidades de instituições privadas de grandes 
centros urbanos. 

O investimento em educação mensal por aluno foi so-
mado por domicílio a fim de alcançar o investimento 
em educação mensal domiciliar per capita, que, por 
sua vez foi somado à renda mensal domiciliar per 
capita. Dessa forma, foi possível obter a nova renda 
mensal domiciliar per capita que incorpora o investi-
mento em educação mensal por aluno. 

A etapa seguinte consistiu no cálculo de indicado-
res sintéticos das distribuições das rendas “anterior” 
(antes da inclusão do investimento com educação) e 
“posterior” (após essa inclusão). O índice de Gini de 
ambas as distribuições apresenta trajetória descen-
dente (Gráfico abaixo). O Gini da renda posterior é 
sempre menor, indicando o efeito redistributivo advin-
do do investimento em educação básica. 

Evolução do índice de Gini da renda domiciliar per capita original (ou anterior) e 
com ensino básico (ou posterior), Brasil, 2001-2015 

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD 2001 – 2015.
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O Gráfico a seguir quantifica essa evolução do impac-
to redistributivo do investimento em educação bási-
ca ao longo do período. A tendência é de crescimen-
to desse impacto durante o governo Lula, visto que 
a variação cresce de -8,1% em 2003 para -11,9% em 
2009, e de estabilidade em patamar elevado no gover-
no Rousseff, mantendo-se em torno de -13%. Quando 
o indicador é a variação absoluta, o aprofundamento 
do impacto redistributivo deu-se entre 2005 (-4,9%) 
e 2011 (-7,0%), antes de se estabilizar entre -6,5% e 
-7,0% durante o governo Rousseff.

Variação entre o Gini da renda domiciliar per capita original e com ensino 
básico, Brasil, 2001-2015

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD 2001 – 2015.
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Já o Gráfico abaixo evidencia a redução da desigual-
dade de renda e o aumento da progressividade da in-
cidência dos investimentos educacionais entre 2001 
e 2015. Nesse intervalo temporal, a Curva de Lorenz 
da renda se aproximou mais da Curva de Perfeita 
Igualdade. Em números, o Gini apresentou uma que-
da de 13%. Por sua vez, a incidência do investimento 
educacional apresentou uma melhora maior que a 
renda,	dada	a	queda	do	coeficiente	de	concentração	
de 53% entre os dois anos.

Em suma, não apenas tornou-se menos desigual a 
distribuição de renda no período, como também o 
investimento em educação se tornou mais progres-
sivo,	ao	beneficiar	ainda	mais	 intensamente	as	ca-
madas menos abastadas da população em 2015 
que em 2001.

Curva de Lorenz da renda domiciliar per capita e curvas de concentração 
(incidência)1 do investimento com educação básica – Brasil, 2001 e 2015

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD 2001 – 2015.

1 Denominamos a curva de concentração do investimento com 
educação básica em relação a renda original (sem a inclusão do 
investimento) como a incidência, pois ela mostra como é alocado o 
investimento segundo níveis de renda. 
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O gráfico a seguir quantifica a evolução ao longo do 
tempo da participação no investimento em educa-
ção de acordo com estratos selecionados de renda. 
Os 40% mais pobres foram sempre os mais bene-
ficiados	 pelo	 investimento	 público	 em	 educação,	
visto que, embora representem 40% da população, 
sempre receberam uma fração maior que 40% do in-
vestimento público em educação. Essa constatação 
é importante, mas não surpreendente. Mais impor-
tante é a evolução ao longo do tempo: se em 2001, 
os 40% mais pobres recebiam 54,8% da massa de 
investimentos públicos em educação, em 2015 essa 
fração alcança 64,2%. 

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD 2001 – 2015.

Evolução da participação no investimento em educação segundo estratos 
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Para uma melhor avaliação dos efeitos redistributivos da educação fizemos 
uso da chamada decomposição do índice de Gini. A decomposição permite 
identificar a contribuição de cada uma das parcelas da renda para o Gini. O 
índice de Gini é igual à soma ponderada dos coeficientes de concentração das 
parcelas da renda consideradas. A ponderação é dada pela participação des-
sas parcelas na renda. Em termos formais. 

Onde h remete a cada parcela de renda, y são as rendas – total ou de cada 
parcela – e Ch é o coeficiente de concentração de cada parcela. As parcelas 
de renda usualmente consideradas são os rendimentos do trabalho, os rendi-
mentos das aposentadorias e pensões, os oriundos da assistência social, os 
aluguéis, as doações e os ganhos de capital. No nosso caso, as parcelas são 
renda e o investimento público em educação básica.

A educação básica é um investimento progressivo. Em termos concretos, sua 
participação na renda (incluído o investimento) era de 8,8%, sendo que sua 
contribuição ao índice de Gini era negativa, - 3,3%, em 2015. Já nos anos de 
2001 a 2005, sua participação na renda estava ao redor de 6,0%, com a contri-
buição para o índice de Gini entre -1,5 e -2,3%.

Para avaliar como os impactos distributivos da educação básica se preserva-
ram no período em questão, chegando, como dito, a se ampliarem, são apre-
sentados no Gráfico a seguir os dois componentes que, juntos, compõem o 
impacto redistributivo. De um lado, a progressividade do benefício mensurada 
pela diferença entre o índice de Gini e o Coeficiente de Concentração e, de ou-
tro, a importância do investimento em educação na renda, que funciona como 
um ponderador da progressividade do benefício. No caso da educação básica, 
tanto a progressividade é muito elevada como a participação na renda é ex-
pressiva.

Como se pode notar, no período 2001 a 2005 a progressividade cresceu e se 
estabilizou enquanto a participação ficou estável. Assim, nesse período, a que-
da do Gini entre a renda anterior e a posterior pode ser creditada ao aumento 
da progressividade. No momento seguinte, a progressividade diminui constan-
temente, ocorrendo, por outro lado, um crescimento da participação do bene-
fício na renda. Os ganhos decorrentes do aprofundamento da progressividade 
se devem ao componente concentração, enquanto os advindos da ampliação 
do investimento, de efeito composição.



Evolução da progressividade e da participação na renda do investimento em 
educação. Brasil, 2001 a 2015

Bem meritório clássico, o investimento em educação 
é importante por razões diretamente associadas ao 
valor individual e coletivo da educação: maior quan-
tidade e maior qualidade de educação básica propor-
cionam benefícios às pessoas e à sociedade como 
um todo. O investimento público proporciona ainda 
certa equalização de oportunidades quando oferece 
um serviço gratuito, uma vez que seu usufruto inde-
pende da renda obtida no mercado de trabalho – nos 
termos de Esping-Andersen, um serviço desmercan-
tilizado. 

Mas a importância desse tipo de investimento extra-
pola a esfera da educação, pois, como se mostrou 
nos cálculos apresentados neste trabalho, seu efeito 
redistributivo é considerável em todo o período estu-
dado, e se intensificou ao longo do tempo, até 2015.
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4. EFEITOS DA EC 95, 
DO TETO DE GASTOS, 
E DAS POLÍTICAS DE 
CONTINGENCIAMENTOS



4.a. 
Análise da execução orçamentária do órgão 
Ministério da Educação (MEC), da Função Educação e 
de suas respectivas Subfunções no Governo Federal 
(2014-2018)

No presente tópico, tem-se como objetivo apresentar os dados da execução 
orçamentária, a partir do portal do SIGA Brasil11, no período compreendido en-
tre os anos de 2014 a 2018, para: a) órgão do Ministério da Educação (MEC);  
b) Função Educação; e das Subfunções; c) Educação Básica; d) Educação 
Infantil; e) Ensino Profissional; f) Educação de Jovens e Adultos; e g) Ensino 
Superior12. Em paralelo à análise da execução orçamentária, será retratado o 
balanço das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, Lei Fe-
deral nº 13.005 de 2014, para as Subfunções mencionadas. O referido balan-
ço do PNE será apresentado tendo como referência o documento produzido 
pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, intitulado “Plano Nacional de 
Educação: 5 anos de descumprimento”13.

Ressalte-se que o PNE configura uma importante agenda para a política públi-
ca do Brasil, que pode possibilitar o alcance do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 4 (ODS) da Organização das Nações Unidas. Portanto, o cumpri-
mento do PNE revela elementos pertinentes para serem considerados no pre-
sente estudo.

Nesse sentido, esse tópico possui relevância por verificar através do moni-
toramento da execução orçamentária para a área da Educação como foi o 
comportamento do Governo Federal em uma série histórica dos últimos anos. 
Ademais, é possível fazer uma análise acerca das condições a que as políticas 
públicas estiveram sujeitas.



O Ministério da Educação (MEC) é um órgão da admi-
nistração federal direta, tem como área de competên-
cia os assuntos da I - política nacional de educação; II 
- educação infantil; III - educação em geral, compreen-
dendo o ensino fundamental, o ensino médio, o ensi-
no superior, a educação de jovens e adultos, a educa-
ção profissional, a educação especial e a educação 
à distância, exceto o ensino militar; IV - avaliação, in-
formação e pesquisa educacional; V - pesquisa e ex-
tensão universitária; VI - magistério; e VII - assistência 
financeira a famílias carentes para a escolarização de 
seus filhos ou dependentes.

Recursos destinados ao MEC apresentaram declí-
nio de 8,8% nos últimos cinco anos, o que repre-
senta uma redução correspondente ao valor de R$ 
10.677.724.114,94.

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: CEDECA Ceará.
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Para a Função Educação, entre 2014 a 2018, tem-se 
um decréscimo da execução orçamentária de 13,6%, 
que correspondeu à redução de um valor de R$ 
16.887.217.013,01. Nos anos de 2015, 2016 e 2017 
os gastos com a Função Educação apresentaram os 
respectivos valores de R$ 118.730.145.862,08; R$ 
121.547.717.238,33 e R$ 119.868.504.421,77.

Destaca-se que nesse período, tem-se um mar-
co importante para a política educacional, a Lei n° 

13.005/2014 que estabelece o Plano Nacional de 
Educação (PNE) 2014-2024. O PNE sinaliza através 
do diagnóstico, das metas e dos prazos, a necessida-
de de estabelecer o aumento dos investimentos para 
assegurar a educação pública de qualidade. Pode-se 
sinalizar a partir dessa análise, que se o orçamento 
público permanecer em declínio, uma importante 
consequência será o descumprimento do PNE.     

Investimentos em Educação – Governo Federal
(Deflator: IPCA, a preços de agosto de 2019, em bilhões de R$)

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: CEDECA Ceará. 14

No que se refere à Subfunção Educação Básica hou-
ve uma redução em cinco anos de 54,5% da execu-
ção orçamentária, que corresponde a um valor de R$ 
5.624.360.360,87. Nos anos de 2015, 2016 e 2017 os 

gastos com a Subfunção Educação Básica apresen-
taram os respectivos valores de R$ 7.269.018.254,56; 
R$ 8.079.712.461,24; R$ 6.468.565.373,88. 

Investimentos em Educação Básica – Governo Federal 
(Deflator: IPCA, a preços de agosto de 2019, em bilhões de R$)

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: CEDECA Ceará.

2014 2015 2016 2017 2018

R$ 124,5

R$ 118,7

R$ 121,6
R$ 119,9

R$ 107,7

R$ 10,3 

R$ 7,3 
R$ 8,1 

R$ 6,5 

R$ 4,7 

2014 2015 2016 2017 2018



Em análise do gráfico seguinte, a Subfunção da Edu-
cação Infantil apresenta a execução orçamentária 
com números ainda mais alarmantes. Houve uma 
redução de 96,8%, do período compreendido entre 
os anos de 2014 e 2018, o que representa um valor 
de R$ 2.439.333.671,50. Nos anos de 2015, 2016 e 
2017, para a mesma Subfunção os gastos apresen-
taram os respectivos valores de R$ 478.720.773,37; 
1.197.056.448,75; R$ 638.281.410,84. Percebe-se 
que, apesar de uma elevação dos investimentos des-
tinados no ano de 2016, posteriormente a execução 
orçamentária para essa Subfunção nos dois últimos 
anos apresentou um decaimento expressivo. 

Investimentos em Educação Infantil – Governo Federal
(Deflator: IPCA, a preços de agosto de 2019, em bilhões de R$)

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: CEDECA Ceará.
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A análise orçamentária quando explorada em con-
junto com o PNE, especificamente a Meta 1, reflete 
a não priorização da Educação Infantil no Brasil. Em 
verdade, no quinto ano de vigência do PNE, tem-se o 
descumprimento da universalização do acesso à pré-
-escola para as crianças de 4 e 5 anos, que deveria 
ter sido atingido até o ano de 2016. No que se refe-
re à taxa de escolarização, aponta-se que houve o 
crescimento de apenas 4 dos 11 pontos percentuais 
necessários para chegar à totalidade esperada. Com 
relação à população de 0 a 03 anos de idade, tem-
-se como objetivo da Meta 1 assegurar que a metade 
das crianças brasileiras dessa faixa etária estejam 
frequentando Creche em 2024. Em 2017, somente 
34,1% dessa população o fazia. Estima-se, nesse sen-
tido, a necessidade de aumento do investimento pú-
blico para garantir a ampliação da Educação Infantil.15 

A Subfunção Ensino Profissional sofreu redução em 
cinco anos de 26,2% da execução orçamentária, que 

corresponde a um valor de R$ 4.237.481.889,61. Nos 
anos de 2015, 2016 e 2017 os gastos com a mes-
ma Subfunção apresentaram os respectivos valores 
de R$ 13.874.968.724,58; R$ 13.794.368.193,27; R$ 
12.680.591.637,97.

A respeito da Meta 11 do PNE, que dispõe sobre “tri-
plicar as matrículas da educação profissional técnica 
de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e 
pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão 
no segmento público”, de acordo com os dados do 
Censo da Educação Básica, a educação profissional 
tem recebido diversos graus de priorização em inves-
timento nos últimos anos. A Meta 11 encontra-se par-
cialmente cumprida, mas ainda há um distanciamen-
to no que se refere ao aumento da oferta de vagas 
na educação profissional técnica de nível médio. Com 
relação à rede pública, verificou-se a expansão que 
corresponde atualmente a uma taxa de 50%16.

Investimentos em Ensino Profissional – Governo Federal
(Deflator: IPCA, a preços de agosto de 2019, em bilhões de R$)

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: CEDECA Ceará.
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No tocante à Subfunção da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), ressaltem-se os números alarman-
tes apresentados na execução orçamentária de 
2014 ao ano de 2018. Conforme os dados coleta-
dos houve uma significativa redução de 93,8% no 
orçamento destinado a essa etapa da educação. 
Em valores, esse declínio representou uma diminui-
ção de R$ 859.796.173,63 no orçamento. No ano de 
2015, a execução orçamentária correspondia a R$ 
514.495.723,10, e nos anos de 2016 e 2017, o orça-
mento destinado a essa subfunção equivaleu, respec-
tivamente, a R$ 543.580.859,13 e R$ 109.715.609,79. 

Investimentos em Educação de Jovens e Adultos – Governo Federal 
(Deflator: IPCA, a preços de agosto de 2019, em milhões de R$)

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: CEDECA Ceará.
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Com relação ao PNE, a Meta 10 dispõe sobre a oferta 
de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das ma-
trículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 
fundamental e médio, na forma integrada à educação 
profissional. Entretanto, no ano de 2018, apresentou-
-se um percentual baixíssimo, de 1,3%. O dado reflete 
o descaso com a EJA, e consequentemente indica 
que não há esforços significativos voltados para se 
atingir a meta proposta no PNE.

A oferta da EJA é um direito dos jovens e adultos 
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos 
no ensino fundamental e médio na idade própria. De 
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), Lei Federal nº 9.394 de 1996, em seu Art. 37, 

Investimentos em Ensino Superior – Governo Federal
(Deflator: IPCA, a preços de agosto de 2019, em bilhões de R$)

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: CEDECA Ceará.

o Poder Público tem o dever de viabilizar oportunida-
des educacionais, considerando também as caracte-
rísticas e interesses dos estudantes, bem como suas 
condições de vida e de trabalho. Ademais, tem-se 
como objetivo garantir o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola.

Para a Subfunção do Ensino Superior a execução 
orçamentária do último período, manifestou um de-
clínio de 13,5%. Essa porcentagem representou em 
valores uma diminuição de R$ 5.205.295.363,28. Nos 
anos de 2015, 2016 e 2017 a execução orçamentá-
ria do Governo Federal para essa Subfunção repre-
sentou respectivamente R$ 38.220.721.204,59; R$ 
35.104.217.762,55; R$ 35.661.679.654,52.  
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No tocante ao PNE, a Meta 12 estabelece o compro-
misso de “elevar a taxa bruta de matrícula na educa-
ção superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa 
líquida para 33% (trinta e três por cento) da população 
de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada 
a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 
40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no 
segmento público”. 

O acesso da população ao ensino superior segue bas-
tante aquém do que dispõe a Meta 12, sobretudo na 
rede pública. Acerca, especificamente, de cada um 
dos dispositivos contidos: a porcentagem de matrícu-
las na Educação Superior em relação à população de 
18 a 24 anos para o ano de 2018 foi de 37,5%; o per-
centual da população de 18 a 24 anos que frequen-
ta ou já concluiu cursos de graduação para o ano de 
2018 foi de 25,6%; e, por fim, destacando a participa-
ção da rede pública na expansão das matrículas no 
Ensino Superior verificou-se que continua bastante 
baixa, para o ano de 2017 representou apenas 11,8%. 

Conclui-se que a execução orçamentária no período 
compreendido entre o ano de 2014 ao ano de 2018 
apresentou visível declínio, tanto no que se refere ao 
Ministério da Educação, bem como para a Função 
Educação e as respectivas Subfunções analisadas 
acima. A consequência mais provável, e muito grave, 
será o descumprimento das metas do Plano Nacional 
de Educação 2014-2024.



4.b. 
Simulação de impacto do Teto de 
Gastos sobre a desigualdade da 
renda ampliada, que inclui gastos 
com educação

Considerando que a Emenda 95/2916, que impõe um 
teto nos investimentos nas áreas sociais até 2036, 
implica a redução relativa do investimento em educa-
ção frente à renda, salvo quando esta se encontra em 
declínio, pode-se estimar os impactos redistributivos 
dessa diminuição na participação do investimento 
em educação básica. 

Para tanto, considera-se que não se alteram, nem o 
índice de Gini da renda sem o benefício, nem o coe-
ficiente de concentração do investimento, havendo 
tão-somente perda de participação do investimento, 

ou seja, mudança no componente da composição. Do 
mesmo modo, pode-se estimar os impactos de um 
eventual crescimento do investimento nesse quadro 
estático. 

O Gráfico a seguir apresenta as estimativas do índice 
de Gini decorrentes de diminuições do investimento 
em educação. Fica evidente o aumento linear da de-
sigualdade caso sejam reduzidos os investimentos, 
podendo-se	afirmar	que	aumentos	reais	no	valor	do	
investimento incrementam os impactos redistributi-
vos.

Simulações de alterações no índice de Gini da renda com benefício com a 
redução nos investimentos em educação básica.
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4.c. 
Política de Contingenciamento do 
Governo Bolsonaro

A partir do ano de 2015, identifica-se a adoção de um 
modelo econômico recessivo pautado por uma polí-
tica de austeridade no Brasil. No ano de 2016, pode-
-se apontar como um marco a mudança de governo, 
pós-impeachment da Ex-Presidenta Dilma, como um 
período de também crise política, marcada pelo des-
monte das políticas sociais. Como expressões desse 
período, destaca-se a aprovação da Emenda Consti-
tucional nº 95, chamada “PEC do congelamento dos 
gastos”, e a Reforma do Ensino Médio, através da 
aprovação da Lei nº 13.415 de 2017, que permitiu que 
fossem utilizados os recursos do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da 
valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) 
para a realização de parcerias com o setor privado.

No presente tópico, tem-se como objetivo especifi-
camente analisar a política de contingenciamento 
do Governo Bolsonaro para o orçamento da área da 
Educação, sobretudo para o Ministério da Educação 
(MEC).    

Em 2019, intensificam-se os retrocessos sociais, e o 
governo federal demonstra fortes características de 
uma agenda ultrarreacionária e ultraliberal, que, por 
um lado, defende e aplica medidas que representam 
ameaças graves aos direitos civis e políticos e, sobre-
tudo, à democracia no País. Por outro lado, defende 
a redução do Estado e o retrocesso para os direitos 
sociais. Nesse sentido, tem-se a leitura de que o go-
verno possui como um dos seus pilares uma agenda 
de liberalismo econômico, representada sobretudo 
por Paulo Guedes, Ministro da Economia.  

Por influência dessa agenda, em um primeiro momen-
to, o governo nomeia Vélez Rodriguez para assumir o 
Ministério da Educação (MEC), cujas características 
mais proeminentes eram o ultraconservadorismo e 
o apoio dos militares. Professor emérito da Escola 
Superior de Guerra, nomeou militares alheios à área 
da educação para os principais cargos de chefia do 
ministério. Em abril de 2019, após grandes desgastes 
políticos, o governo federal nomeia o segundo e atual 
ministro da educação, Abraham Weintraub, econo-
mista distante das discussões da política pública de 
educação.



Ao longo de 2019, o Ministério da Educação (MEC) so-
freu diversas intervenções em seu orçamento. Ocorre-
ram medidas de “contingenciamento” das verbas que 
anteriormente estavam previstas na Lei Orçamentária 
Anual (LOA), o que significou modificações nos limi-
tes de movimentação e empenho para o referido ór-
gão, no que diz respeito as despesas discricionárias e 
não obrigatórias. Essas medidas podem ser definidas 
como um bloqueio dos recursos com o objetivo de 
controlar os gastos por um determinado período.

O contingenciamento consiste no retardamento ou, 
ainda, na inexecução de parte da programação de 
despesa prevista na Lei Orçamentária em função 
da insuficiência de receitas. Normalmente, no início 
de cada ano, o Governo Federal emite um Decreto li-
mitando os valores autorizados na LOA, relativos às 
despesas discricionárias ou não legalmente obrigató-
rias (investimentos e custeio em geral). O Decreto de 
Contingenciamento apresenta como anexos limites 
orçamentários para a movimentação e o empenho 
de despesas, bem como limites financeiros que impe-
dem pagamento de despesas empenhadas e inscri-
tas em restos a pagar, inclusive de anos anteriores. O 
poder regulamentar do Decreto de Contingenciamen-
to obedece ao disposto nos artigos 8º e 9º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). 

De acordo com os dados disponibilizados no Portal 
SIGA Brasil, para o MEC estava previsto como dota-
ção inicial o valor de R$ 24.635.789.496,00 destinado 
para as despesas discricionárias e não obrigatórias.

Conforme as informações disponibilizadas pelo Mi-
nistério da Economia, Planejamento, Desenvolvimen-
to e Gestão do Governo Federal, em seu sítio eletrôni-
co, para o exercício do ano de 2019 foram publicados 
08 (oito) Decretos de Programação Orçamentária e 
Financeira. Quais sejam: 1) Decreto nº 9.711, de 15 de 
fevereiro; 2) Decreto nº 9.741, de 29 de março; 3) De-
creto nº 9.809, de 30 de maio; 4) Decreto nº 9.943, de 
30 de julho; 5) Decreto nº 10.028, de 26 de setembro; 
6) Decreto nº 10.079, de 23 de outubro; 7) Decreto nº 
10.119, de 21 de novembro; 8) Decreto nº 10.136, de 
28 de novembro.



POSIÇÃO MENSAL DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO 
E EMPENHO – ÓRGÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)17

TOTAL 
(DESPESAS 

DISCRICIONÁRIAS)
VARIAÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL18 R$ 24.635.789.496,00 -

MAIO R$ 18.840.865.195,00 -R$ 5.794.924.301,00

JUNHO R$ 18.859.055.883,00 R$ 18.190.688,00

JULHO R$ 18.660.584.385,00 -R$ 198.471.498,00

AGOSTO R$ 18.657.334.385,00 -R$ 3.250.000,00

SETEMBRO R$ 20.647.334.385,00 R$ 1.990.000.000,00

OUTUBRO R$ 21.187.929.985,00 R$ 540.595.600,00

NOVEMBRO R$ 23.883.544.302,00 R$ 2.695.614.317,00

Fonte: Ministério da Economia, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal. Ela-
boração Própria. 

É possível verificar que ocorreu, no mês de maio de 2019, um contingencia-
mento do orçamento do MEC em um valor de aproximadamente R$ 5,8 bilhões 
para as despesas discricionárias e não obrigatórias. Em porcentagem, esse 
valor representa um contingenciamento de 23,5% da dotação inicial. Ademais, 
evidencia-se que esse impacto incide nas despesas de custeio (ex.: gastos de 
manutenção como contas de água e de luz) e de investimento (ex.: infraestru-
tura e aquisição de novos equipamentos).  



Ademais, ressalta-se que de acordo 
com os dados do SIGA Brasil o valor 
do contingenciamento para o órgão 
do MEC é de R$ 290 milhões.  

Outro dado relevante diz respeito 
ao contingenciamento se analisado 
por Subfunção. De acordo com os 
dados do SIGA Brasil, para a Subfun-
ção Educação Básica, o contingen-
ciamento foi de R$ 15 milhões. No 
que se refere a Subfunção Ensino 
Superior o contingenciamento é ain-
da maior, corresponde ao valor de R$ 
100 milhões.  

Conclui-se que o Governo Federal 
tem optado por impossibilitar a am-
pliação da oferta educacional, se 
utilizando de uma política de austeri-
dade que é contrária à efetivação das 
metas e estratégias do Plano Nacio-
nal de Educação. A permanecer essa 
orientação, não será possível asse-

gurar a ampliação e a democratiza-
ção do acesso à educação pública, 
através da criação de novas escolas 
e novas universidades, nem a expan-
são dos programas de assistência 
estudantil e do investimento em pes-
quisas acadêmicas. 

5. 



CONSIDERAÇÕES 
FINAIS



Este estudo demonstrou não somente os efeitos re-
distributivos das políticas de investimento em edu-
cação entre 2001 e 2015, como também aqueles de 
aprofundamento das desigualdades educacionais e 
sociais advindos das políticas de austeridade e cor-
tes de gastos a partir de 2015 até hoje, especialmente 
pressionadas a partir da aprovação da EC 95 do Teto 
de Gastos.

Para a sociedade, os efeitos dos cortes de investimen-
tos se materializam em aumento da pobreza. Para a 
educação, o principal efeito é a asfixia do Plano Na-
cional de Educação (Lei 13.005/2014), que prevê vinte 
metas e centenas de estratégias para todas as eta-
pas, da creche ao ensino superior, e está estagnado. 
Segundo balanço realizado pela Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, em 2020, chegamos ao sexto 
ano de vigência do Plano, com somente quatro metas 
apresentando algum avanço – ainda que parcialmen-
te cumpridas – e todas as demais descumpridas e 
estagnadas19.

Pelos resultados apresentados neste estudo e em 
muitos outros que analisam os impactos nefastos 
para as áreas da saúde e assistência social notada-
mente, é preciso urgentemente suspender a Emenda 
Constitucional 95 e é o que propõem a Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação, o CEDECA-CE,  
a Oxfam, e inúmeras outras organizações que com-
põem a Coalizão Anti-Austeridade e pela Revogação 
da Emenda Constitucional 95, unidas na Plataforma 
Direitos Valem Mais! Não aos Cortes Sociais!20. So-
mos também amicus curiae (amigos da corte) nas 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) que tra-
mitam no Supremo Tribunal Federal (STF) pela derru-
bada da EC 95.

É preciso que todos possamos ter informação de 
qualidade e levarmos adiante essa pressão pela sus-
pensão do Teto e da retomada dos investimentos nas 
áreas sociais, notadamente na educação. Este é um 
documento que contribui para esse movimento. Faça 
você bom uso dele e junte-se a nós.
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Etapa educacional Categoria do investi-
mento público médio 

mensal por aluno 
utilizado

2007 - 2015 2001 - 2006

Código Descrição Código Descrição

7 Creche 7 Creche

Educação infantil8 Classe de alfabetização - CA 8 Pré-escolar

9
Maternal, jardim de infância 

etc.
- -

1 Regular do ensino fundamental 1
Regular de ensino funda-

mental ou 1º grau
Ensino fundamental 
(diferenciando se o 

aluno está nos Anos 
Iniciais ou nos Anos 

Finais)
3

Educação de jovens e adultos 
ou supletivo do ensino funda-

mental
3

Supletivo de ensino funda-
mental ou 1º grau

2 Regular do ensino médio 2
Regular de ensino funda-

mental ou 2º grau
Ensino médio

4
Educação de jovens e adultos 
ou supletivo do ensino médio

4
Supletivo de ensino médio 

ou 2º grau

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD 2001 – 2015.

APÊNDICE

Ao longo dos anos ocorreram pequenas mudanças 
na variável de educação da PNAD que indica o curso 
frequentado pelos indivíduos. Para trabalhar com os 
todos os anos entre 2001 e 2015, foi necessário com-
patibilizar a variável. A tabela 2 apresenta a compati-
bilização necessária, além de indicar qual categoria 
do investimento público médio mensal por aluno foi 
aplicado a cada etapa educacional. Com essa compa-
tibilização, a única categoria que não utilizamos nas 
estimações é “Alfabetização de jovens e adultos”, pois 
não é possível identificar se estes indivíduos estão no 
ensino fundamental ou no ensino médio – informa-
ção necessária para atribuir o valor do investimento 
público. De qualquer forma, os indivíduos que respon-
deram essa opção representam menos de 1% da po-
pulação.

Compatibilização da variável de educação e Investimento público médio mensal 
por aluno atribuído à cada etapa escolar



NOTAS

1 BRASIL. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Gasto Social 
do Governo Central 2002 a 2015. Brasília, 2016. (http://www.tesou-
ro.fazenda.gov.br/documents/10180/318974/Gasto+Social+Go-
verno+Central/)

2 Em 2001, a taxa de desemprego era de 13%, a proporção de 
trabalhadores formais era de apenas 41,9%; o Gini de renda era 0,59 
e a pobreza atingia 37% da população. Fontes: Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios e Pesquisa Mensal de Emprego. Consul-
tadas no Ipeadata (ipeadata.gov.br/) em maio de 2014.

3 Em 2001, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou 
mais era de 12,4% no Brasil, muito mais elevada que em países 
vizinhos, e com percentuais muito maiores em certas localidades, 
como 24,3% no Nordeste, ou 28,7% na zona rural. A taxa de fre-
quência à escola de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos já al-
cançava 96,5%, mas era de apenas 34,9% para crianças de 6 anos. 
A defasagem idade-série atingia 15,4% das crianças de 7 anos de 
idade, 51,8% das de 11 anos, e 68,7% das de 14 anos. Fonte: dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2001 tabula-
dos por Carvalho (2003).

4 Valores de dezembro de 2001 e dezembro de 2015. Fonte: Ipea-
data (ipeadata.gov.br/), consulta em 15 de outubro de 2019.

5 Dados do Censo Escolar do INEP.

6 Saiba mais: http://campanha.org.br/avaliacao/campanha-inte-
gra-comite-de-governanca-do-sistema-nacional-de-avaliacao-da-e-
ducacao-basica-sinaeb/

7 Saiba mais: http://campanha.org.br/avaliacao/posicionamen-
to-publico-mec-revoga-novo-sistema-para-avaliacao-da-educacao-
-basica-previsto-no-pne/

8 Embora a legislação seja federal, é dever de estados e municí-
pios pagar efetivamente os salários dos professores. Como as re-
ceitas tributárias brasileiras são bastante centralizadas no governo 
federal, muitos governos têm enfrentado dificuldades para cumprir 
as determinações da legislação (Lisboa, 2015).

9 http://www.oecd.org/education/eag.htm.

10 O ISCED 4 caracteriza-se por Educação Pós-Secundária não 
superior, ou Pós-Secundária não terciária e, portanto, não faz parte 
de nossa análise.

11 O SIGA Brasil é um sistema de informações sobre orçamento 
público federal, que permite acesso amplo e facilitado aos dados 
do Sistema Integrado de Administração Financeira-SIAFI e a ou-
tras bases de dados sobre planos e orçamentos públicos (https://
www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil). 

12 Não foi possível extrair os dados referentes às Subfunções de 
Ensino Fundamental e Ensino Médio no site do SIGA Brasil para o 
período de 2014-2018.

13 http://campanha.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Relato-
rioMetasEstrategias_PNE_5Ano_Campanha_2019-1.pdf

14  Na Função Educação, estão contidas as seguintes subfunções 
122 – Administração Geral; 123 – Administração Financeira; 128 
– Formação em Recursos Humanos; 131 – Comunicação Social; 
301 – Atenção Básica; 302 – Assistência Hospitalar e Ambulato-

rial; 303 – Suporte Profilático e Terapêutico; 306 – Alimentação e 
Nutrição; 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador; 363 – En-
sino Profissional; 364 – Ensino Superior; 635 – Educação Infantil; 
366 – Educação de Jovens e Adultos; 368 – Educação Básica; 571 
– Desenvolvimento Científico; 573 – Difusão do Conhecimento 
Científico e Tecnológico; 694 – Serviços Financeiros; 847 – Trans-
ferências para a Educação Básica. No ano de 2015 e no ano de 
2016, a subfunção 846 - Outros Encargos Especiais apresenta-se 
na Função Educação. No ano de 2018, a subfunção 845 – Outras 
Transferências está contida na Função Educação. 

15 https://media.campanha.org.br/semanadeacaomundial/2019/
materiais/Cartelas_20_Metas_Balan%C3%A7o_PNE_2019.pdf

16 http://campanha.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Relato-
rioMetasEstrategias_PNE_5Ano_Campanha_2019-1.pdf

17 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/
orcamento-1/orcamentos-anuais/posicao-mensal-atualizada-dos-
-limites-para-empenho-por-orgao-do-poder-executivo. Acesso em: 
18/12/2019.

18 A Dotação Inicial utilizada tem como referência os valores dis-
ponibilizados no portal do SIGA Brasil. 

19 Acesse balanço na íntegra: www.semanadeacaomundial.org 

20 Acesse http://direitosvalemmais.org.br/
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