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1. Introdução 

Nos anos 1980, José Carlos de Araújo Melchior (1987) apontava a existência de 

poucos estudos acerca do financiamento da educação. Passados 30 anos da publicação de sua 

obra, tem consolidado uma rede de pesquisadores que tratam sobre essa temática. Entende-se 

que o financiamento da educação é um dos fatores fundamentais para concretizar os ideais 

defendidos por muitos estudiosos, tais como: oferta de um ensino de qualidade a todos e 

garantir as condições dignas de trabalho. Nas últimas décadas, as políticas educacionais que 

tratam sobre a valorização dos professores da educação básica tem sido implementadas, 

evidenciando a importância que se tem para assegurar a qualidade da educação. 

No entanto, considerando a dimensão da categoria docente, em especial os professores 

atuantes na rede pública – foram contabilizadas 2.942.983 funções docentes em 2015 (INEP), 

Gatti, Barreto e André (2011, p. 31-32) chamam a atenção para a complexidade dessa tarefa, 

pois: 

A enorme massa de empregos por eles representada envolve movimentação de 
recursos de elevada monta por parte do Estado (...) e impõe constrangimentos à sua 
expansão (...) do peso relativo que possuem as políticas sociais no conjunto das 
políticas públicas. 

 

Além desta constatação de que o financiamento pode impactar diretamente a oferta do 

ensino, estudar a forma como o país gasta o recurso público pode indicar as áreas de 

prioridade e, sobretudo, como se trava a disputa de interesse, trazendo elementos para 

compreensão do contexto. Para Salvador e Teixeira (2014, p. 17) 

(...) a decisão sobre os objetivos de gastos do Estado e a fonte dos recursos para 
financiá-lo não é somente econômica, mas principalmente são escolhas políticas, 
refletindo a correlação de forças sociais e políticas atuantes e que têm hegemonia na 
sociedade (OLIVEIRA, 2009) [, isto é,] os gastos orçamentários definem a direção e 
a forma de ação do Estado nas suas prioridades de políticas públicas. 

 

Assim posto, o presente artigo visou analisar a evolução do gasto educacional em 

percentual do Produto Interno Bruto (PIB) no período de 2000 a 2015, acrescida de análise da 
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conjuntura, a fim de avaliar o esforço dado à educação no país. Segundo Rose Meri Trojan 

(2010), Jorge Abrahão de Castro (2011) e Nelson Cardoso Amaral (2012), o financiamento é 

uma das formas para observar a atuação do governo. A questão norteadora é: Como tem sido 

o comportamento do gasto educacional no período em estudo, em relação a: a) área de 

prioridade do gasto público; e b) esforço do país por meio do investimento educacional em 

percentual do PIB (2000 a 2014). Esta análise é relevante principalmente tendo em vista o 

acompanhamento do cumprimento da Meta 20 do Plano Nacional de Educação em vigência 

(PNE, 2014-2024). 

O trabalho foi desenvolvido com base na análise documental dos dados 

disponibilizados em sites dos órgãos federais: a) “Estimativa do Percentual do Investimento 

Público Total em Educação em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB), por Nível de Ensino” 

(INEP, 2014); b) Sinopse estatística da educação básica (INEP); c) Despesas por Função da 

Esfera Federal (STN); e d) PIB anual (IBGE). 

O artigo está organizado em quatro partes, incluindo esta introdução; 2) breve 

contextualização do período (2000 a 2015) em termos econômico e político para 

complementar a análise dos indicadores; 3) evolução do gasto educacional em termos de 

percentual do PIB, que apresenta os resultados e sua análise; e por último, as considerações 

finais. 

 

2. Breve contextualização do período (2000 a 2015) 

Ao longo deste intervalo de tempo, o Brasil passou por três presidentes: Fernando 

Henrique Cardoso (até 2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2010) e Dilma Rousseff (a 

partir de 2011), sendo o primeiro filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira e os dois 

últimos, ao Partido dos Trabalhadores. José Marcos Nayme Novelli (2010, p. 234) sintetiza a 

atuação de Cardoso em seguintes palavras: “(...) os oito anos de governo Cardoso resultaram 

em um alto endividamento público, tornando o Estado uma espécie de ‘refém’ do ‘mercado’, 

pois é este quem dita as condições para a rolagem da dívida do setor público”, destacando a 

situação delicada que o país encontrava na época. 

Diferentemente da expectativa que boa parte da população tinha em relação ao novo 

governo, Wellington Ferreira de Jesus (2016, p. 150) observa que 

o governo Lula se situou no contexto de um modelo político e econômico que reunia 
a perspectiva liberal (...). 

 

Assim como o autor, outros pesquisadores observaram as evidências de continuidade 

das ações de Cardoso, especialmente as políticas macroeconômicas (NOVELLI, 2010).   
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Maria Aparecida Chaves Jardim (2009, p. 124) compreende que governo Lula buscou 

domesticar e/ ou moralizar o  

capitalismo (...). (...) não somente porque (...) faz a inclusão social via mercado, o 
que, em certa medida, é evidente em um contexto de predominância dos mercados 
financeiros”. [A autora chama] “(...)a atenção para o fato de que (...) [ele] promove a 
participação ativa de determinados segmentos sindicais no mercado financeiro (...) e 
insere preocupações com questões sociais, éticas e com o trabalhador, realizando 
uma junção entre social e financeiro. Argumenta-se ainda que a relação que o 
governo Lula estabelece com o mercado pressupõe uma (res)significação de 
mecanismos de mercado, dotando-o de sentido social. 

 

Quanto ao cenário econômico começou tímido na série histórica (2000 a 2003), mas 

pode-se notar o salto a partir de 2004, oscilando entre 5% a 10%. Observa-se a desaceleração 

iniciada em 2011 e uma queda significativa do crescimento em 2012 (3,8%), que pode ser 

reflexo da crise econômica que atingiu diversos países, e que ainda permanece no Brasil nos 

dias atuais, fechando o período com contração (-6,4%). 

 

TABELA 1 – Evolução do PIB. Brasil. 2000-2015. 

Ano 

PIB 

Valor real (em R$ milhões) Aumento real PIB (em %) 

2000 3.342.322,74 - 

2001 3.357.436,78 0,5 

2002 3.375.350,62 0,5 

2003 3.454.296,43 2,3 

2004 3.720.790,76 7,7 

2005 3.909.165,60 5,1 

2006 4.229.860,90 8,2 

2007 4.557.159,66 7,7 

2008 4.859.679,02 6,6 

2009 5.000.233,97 2,9 

2010 5.495.216,39 9,9 

2011 5.828.979,77 6,1 

2012 6.052.421,98 3,8 

2013 6.347.709,89 4,9 

2014 6.470.467,14 1,9 

2015 6.054.575,59 -6,4 
Fonte: Tabla adaptada pela autora com base nos dados do Sistema de Contas Nacionais Referência 2010 - 
IBGE/SCN 
Nota: ¹ - valores corrigidos pelo INPC (dezembro/ 2015). 

 

3. Evolução do gasto educacional em termos de percentual do PIB 
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Antes de apresentar os resultados em si, cabe destacar o argumento de Amaral (2012) 

quanto à necessidade de considerar o contexto econômico e o tamanho da demanda 

educacional para completar a análise. 

Essa observação é importante, particularmente num país como o Brasil que possui 

elevado número de população – a população com idade correspondente à educação básica (0 a 

17 anos) representava 26,2% em 2015 (PNAD/ IBGE). A informação de 2014 (UNESCO) 

revela que o país apresentava um déficit (7,27%) de atendimento nos ensinos fundamental e 

médio entre as crianças e adolescentes na idade escolar.  

Além da grande demanda educacional destacada acima, é importante lembrar que o 

sistema educacional brasileiro é um dos poucos no mundo que assegura a “gratuidade do 

ensino público em estabelecimentos oficiais”, estabelecida pelo Inciso IV do Art. 206 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988), o que aumenta o 

tamanho do desafio educacional. 

A Tabela 2 sintetiza os dados do Balanço do Setor Público Nacional (STN) e 

demonstra o peso do gasto público com encargos especiais e com previdência social 

(representando mais de 60% do gasto). Entre demais funções, educação (3ª prioridade nos 

quatro anos da série) e saúde foram priorizadas. 

Apesar de não estar num cenário favorável de crescimento econômico - de 1,1% 

(IBGE), nota-se o aumento do recurso destinado para educação em 2003 (início do primeiro 

mandato do governo Lula). O salto significativo (1,6%) pode ser observado em 2011, o ano 

em que iniciou o primeiro mandato do governo Dilma. 

 

TABELA 2 – Despesas por função (consolidado nacional). Brasil. 2002, 2003, 2007, 2011 e 

2015. 
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Função 2002 2003 2007 2011 2015

Encargos Especiais  50,0 56,4 49,0 43,5 41,0
Previdência Social  15,4 14,1 15,9 18,0 19,5
Educação  5,9 6,7 7,1 8,7 9,3
Saúde  5,8 5,9 7,2 8,0 8,7
Administração  3,2 2,9 3,4 3,2 3,1
Assistência Social  1,4 1,2 1,9 2,4 2,6
Segurança Pública  1,7 1,9 2,1 2,2 2,3
Trabalho  2,2 0,9 1,2 1,5 2,0
Judiciária  1,9 1,8 1,9 1,8 1,8
Urbanismo  1,3 1,2 1,6 1,7 1,7
Transporte  3,0 1,2 1,9 2,1 1,6
Defesa Nacional  1,8 1,0 1,1 1,3 1,2
Legislativa  1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
Agricultura  0,9 0,8 0,9 0,9 0,9
Essencial à Justiça  0,3 0,3 0,5 0,6 0,6
Saneamento  0,6 0,5 0,6 0,5 0,5
Demais funções 3,5 2,3 2,7 2,7 2,3
Total geral de despesa por função 
(em R$ milhões)¹

948.648 1.201.066 1.739.236 2.483.163 3.529.371

Fonte: Elaborada pela autora com base no Demonstrativo da despesa por função do Sistema Integrado de 
Administração Financeira (SIAFI) – STN/CCONF/NUCOP e STN/COREM/GEREM. 2002-2011. e Sistema de 
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi. 2015.  
Nota: Dados extraídos da Demonstração de Contas Anuais (DCA) 2015.  
¹ - Os dados de 2011 e 2015 correspondem ao total da despesa por função (exceto intraorçamentária). 

 

Considerando os dados da Tabela 3, o Brasil destina um percentual significativo de 

recurso na educação, no entanto, devido ao tamanho da demanda, o valor por aluno acaba 

sendo mais baixo do que de outros países que investem menor percentual do PIB (OCDE, 

2016).  

Como Amaral (2012) havia observado em seu estudo, embora o percentual destinado 

no governo Cardoso tenha sido mais alto, quando analisa o valor real do recurso investido, a 

maior montante destinada encontra-se no governo Lula (vide Tabelas 1 e 2). 

Nota-se que o investimento educacional apresenta o maior crescimento quando 

considera todos os níveis de ensino), o que pode indicar a despesa crescente no ensino 

superior. Por outro lado, esse fato pode ser explicado pelo número de matrículas na educação 

básica pública, que desde 2004 tem tido crescimento negativo. 

 

TABELA 3 – Evolução do investimento educacional em % do PIB e crescimento da matrícula 

da educação básica da rede pública 

Ano 
Investimento % PIB¹ Crescimento do investimento 

Matrícula Educação 
Básica (rede pública) 

Todos os níveis 
de ensino 

Educação básica 
%PIB todos os 
níveis de ensino 

% PIB 
educação básica 

N 
Evolução 
(em %) 

2000 4,60 3,68 - - 47.332.145 - 

2001 4,74 3,81 2,9 3,6 48.094.945 1,6 

2002 4,73 3,77 -0,1 -1,1 47.888.161 -0,4 

2003 4,56 3,68 -3,6 -2,4 48.331.037 0,9 

2004 4,45 3,64 -2,4 -1,1 49.196.394 1,8 
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2005 4,49 3,63 0,9 -0,2 49.040.519 -0,3 

2006 4,87 4,06 8,4 11,9 48.595.844 -0,9 

2007 5,06 4,21 3,8 3,7 46.643.406 -4,0 

2008 5,27 4,43 4,2 5,3 46.131.825 -1,1 

2009 5,55 4,65 5,4 5,0 45.270.710 -1,9 

2010 5,65 4,72 1,7 1,5 43.989.507 -2,8 

2011 5,80 4,78 2,7 1,2 43.053.942 -2,1 

2012 5,87 4,85 1,1 1,5 42.222.831 -1,9 

2013 6,00 4,91 2,3 1,2 41.432.416 -1,9 

2014 6,04 4,88 0,8 -0,6 40.680.590 -1,8 

2015 - - - - 39.738.780 -2,3 
Fonte: Tabla adaptada pela autora com base na Tabela elaborada pela Deed/Inep - INEP/MEC; Sinopse 
Estatística da Educação Básica 2000-2015 - INEP/MEC. 

 

O Gráfico 1 ilustra a evolução de cada variável em análise neste artigo.  

Observa-se que há pouca relação entre o crescimento do PIB e os investimentos 

educacionais (tanto de todos os níveis de ensino quanto da educação básica), sendo que em 

2009 quando houve a retração do primeiro, aumentou o percentual destinado à educação. 

Desde 2011, parece haver correlação entre as três linhas. A vinculação do recurso com o PIB 

pode assegurar, mesmo em tempos de crise, um percentual mínimo de recurso ao setor, o que 

foi defendido no PNE/ 2014-2024. 

GRÁFICO 1 – Evolução de PIB destinado à educação básica e a todos os níveis de ensino, 

matrícula da educação básica pública e crescimento real do PIB 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na Tabela elaborada pela Deed/Inep - INEP/MEC; Sinopse Estatística da 
Educação Básica 2000-2015 - INEP/MEC; Sistema de Contas Nacionais Referência 2010 - IBGE/SCN. 

 

Considerações Finais 
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Com base nos dados analisados, especialmente os da ordem de prioridade do gasto 

público em série histórica e os do investimento educacional em proporção do PIB, pode-se 

dizer que o governo tem dado enfoque para área educacional, mas considerando o déficit de 

taxa de atendimento da população existente no Brasil, além de oferecer uma educação de 

qualidade a todos, é imprescindível o aumento ainda maior do recurso destinado à educação. 

 

Referências 

AMARAL, Nelson Cardoso. Para compreender o financiamento da educação básica no 
Brasil. Brasília: líber livro, 2012. 224p. 
 
BRASIL. Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - 
PNE e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em: 23 
ago. 2016. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal, 1988. 
 
CASTRO, Jorge Abrahão de. Financiamento da educação pública no Brasil: evolução dos 
gastos. In: GOUVEIA, Andréa Barbosa; PINTO, José Marcelino Rezende; CORBUCCI, 
Paulo Roberto. Federalismo e políticas educacionais na efetivação do direito à educação 
no Brasil. Brasília: Ipea, 2011. pp. 29-49 
 
GATTI, Bernardete A.; BARRETTO, Elba Siqueira de Sá; ANDRÉ Marli Eliza D. de 
A..Políticas docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: UNESCO, 2011. 300 p. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA (INEP). Sinopse Estatística da Educação Básica. 2000 a 2015. Disponível em: 
<http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica>. Acesso em 08 abr. 2017. 
 
JARDIM, Maria Aparecida Chaves. “Domesticação” e/ou “Moralização do Capitalismo” no 
Governo Lula: Inclusão Social Via Mercado e Via Fundos de Pensão. DADOS – Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 52, n. 1, 2009, p. 123 a 159. 
 
JESUS, Wellington Ferreira de. Os fundos constitucionais e o financiamento da educação 
básica brasileira: das origens ao Fundeb. Curitiba: CRV, 2016. 
 
MELCHIOR, José C. A. O financiamento da Educação no Brasil. São Paulo: EPU, 1987. 
 
NOVELLI, José Marcos Nayme. A questão da continuidade da política macroeconômica 
entre o governo Cardoso e Lula (1995-2006). Rev. Pol. Públ., v. 18, n. 36, p. 227-240, jun. 
2010. 
 



 

 

8 

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
(OCDE). Education at a Glance 2012. 2012. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 
CULTURA (UNESCO). 2015. Data to transform lives. Browse by country: Brazil. 
Education and literacy. Disponível em: <http://uis.unesco.org/country/br>. Acesso em: 3 abr. 
2017. 
 
PINTO, José Marcelino de Rezende; ALVES, Thiago. O Impacto Financeiro da Ampliação 
da Obrigatoriedade Escolar no Contexto do FUNDEB. Educação & realidade. Porto Alegre. 
v. 36, n. 2, 2011. 
 
SALVADOR, Evilasio; TEIXEIRA, Sandra oliveira. Orçamento e políticas sociais: 
metodologia de análise na perspectiva crítica. Rev. Pol. Públ., São Luís, v. 18, n. 1, p. 15-32, 
jan./jun. 2014. 
 
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Despesas por Função da Esfera Federal. 
2015. Disponível em:  <https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/balanco-do-setor-publico-
nacional-bspn->. Acesso em: 10 abr. 2017. 


