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Introdução 
 

Este artigo resulta dos estudos sistemáticos acerca das políticas públicas de 

financiamento educacional brasileiro e de Goiás, como também a aplicação dos recursos 

obrigatórios legais para a educação. Esta reflexão foi realizada a partir da análise das contas 

do Governo Estadual no período de 1997 a 2015, tendo como categoria de análise o 

financiamento da educação, enquanto determinante para a execução de ações propositivas 

para a educação em todos os níveis. 

Os estudos que vimos realizando têm na pesquisa quantiqualitativa e na concepção 

dialética materialista sua fundamentação, a qual parte da necessidade da observação da 

realidade em seu movimento contraditório inscrito nas condições histórico-sociais de cada 

sociedade. Utilizamos a pesquisa bibliográfica, documental e empírica, para a realização deste 

estudo. A pesquisa empírica quantitativa foi utilizada como uma das possibilidades de estudos 

do nosso objeto e nos propiciou compreender as relações entre as políticas públicas, os 

recursos obrigatórios destinados à educação e as estratégias utilizadas para a aprovação das 

contas públicas.  

Nosso objetivo é realizar uma rápida reflexão sobre as políticas de financiamento no 

Brasil e a relação com o cenário nacional no tocante à educação e analisar a situação 

educacional do Estado de Goiás que, no período estudado, apresenta alterações em relação ao 

percentual de recursos aplicados na educação.   

 

1- O financiamento da educação e o cenário nacional 
 
A educação brasileira vive um paradoxo, pois após as lutas e conquistas que 

resultaram na garantia de um percentual fixo (25% dos recursos oriundos de impostos e 

transferências) para a oferta e a manutenção da educação, ainda nos deparamos com 

indicativos que sinalizam um descompasso na educação brasileira em relação à quantidade e à 

qualidade. Por um lado, as estatísticas indicam uma suposta universalização do Ensino 

Fundamental, porém a qualidade desta educação oferecida no Brasil é bastante questionável. 



2 
 

Os dados referentes ao acesso ao Ensino Superior, última etapa da Educação no Brasil, 

revelam que poucos brasileiros têm a oportunidade do acesso ao conhecimento historicamente 

produzido, exigido para permanência no mundo do trabalho. Pesquisa realizada pelo IBGE 

aponta que: 

O percentual da população de 25 a 64 anos de idade com ensino superior completo 
passou de 8,9% para 14,7% nesse período [...]. Esse aumento percentual da 
população adulta com ensino superior terá que se intensificar caso o Brasil queira se 
aproximar do percentual médio alcançado pelos países da OCDE (33,5%) e por 
países como o Chile (21,1%) e o México (18,5%) em 2014 (EDUCATION..., 2015) 
(BRASIL, IBGE, 2016, p.65). 
 

A observância dos dados indicados pela síntese realizada pelo IBGE, nos leva a dizer 

que quanto maior a faixa etária menor o número de anos de estudos que o brasileiro teve 

acesso. Entretanto, é preciso atenção quando o governo alardeia a suposta universalização do 

ensino fundamental, por exemplo, quando observamos ainda a taxa de analfabetismo 

(população de 15 anos ou mais) que em 2015 foi de 8%.  Quando considerados os índices por 

grupos de idades, verificamos que o índice de analfabetismo para o grupo etário entre 65 anos 

ou mais é de 25,7%. 

Bruno (1996, p.98) recorda que “a formação das novas gerações é um processo 

complexo que envolve várias esferas sociais e uma multiplicidade de instituições”. Gerações 

que não conquistaram conhecimento suficiente que as qualificasse para exercer as tarefas 

requeridas pela tecnologia capitalista do seu tempo são gerações que se inserem no mercado 

de trabalho desvalorizadas, que receberão baixos salários ou estarão desempregadas 

aumentando a marginalidade constituindo-se um seguimento que tende a procurar 

subsistência na economia informal.   

A relação entre o Produto Interno Bruto – PIB e a educação, é fruto de lutas 

intermitentes dos defensores da educação pública, no entanto, embora este índice tenha 

apresentado leve aumento, a situação no Brasil ainda está longe de alcançar o que prevê o 

Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/2014, Meta 20 (7 % do PIB até 2019 e 10% até 

2024).  

Em 2006, último ano com dados disponibilizados pelo MEC, os investimentos 

públicos diretos na educação representaram 4.4 % do PIB. Nem todos os níveis e etapas de 

ensino tiveram crescimento quanto ao investimento em educação. 

Com investimentos aquém da necessidade para a oferta de uma educação que se 

espera para todos, as prioridades educacionais são decididas de acordo com os interesses de 

uns. O “campo” de lutas e disputas é tensionado permanentemente, o que sempre nos impõe 

um alerta em relação às medidas provisórias e programas de governo, presentes sobretudo na 
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atualidade. Essa estratégia de escassos recursos para qualificação das crianças e jovens é fator 

limitante na formação para a execução de trabalhos complexos.  

2- A situação em Goiás: da conquista ao retrocesso 

O Estado de Goiás por ocasião da elaboração da Constituição Estadual- CE apresentou 

avanço significativo em relação à Educação Básica. O Art. 158 da Constituição de 1989 

preconizava que o Estado deveria aplicar no mínimo 30% na manutenção e desenvolvimento 

do ensino público. 

 No período de 1997 a 2002, quando a legislação determinava a aplicação de 30% dos 

recursos oriundos de impostos, apenas nos anos 1997, 1998 e 2002 cumpriu-se com o que 

determina a Lei: 1997 e 1998 31,08 e 31,66%; 1999-26,9%; 2000-26,31%; 2001-28,46% e 

2002-30,12%. Além da não aplicação, para efeito de cálculo do percentual vinculado, de 2000 

a 2002 consideram-se as despesas com servidores aposentados e pensionistas. 

As conquistas sociais em Goiás começam a sofrer as primeiras perdas do ponto de 

vista do financiamento, quando se aprova a Emenda Constitucional- EC n.33 de 02 de janeiro 

de 2003, a qual revoga o Artigo 158, dando-lhe nova redação. Desta vez a aplicação passa a 

ser no mínimo 28%, sendo “pelo menos 25% [...] da receita na manutenção no 

desenvolvimento do ensino público, prioritariamente nos níveis fundamental, médio e de 

educação especial e, os 3% [...] restantes, na execução de sua política de ciência e tecnologia, 

inclusive educação superior estadual”. 

 A aplicação dos recursos na Educação Básica no Estado segue, nos anos seguintes, 

com índices abaixo do que a legislação determina. O descumprimento constitucional fica 

evidente nas contas de Governo, pois em 2003 a aplicação em educação foi de 19,96%; 2004-

22,76% e 2005-23,77%, não incluindo as despesas com inativos e pensionistas, conforme 

determina a legislação. 

 A análise do Tribunal de Contas do Estado - TCE em relação às contas de governo, 

neste período, sequer menciona o descumprimento da lei a qual vincula 25% da receita 

resultante de imposto em educação, excluindo o pagamento com inativos e pensionistas.  

Em dezembro de 2005, a EC n. 39 é aprovada para alteração do Art. 158 da CE, 

passando de 28% para 28,25%, sendo 25% na Educação Básica, 3,25% na execução de sua 

política de ciência e tecnologia, inclusive educação superior estadual, distribuídos conforme 

os seguintes critérios: I - 2% na Universidade Estadual de Goiás – UEG; II - 0,5% na entidade 

estadual de apoio à pesquisa; III - 0,5% no órgão estadual de ciência e tecnologia; IV - 0,25% 

na entidade estadual de desenvolvimento rural e fundiário, destinados à pesquisa agropecuária 

e difusão tecnológica. 
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 É importante ressaltar que a alteração de 0,25% da receita vinvula-se por força de lei à 

pesquisa agropecuária e difusão tecnológica, que a EC n.33 não fazia menção. Não obstante a 

pesquisa nesta área tenha relevante importância em um Estado agropecuário, não se pode 

considerar como investimento na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE. 

Portanto, esta inclusão se dá em uma tentativa de quantificar um índice, ampliando um 

“possível” investimento em educação. Mais uma estratégia ideológica. 

 O investimento na Educação Básica a partir desta última alteração da legislação ainda 

apresenta índices abaixo do que determina a CE, pois continua a incluir para efeito de cálculo 

as despesas com pagamento de inativos e pensionistas. Em 2006 a aplicação foi de 22,35%; 

2007-20,83% e 2008-20,13%. O TCE aprova as contas de governo por aceitar a inclusão dos 

inativos e pensionistas nas despesas da educação, o que de fato elevou os índices.  

O TCE (2008, p.2) ao analisar as contas de Governo de 2008, alerta para o não 

atendimento dos preceitos legais, recomendando elaboração de um plano para excluir o 

pagamento dos inativos da base de cálculo do valor aplicado na MDE. Caminhando para o 

atendimento da ressalva emitida pelo TCE, em 2009 o governo consegue a aprovação da EC 

n.43 de 12 de maio, que altera o Art. 158, acrescendo o parágrafo 5º, consolidando nova 

derrota para a educação em Goiás, corroborando, neste sentido, para um retrocesso histórico, 

do ponto de vista do financiamento da educação. Diz o parágrafo: “Para cumprimento dos 

percentuais previstos nos incisos I a IV, serão consideradas as despesas com pessoal do corpo 

docente e técnico administrativo ativo e inativo”. A partir deste momento os investimentos em 

educação no Estado incluem as despesas com os funcionários inativos e pensionistas, restando 

menos recursos para o investimento na Educação Básica.  

Ao analisarmos as contas de governo, constatamos que nestes últimos sete anos o 

percentual de recursos para a educação se manteve nos 25%, com exceção do ano de 2010, 

que ultrapassou o percentual (trata-se de um ano eleitoral, portanto atípico) e o ano de 2015 

que ficou abaixo do previsto em lei. No entanto, a estratégia utilizada desde 2009, quando foi 

aprovada a EC 43, configura-se em ações políticas que legalizam investimentos em educação 

a menor do que determina a legislação. 

 

Conclusão     
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Os estudos que vimos realizando na direção de compreender as políticas públicas têm 

nos indicado que a locação de recursos para o financiamento da educação interfere de forma 

expressiva no resultado do processo educacional1.  

O Estado de Goiás conseguiu, por um curto período, ampliar estes investimentos, 

possibilitando ações mais consistentes para a Educação Básica. Entretanto esta conquista não 

prosseguiu nas políticas públicas que se sucederam e a Educação Básica em Goiás não difere 

da média nacional cujos resultados nos coloca em permanente atenção. O retrocesso em Goiás 

é marcado por estratégias políticas de legitimação de práticas de gestão equivocadas e que 

caminham na contramão das reivindicações históricas da sociedade no sentido de garantir a 

vinculação de recursos para a educação. Estas estratégias são aceitas e confirmadas por 

setores do poder que têm a priori a incumbência de fiscalizar as contas públicas.  

O Brasil e seus demais entes federativos, no caso deste estudo o Estado de Goiás, 

precisam rever suas políticas públicas educacionais com vistas a superar os desafios postos 

para a educação no país. Esta revisão passa, com certeza pelo cumprimento da legislação e 

pela manutenção de conquistas históricas e não a degradação dos pequenos passos dados. 

Finalmente, concluídos este estudo, chamamos a atenção para a necessidade de ações 

de natureza eminentemente políticas de Estado, que venham contribuir para a transformação 

da realidade observada, na construção de uma gestão pública mais transparente e melhor 

fiscalizada. 
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