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Educação Pública é uma das funções públicas mais importantes de uma Nação. Mas, infelizmente, a 

maior parte dos governos de plantão negligenciou os investimentos públicos com educação, ao 

longo de décadas, nas três esferas de governo. 

 

No artigo 205 da Constituição federal, está garantido que a educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

 

Os constituintes preocupados com essa situação garantiram, no artigo 212 da Constituição Federal, 

que a União deveria aplicar anualmente nunca menos de dezoito por cento de receita de impostos, 

proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, dessas receitas. 

 

Historicamente, a principal reivindicação dos setores da Educação sempre foi que os governos 

municipais, estaduais e federal, juntos, investissem pelo menos 10 % do PIB na Educação. Mas 

quando analisamos os números oficiais dos governos, constatamos o quanto os investimentos nesta 

área estão distantes dessa reinvindicação histórica. 

 

Ao analisarmos os dados oficiais do Tesouro Nacional entre 1980 e 1999, ratificamos que o 

orçamento primário da União, nesse período, era composto por dezesseis (16) funções públicas. 

Dentre elas, a Educação e Cultura eram partes da mesma função. Mas no ano 2000, o governo FHC 

desmembrou as 16 funções públicas primárias em 27, quebrando a série histórica anterior. A partir 

desse período, o orçamento público federal passou a ser composto por 27 funções primárias. 

Iniciando uma nova série histórica. 

 



Entre 2000 e abril de 2022, confeccionei o gráfico 1, com os dados do Sistema Integrado de 

Planejamento e Orçamento – SIOP1 , destacando o orçamento da Educação: Valor empenhado, 

valor executado e valor deflacionado2. E usando o indexador IPCA/IBGE, entre janeiro de 2000 a 

abril de 2022. 
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Como podemos observar no gráfico 1, ao longo dos mais de 21 anos a União empenhou cerca de 

R$ 1,411 trilhão, mas só executou cerca de R$ 1,149 trilhão, apesar das autorizações contidas nas 

Leis Orçamentárias Anuais – LOA’s entre 2000 e abril de 2022. Com uma simples operação 

matemática, podemos constatar que a União deixou de investir na Educação, nesse período, cerca 

de R$ 262 bilhões. Isso tem uma explicação legal, garantida na aprovação de uma lei ordinária.  

 

Em 2008, foi aprovada a medida provisória n0 450, convertida na lei 11.943/20093. No seu artigo 

13, essa lei garante que o excesso de arrecadação e o superávit financeiro das fontes de recursos 

existentes no Tesouro Nacional poderão ser destinados à amortização da dívida pública federal. 

Portando, os recursos não executados na Educação e outras funções primárias, provavelmente, 

foram destinados ao pagamento da Dívida Pública Federal. Mais uma das engenharias aplicadas 

pelos donos do poder para garantir lucros crescentes e vitalícios, a partir da captura do fundo público, 

                                                 
1https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40

pqlk04&anonymous=true&sheet=SH06 
2 https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php 
3http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11943.htm 



usando a principal ferramenta do grande capital financeiro e das grandes corporações – a Dívida 

Pública Federal. 

 

No gráfico 1, quando analisamos o valor empenhado em 2022, cerca de R$ 100 bilhões, constatamos 

que é quase equivalente ao orçamento empenhado na Educação de 2015, cerca de R$ 103 bilhões, 

apesar dos mais de 6 anos que os separam.  

 

Ao deflacionar os valores do orçamento da Educação, entre janeiro de 2000 a abril de 2022, como 

podemos observar no gráfico 1, o valor da Educação executado em 2021 (R$ 110 bilhões) é muito 

próximo do valor executado em 2012 (R$ 107 bilhões), apesar dos mais de 10 anos que os separam 

e do crescimento populacional no período.  

 

No gráfico 2, comparei os valores nominais da série histórica da Educação, entre 2000 e 2021, com 

o PIB Nominal. Observamos que os investimentos da União com a Educação pelos governos de 

plantão, nesses 21 anos, nunca passou de 1,53% do PIB Nominal. Mesmo somando os valores 

investidos pelos Estados e Municípios, a reinvindicação histórica do setor da Educação (10% do PIB) 

é um sonho muito distante. Precisaremos intensificar a nossa luta, envolvendo cada vez mais a 

população brasileira no debate da melhoria da qualidade educacional. 
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Já no gráfico 3, comparei os valores nominais da Despesa Geral da União com o orçamento da 

Educação, usando como base os dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP 

no mesmo período citado. O gráfico é muito claro. Nesses 21 anos, o investimento com a Educação 

Federal nunca passou de 4,03% da Despesa Geral da União.  

 

Portanto, está bem claro que o projeto educacional do Estado brasileiro nunca fez parte do projeto 

de desenvolvimento da Nação. Para piorar, além da desidratação das funções públicas primárias, 

incluindo a Educação, agora a PEC 206, proposta do general Peternelli do PSL/SP, que tramita na 

CCJ, na sua ementa dá nova redação ao art. 206, inciso IV, e acrescenta § 3º ao art. 207, ambos da 

Constituição Federal, para dispor sobre a cobrança de mensalidade pelas universidades públicas.  
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A conclusão, ao analisarmos os dados oficiais do governo federal, é que as 27 funções públicas 

primárias estão sendo desidratadas para garantir o acordado com o sistema financeiro. A previsão 

aprovada na LOA/2022 para o pagamento da Dívida pública foi de R$ 2,472 trilhões. Em relação a 

previsão da LOA/2021 (R$ 2,236 trilhões), houve um crescimento de mais de R$ 236 bilhões.  

 

O orçamento da Educação empenhado em 2021 foi de cerca de R$ 112 bilhões, mas o valor 

executado foi de cerca de R$ 96 bilhões. Podemos observar que, apesar da autorização na LOA/2021 

para despesa com Educação, o governo Bolsonaro deixou de executar cerca de R$ 16 bilhões. 

 



Em 2022, o orçamento empenhado com a Educação foi de cerca de R$ 100 bilhões. Se compararmos 

com o valor empenhado em 2021 (R$ 112 bilhões), houve uma redução de cerca R$ 12 bilhões.  

 

Até abril de 2022, o valor executado chegou a pouco mais de R$ 34 bilhões. Qual será o valor 

executado com a Educação no final de 2022? 

 

Portanto, a luta da Educação precisa compor a agenda de luta das lideranças sindicais e dos 

servidores (as) públicos das três esferas de governo. Precisamos aumentar a resistência contra o 

desmonte do Estado Social brasileiro. 


