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RESUMO

Com a intensificação do fenômeno da globalização no final do século passado, o

intercâmbio de fatores de produção entre os países tornou-se mais ágil e, sobretudo, o capital

tornou-se mais volátil. A fim de demonstrar responsabilidade fiscal perante os investidores

internacionais e garantir a atração de capitais, os governos se viram obrigados a adotar nova

postura em relação às receitas e às despesas públicas. Por esse motivo, no Brasil, a política fiscal

ganhou um novo perfil na última década, buscando aumentar a arrecadação e contingenciar

gastos com vistas a alcançar as metas de superávit primário prometidas ao mercado, o que gerou

efeitos nem sempre desejados para as políticas públicas. Nesse âmbito, o financiamento e o gasto

com políticas como a da educação, área que, sem dúvida, gera externalidades positivas para a

Nação, foram afetados. O trabalho procura fazer uma breve descrição da política econômica na

última década, abrangendo os dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso e os três

primeiros anos do governo Lula e analisar o efeito dessa política sobre o financiamento e o gasto

da educação.

Palavras-chave: Política Econômica, Política Fiscal, Financiamento da Educação, Superávit

Primário, Gastos com Educação.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa

Viu-se desenvolver na economia mundial, desde as últimas três décadas, um novo

contexto, bastante dinâmico e instável, onde as decisões tomadas por um país tendem a afetar a

economia de diversos outros países, haja vista a volatilidade e a velocidade com que os capitais

se movem no mercado financeiro internacional. Os países ditos emergentes tornaram-se boas

oportunidades de ganhos para os investidores e para o capital especulativo e, a fim de atrair

recursos e criar reservas em suas contas de capital, procuraram adequar-se às regras impostas

pelo mercado. Os investidores internacionais passaram a cobrar consistência intertemporal na

condução dos governantes e maior responsabilidade na administração das contas públicas dos

países visando diminuir o risco de default.

O Brasil, visto como país emergente, com a intenção de mostrar-se como boa opção de

investimentos ao demonstrar responsabilidade fiscal, adotou uma política fiscal cada vez mais

restritiva no decorrer da administração dos dois últimos Presidentes da República. Para isso,

elevou sua carga tributária, adotou a prática de contingenciar os gastos enquanto as receitas não

se confirmam e buscar metas de superávit primário previamente estabelecidas.

Essa política em relação às finanças públicas corre o risco de tornar-se um fim e si

mesma e desfavorecer o cidadão comum, uma vez que, conforme Castro e Cardoso (2006), os

gastos sociais foram comprimidos para que se destinem recursos às despesas financeiras.

Em uma democracia, o governo deve trabalhar em benefício de todos mas, no caso em

estudo, a política econômica foi direcionada ao atendimento das demandas de determinados

setores - mercado financeiro - e isto pode ter causado prejuízo a outras áreas de governo, sejam

áreas sociais ou até mesmo aquelas voltadas ao investimento. Portanto, seria importante verificar

como uma determinada área das políticas públicas sociais, no caso a educação, é afetada por essa

condução da política econômica.

A educação foi escolhida porque, além de sua importância para a população de um país,

tem legalmente definida e regulamentada sua fonte de financiamento reduzindo dúvidas
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conceituais que porventura venham a surgir como no caso do financiamento das ações e serviços

públicos de saúde, por exemplo, sendo uma característica bastante favorável para o estudo de

uma política pública no âmbito das finanças públicas.

1.2 Problema

A intensificação da globalização nas últimas décadas e a forma como cada país se

adequou a esse processo gerou, em alguns deles, como por exemplo o Brasil, uma adequação de

suas políticas econômicas às exigências desse novo mercado mundial a fim de se tornarem

atrativos aos fatores de produção, sobretudo o capital financeiro. As alterações na política

econômica geraram efeitos em outras áreas, como a política social. Portanto, o problemas que

pretendemos trabalhar é: o financiamento e o gasto com a educação no Brasil foram prejudicados

com a decisão de direcionar a política econômica conforme os interesses do mercado financeiro

internacional?

1.3 Objetivo Geral

Verificar como a política econômica adotada pelos presidentes Fernando Henrique

Cardoso – FHC e Luís Inácio Lula da Silva, no período de 1995 a 2005, afetou o financiamento e

o gasto com a educação.

1.4 Objetivos específicos

− Analisar a política econômica, principalmente em seus aspectos fiscais;

− Dimensionar e analisar os gastos públicos federais;
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− Dimensionar e analisar a estrutura de financiamento e gasto da educação; e

− Verificar os resultados da política econômica para o financiamento e gasto da educação.

1.5 Hipótese

A política econômica adotada pelo governo brasileiro na última década prejudicou o

financiamento e o gasto com educação.

1.6 Relevância

O trabalho, ao mesmo tempo que faz uma breve abordagem sobre a política econômica da

última década, procura demonstrar como ela afetou o financiamento e o gasto com a educação,

permitindo o conhecimento da estrutura legal de financiamento da educação no Brasil.

A educação foi escolhida por ser uma política pública que traz benefícios incontestáveis à

população e ao desenvolvimento do País.

1.7 Metodologia

As informações do trabalho foram obtidas por meio de pesquisa bibliográfica e

documental. Trata-se de uma pesquisa predominantemente quantitativa, trabalhando-se com

dados de recursos orçamentários e financeiros e análises estatísticas simples.

Consultaram-se textos recentes referentes à política econômica adotada nos dois

mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso e nos três primeiros anos do primeiro

mandato do Presidente Lula. Também pesquisaram-se textos sobre a política educacional no

período e o financiamento da educação no Brasil e documentos sobre a execução orçamentária
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da União das principais fontes de financiamento da educação, sendo analisados dados de

relatórios de carga tributária e de execução orçamentária no período de 1995 a 2005 e a

legislação relacionada à matéria orçamentária e à educação.

A análise se inicia no ano de 1995 por ser o começo do mandato do Presidente Fernando

Henrique Cardoso, quando o Plano Real já estava implantado e, portanto, já havia algum

controle sobre a inflação, e vai até 2005, o terceiro ano do mandato do Presidente Lula, pois a

coleta de dados para este trabalho teve início no decorrer do ano de 2006 e, por isso, a execução

orçamentária estava fechada apenas até 2005. Além disso, foi no final da década de 1990 que

ocorreram as crise econômicas mundiais que reforçaram a adoção de uma nova abordagem de

política econômica.

Consideraram-se os dados das receitas tributárias e das despesas liquidadas com educação

os concernentes à União por uma questão de disponibilidade das informações já que o acesso às

informações estaduais e municipais nem sempre é viável. Adotou-se o conceito de despesa

liquidada por ser o estágio em que a despesa já é reconhecida, independentemente de quando

será paga. A Secretaria do Tesouro Nacional utiliza esse conceito em seus relatórios, assim

definindo: “considera-se como execução orçamentária da despesa, a ocorrência do estágio da

liquidação, efetivado ou não o seu respectivo pagamento.”

Observaram-se algumas divergências de informações nos órgãos do Governo Federal –

Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –

MPOG e Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF – por questão de metodologia de cálculo,

quanto à arrecadação tributária e os valores executados de dotações orçamentárias, por exemplo.

Foram utilizados os dados da SRF no que se refere à carga tributária; do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE para o PIB (metodologia anterior à publicada em

março de 2007, uma vez que as informações aqui apresentadas já haviam sido coletadas à época

da divulgação da nova metodologia pelo IBGE); da STN para verificar a execução dos recursos

destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino (Relatório Resumido de Execução

Orçamentária), para os dados do FUNDEF, informações sobre a dívida pública e juros; e do

Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI para as demais fontes de financiamento

da educação.

Adotou-se como parâmetro de comparação dos valores analisados a sua equivalência

como porcentagem do PIB. Poder-se-ia utilizar um deflator a fim de se trabalhar com valores



9

reais, mas para o que o trabalho se propõe, a comparação com a evolução da economia atende à

necessidade.

1.8 Organização

Na primeira parte do trabalho há uma exposição do papel atual da política fiscal seguida

por uma descrição da política econômica dos governos FHC e Lula entre 1995 e 2005

procurando mostrar o cenário econômico dessa década, que constitui o “pano de fundo” para a

análise da segunda parte.

A segunda parte do trabalho apresenta, numa análise quantitativa, as principais fontes de

financiamento da educação, sua dotação autorizada e liquidada no Orçamento Geral da União –

com exceção dos recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), que apresentam recursos de estados e

municípios – sua evolução como porcentagem do Produto Interno Bruto – PIB e sua participação

no orçamento do Ministério da Educação – MEC. Trabalhou-se com dados da União por uma

questão de disponibilidade de informações.

Adotou-se a classificação apresentada por Castro e Sadeck (2003) de financiamento

protegido e flexível. O primeiro diz respeito aos recursos legalmente vinculados à educação e,

portanto, menos expostos aos efeitos da conjuntura econômica e política. Já os segundos estão

sujeitos aos humores da economia e da política.
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2 POLÍTICA ECONÔMICA

2.1 O Papel da Política Fiscal

Os componentes fundamentais da política fiscal são a receita e a despesa públicas. Ao

arrecadar receitas e executar despesas, o governo realiza intervenções expressivas no mercado

causando impactos sobre os níveis de emprego, a distribuição de renda, a oferta e a demanda de

bens e serviços e afetando de forma direta ou indireta os diversos setores da economia.

A teoria das Finanças Públicas identifica três funções principais do governo para, por

meio da política fiscal, intervir na economia do país. Essas funções, conforme seus objetivos,

são:

- alocativa: visa promover ajustamentos na alocação de recursos;

- distributiva: visa promover ajustamentos na distribuição da renda; e

- estabilizadora; visa manter a estabilidade econômica.

Esta última função ganhou importância principalmente a partir da publicação do livro

“Teoria Geral do Juro, do Emprego e da Moeda” de John Maynard Keynes, constituindo-se a

base teórica para o estudo do impacto da ação do governo sobre o nível de atividade econômica.

Segundo Giambiagi e Além (2002 p. 35 e 36) citando Keynes, o limite ao emprego era dado pelo

nível de demanda agregada, portanto, tudo que pudesse ser feito para aumentar a quantidade de

gastos na economia contribuiria para a redução da taxa de desemprego. Dessa forma, a política

fiscal expansionista ou restritiva poderia se manifestar diretamente, por meio da variação dos

gastos públicos em consumo e investimento, ou indiretamente, pela variação das alíquotas de

impostos, alterando a renda disponível do setor privado.

O papel da política fiscal sofreu sensíveis alterações na última década em decorrência da

necessidade de adaptar a condução da política macroeconômica à estratégia de desenvolvimento

atrelado ao movimento de globalização. Esta última trouxe maior integração mundial, ampliação

do movimento de capitais e incorporação dos países emergentes ao circuito de valorização do

capital internacional, intensificando a ação especulativa dos agentes financeiros no mercado
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global. Os capitais ganharam maior autonomia e tornaram a crescente volatilidade e a

sensibilidade ao risco mais relevantes na economia mundial.

Esse cenário impôs alterações na gestão da política econômica e na ordem institucional,

cobrando dos gestores da política macroeconômica estabilidade e comprometimento com

medidas previamente anunciadas, bem como a defesa dos interesses dos investidores no retorno

das aplicações financeiras. A política econômica passou a ser vista como um processo contínuo,

com vistas a criar um ambiente em que os agentes privados crêem na manutenção futura das

políticas correntes, ou seja, espera-se que os dirigentes mantenham a consistência intertemporal

das ações e comprometam-se hoje com a política esperada no futuro para conseguir alcançar

credibilidade e estabelecer a reputação da política econômica.

O domínio deste novo cenário de gestão econômica trouxe desdobramentos no debate

sobre o papel da política fiscal. O mais imediato é o seu uso como fiadora de espaço de

valorização do capital nesta nova fase do capitalismo mundial, caracterizada pela abertura da

conta capital e pela crescente volatilidade do movimento financeiro. A tarefa que lhe cabe é

servir de base de sustentação e referência do comportamento esperado de outras variáveis

macroeconômicas. O resultado das contas públicas passou a ser visto como o indicador central

usado na orientação dos investidores em suas decisões de investimentos, isto é, as mudanças na

percepção da trajetória da situação fiscal servem de sinalização para os agentes reorientarem a

composição das aplicações, gerando movimentos de capitais, com repercussões no prêmio de

risco, bem como nas taxas de câmbio e de juros dos países vistos como de maior fragilidade. A

preocupação com o aumento do esforço fiscal, sinalizando a ausência de risco de default, tornou-

se dominante. A âncora fiscal ganhou o status de fator de redução do risco-país e do efeito

contágio das crises internacionais, colocando-se como peça central no esforço de ganhar a

confiança dos investidores.

Para fins de avaliação da trajetória de solvência da situação fiscal em cenários prováveis,

os investidores têm de ter à disposição um indicador da saúde financeira do setor público. O

conceito tradicional de Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP), ao refletir

movimentos fiscais já realizados, não cumpre esta exigência pois não revela o percurso fiscal

provável no futuro. A introdução do conceito de sustentabilidade da dívida ocupou essa lacuna.

A relação dívida/PIB tornou-se a base das expectativas sobre o comportamento futuro da

situação fiscal. Por um lado, serve de alerta ao mercado no caso da dívida crescer rapidamente
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ou atingir nível considerado elevado e, neste caso, a política fiscal teria de sofrer alterações,

buscando obter o superávit primário requerido para a estabilização do indicador dívida/PIB e

garantir a continuidade da política necessária à sustentação da estabilidade. Por outro lado, a

queda desse indicador é considerada condição prévia da redução de juros e da retomada do

crescimento.

 Portanto, a evolução da relação dívida/PIB, por sinalizar com antecedência o

comportamento fiscal e as condições de financiamento público, transformou-se no parâmetro

usado na definição da programação financeira e das ações na área fiscal. A análise da estrutura

da dívida pública, a qualidade da receita e do gasto público e as obrigações potenciais do setor

público passaram a fazer parte do conjunto de informações cruciais sobre a situação fiscal.

A política econômica, pensada nesses termos, deixa pouco espaço de atuação à política

fiscal. O papel que lhe cabia como instrumento de gestão da demanda agregada foi deixado de

lado, delegando-se à política monetária o cumprimento dessa tarefa. A política fiscal deve se

concentrar, sobretudo, na criação das condições de estabilidade e de credibilidade da política

econômica, pois, assim, estará contribuindo para o aprimoramento das condições de oferta e

pavimentando o caminho da retomada do crescimento sustentável.

A idéia por trás desta proposta é olhar de modo mais adequado o risco fiscal e evitar que

o tratamento pouco cuidadoso das contas públicas possa agravar a volatilidade das variáveis

macroeconômicas e dificultar o crescimento.
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3 POLÍTICA ECONÔMICA ENTRE 1995 E 2005.

3.1 Antecedentes

Em função da drástica redução das taxas de crescimento do PIB, num contexto que

assumia características de processo hiperinflacionário, a década de 1980 ficou conhecida como

“década perdida” para o Brasil. O elevado déficit das contas públicas esteve no centro do debate

acerca das causas da alta inflação. Devido aos pesados investimentos das décadas anteriores, que

haviam criado enorme passivo público externo, a partir do início dos anos de 1980 o setor

público foi submetido a violento processo de endividamento, utilizado para equacionar as contas

externas e internas do País.

No período da Nova República o governo deu sinais de considerar que a gravidade do

problema fiscal não deveria ser superestimada, ou seja, o déficit público não era um problema

importante a ser atacado. Houve uma combinação de baixos níveis de arrecadação com um

aumento significativo do gasto público.

O início da década de 1990, em que se iniciou a administração Collor, representou um

divisor de águas na história econômica brasileira da segunda metade do século, consagrando,

pela primeira vez, em mais de dez anos, valores de equilíbrio fiscal. O ajuste fiscal obtido foi

desmontado na gestão de Itamar Franco, período em que foi lançado o Plano Real de

estabilização da economia.

3.2 O 1º Mandato FHC 1995-1998

A proposta do Plano Real não se resumiu a cortar déficits e fechar os possíveis canais de

descontrole monetário na tentativa de controlar a inflação, mas defendeu a adoção de uma

política fiscal consistente com o movimento de globalização financeira. O modelo de integração

com a economia mundial comandado pelo mercado e a possibilidade de inclusão do Brasil como
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espaço alternativo de valorização do capital financeiro internacional mudaram a perspectiva de

atuação da política fiscal que foi alçada ao posto de guardiã das expectativas de rentabilidade dos

capitais externos e a dívida pública passou a fazer parte do rol de ativos oferecidos no esforço de

atrair o interesse do capital externo.

Em consonância com o novo papel da política fiscal no âmbito da economia globalizada,

a principal tarefa da política fiscal no plano de estabilização foi inspirar confiança nos

investidores estrangeiros de que as expectativas de rentabilidade se cumpririam e de que era

baixo o risco de apostar no mercado brasileiro. Isto exigiu condições favoráveis de

sustentabilidade da dívida e de comportamento das autoridades econômicas com a evolução das

contas públicas. Os problemas oriundos da crise fiscal dos anos 1980 não poderiam permanecer

como fator negativo na avaliação dos investidores e comprometer a trajetória da estratégia de

desenvolvimento.

Com a intenção de ampliar o processo de integração da economia brasileira ao mercado

financeiro internacional, preocupou-se em acelerar a liberalização financeira e a abertura

comercial. O objetivo era atrair empresas e elevar o montante dos investimentos, a concorrência

e a produtividade, considerados elementos básicos na promoção do crescimento, bem como as

instituições financeiras e os fluxos de capitais exigidos no financiamento do balanço de

pagamentos e no oferecimento do crédito interno nessa nova etapa de desenvolvimento.

A sobrevalorização cambial, aliada à abertura comercial e à atração de recursos externos

completou o tripé que sustentou o plano de estabilização. A abertura econômica e a

sobrevalorização do câmbio visavam facilitar as importações, ampliar a concorrência interna e

conter a alta dos preços. A sustentação de um nível elevado de reservas era necessária para a

manutenção do câmbio fixo. Todavia, o governo exagerou na dose desses ingredientes, trazendo

conseqüências indesejadas para a economia.

A sobrevalorização do real por um período longo provocou gravíssimas conseqüências

para as contas externas do país, ampliando a vulnerabilidade da economia. Houve brutal aumento

das importações e queda das exportações. A balança comercial e a conta dos serviços

acumularam sucessivos saldos negativos, sobretudo pelo incremento dos juros pagos aos

credores e das remessas de lucros aos investidores estrangeiros. A conta de capitais também se

agravou, em função das amortizações de empréstimos externos. Como conseqüência dessa

política cambial, a dívida externa total aumentou 63,5% entre 1994 e 1998.
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Conforme os formuladores do Plano Real, esse desequilíbrio na balança de pagamentos

era esperado e seria temporário. Em médio prazo, o aumento das importações e a abertura

econômica impulsionariam a competitividade da indústria nacional, recriando as condições

potenciais para a recuperação das exportações que liderariam um novo ciclo de crescimento

econômico.

Enquanto a aposta na competitividade não se concretizasse, a cobertura dos

desequilíbrios na balança de pagamentos dependeria da acumulação de reservas cambiais. A

montagem dessa âncora cambial dependia do Brasil atrair capital financeiro internacional. Para

isso, seria fundamental manter os juros internos em patamares elevados, o que, de um lado,

atrairia o fluxo de capitais, e de outro, forçaria as empresas públicas e privadas a buscarem

empréstimos e financiamentos no mercado internacional, o que atrairia divisas. A privatização

das empresas públicas também era funcional para a captação de recursos externos e para a

administração de curto prazo do balanço de pagamentos.

O financiamento do crescente déficit em transações correntes foi possível pela alta

liquidez do mercado internacional e a oferta de um rol de ativos de rentabilidade elevada e de

prêmios de risco em suas taxas de retorno compatíveis com a expectativa de remuneração do

capital privado. A abundância de capitais na economia internacional, entendida como um fator

de sustentação das reservas em um nível elevado, inibia, a princípio, qualquer tentativa de ataque

especulativo contra o real.

Essa conjuntura abriu espaço ao relaxamento da contração fiscal observada no início do

Plano Real sem colocar em xeque a sustentabilidade intertemporal das contas públicas e a

manutenção do câmbio usado como âncora do programa de estabilização. O declínio do

superávit primário e o aumento na relação dívida/PIB não se apresentaram, de imediato, como

problemas e não foram suficientes para reverter a expectativa de ganho dos investidores

internacionais.

No plano interno, a queda da inflação e as altas taxas de juros praticadas, conseqüentes do

plano de estabilização, evidenciaram as dificuldades fiscais dos governos subnacionais, tornando

inadiável o enfrentamento de questões como a autonomia dos governos estaduais na definição

dos limites de endividamento e de gastos e, por isso, trazendo mudanças na correlação política

entre as esferas do governo.
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O processo de renegociação das dívidas estaduais desestruturou parte importante dos

elementos usados pelos estados e por alguns municípios no esforço de sustentarem uma política

de gastos públicos. Além de restringir seu acesso a novos créditos, ao eliminar o arranjo fiscal

em que os estados usavam a articulação entre tesouros, empresas e bancos estaduais e relações

com empresas e bancos federais como instrumentos de alavancagem de recursos financeiros e de

ampliação do poder de atuação dos órgãos públicos, também obrigou a geração de superávites

primários e operacionais para o pagamento de juros e parte da dívida.

O outro eixo do programa de estabilização vinculou a reforma patrimonial ao ajuste

fiscal, assumindo o caráter de indutor de transformação do papel do Estado e das formas de

articulação inter e intragovernamentais por meio de privatização de empresas e bancos estatais.

Essas medidas restringiram as formas de cooperação entre as esferas de governo e

retiraram dos governadores o domínio de fontes potenciais de financiamento e de gastos,

eliminando possíveis focos de expansão e de descontrole das contas públicas e deixando os

estados presos à potencialidade do orçamento fiscal.

A estratégia da política econômica entrou em colapso a partir da crise da Ásia (1997),

com a reversão do ciclo de liquidez internacional e a dificuldade de manter o financiamento do

balanço de pagamentos. No final de 1998 houve mais um forte movimento de fuga de capitais

provocado pela crise da Rússia e pelas incertezas políticas internas.

A sobrevalorização do real e a manutenção de taxas de juros elevadas provocou a

explosão dos gastos financeiros e o crescimento da relação dívida pública/PIB. O peso dos juros,

a medíocre performance do PIB, a inexistência de superávites primários e o ritmo de expansão

da dívida pública indicavam que a situação fiscal era insustentável.

3.3 O 2º Mandato FHC 1999-2002

Em agosto de 1998, quando a economia internacional mal estava se recuperando das

sucessivas desvalorizações das moedas dos países do Sudeste Asiático de 1997, a Rússia

desvalorizou o rublo e decretou moratória da sua dívida, agravando a crise econômica mundial.
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Os mercados se retraíram, as fontes de crédito externo praticamente “secaram” e o Brasil passou

a ser considerado a próxima nação que iria deixar a sua moeda flutuar.

Nesse contexto, a redução de reservas internacionais se acentuou e o governo iniciou

negociações com o Fundo Monetário Internacional – FMI para obter ajuda emergencial que

atingiu o valor de U$ 42 bilhões. Apesar disso, em janeiro de 1999, o governo deixou o câmbio

flutuar.

A crise cambial provocou o colapso do arranjo macroeconômico adotado desde a

implantação do Plano Real, mas não alterou a proposta básica de integração com a economia

mundial. O acordo com o FMI inaugurou uma nova fase da política econômica. A mudança do

regime cambial mexeu nas relações com o lado fiscal e no modo de controlar a inflação. O

Banco Central adotou a política monetária baseada no regime de metas de inflação, com a taxa

de juros tornando-se o elemento mais importante à disposição das autoridades monetárias no

combate às pressões inflacionárias. Por outro lado, a política fiscal deveria cumprir uma tarefa

dupla: contribuir no esforço de conter a expansão da demanda agregada dentro dos parâmetros

de produto potencial definidos no Banco Central e manter o compromisso com a evolução da

dívida pública, por meio de metas de superávit primário, evitando que alterações na expectativa

dos agentes em relação à situação fiscal pudesse provocar turbulências no mercado de câmbio e

gerar surtos inflacionários decorrentes do mecanismo de transmissão das desvalorizações

cambiais aos preços.

O objetivo do acordo com o FMI era diminuir a dívida pública até o final do programa

fiscal (2001) em pelo menos 7 pontos do PIB em relação ao nível em que ela se encontrava na

época. Porém, em função da elevada taxa de juros e do impacto da desvalorização do câmbio

sobre a dívida, o ocorrido foi o oposto. A dívida líquida do setor público que beirava os 50% do

PIB em 1999 saltou para 55% do PIB em 2002.

O compromisso com o superávit primário refletiu a preocupação de atender as

expectativas de mercado de solvência da dívida e de manter a lógica atribuída à política fiscal de

âncora do regime macroeconômico.

A introdução de regras fiscais e a definição de normas rígidas na condução das contas

públicas alteraram características importantes do modelo anterior e consagraram o novo regime

fiscal. A alteração de maior visibilidade foi a determinação legal obrigando o governo a definir

na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) a meta de superávit primário do ano seguinte e uma
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referência para os próximos dois anos, ou seja, tornou-se explícito o objetivo central da política

fiscal e o comprometimento com determinada trajetória da dívida pública.

A fixação prévia do valor de superávit primário esperado provocou mudanças na

elaboração e nos procedimentos da execução orçamentária. A possibilidade de que a estimativa

de receita não se concretize faz com que ocorra o contingenciamento dos gastos fixados na lei

orçamentária anual e a liberação dos recursos só se dê quando há segurança de que a meta de

resultado primário será alcançada. O superávit primário ganhou, assim, um caráter compulsório

e, principalmente, as despesas discricionárias devem se ajustar sempre que as condições de

receita não se concretizem ou o valor do superávit primário ficar abaixo do fixado originalmente.

Assim, o montante das despesas depende da performance da arrecadação e do comportamento de

outras variáveis que influenciam as contas públicas, como juros e câmbio. As mudanças não

esperadas em seus valores podem afetar a trajetória da dívida pública e levar à decisão de

ampliar o superávit primário, adotando, com esse objetivo, controle mais rígido das despesas

discricionárias.

Em 5 de maio de 2000 foi sancionada a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de

Responsabilidade Fiscal (LRF) que, entre outras disposições, definiu regras de comportamento

orçamentário limitando o montante dos déficits públicos e a expansão do endividamento.

A ênfase do segundo mandato FHC de mexer no regime fiscal, no entanto, manteve a

convivência com medidas de ampliação das vinculações e das despesas legalmente obrigatórias

criadas no bojo da Constituição de 1988 e ampliadas nos anos seguintes, dando lugar a um duplo

movimento: cresceram tanto os superávites primários como a rigidez orçamentária.

Segundo Lopreatto (2006):
 “ A forma ambivalente de condução do processo orçamentário constitui-se em

traço característico da construção do regime fiscal recente. A defesa de uma política
fiscal consistente com o que o pensamento convencional espera de uma economia
aberta e financeiramente integrada à economia mundial não evitou a adoção de
medidas de direcionamento das despesas públicas. As medidas aprovadas, na contra-
mão do modelo adotado, retiraram graus de liberdade das autoridades na decisão de
alocar os recursos, mas, é importante destacar, não são fortuitas, pelo contrário,
espelham a vontade revelada na correlação de forças sociais e o resultado de decisões
políticas, isto é, indicam a presença de interesses divergentes e a preocupação no
atendimento de certas despesas, mostrando as dificuldades de se levar adiante as
decisões de ampliar o controle fiscal desconsiderando as heterogeneidades
socioeconômica e regionais presentes no país.”

A definição do regime fiscal e a decisão de contemplar certas demandas sociais

trouxeram maior rigidez à política de gastos e a obrigação de gerar superávites primários e o
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baixo crescimento, ao lado do elevado gasto com pagamento de juros, colocaram limites ao

atendimento simultâneo de todas as demandas que recaem sobre o orçamento.

Nos momentos de tensão no mercado monetário e de câmbio, com reflexo na evolução da

dívida pública, a lógica do regime fiscal requereu das autoridades a reiteração do compromisso

com as metas fiscais e a sustentação do discurso de credibilidade da política econômica. A saída

encontrada foi a expansão sistemática da carga tributária, combinada com a contenção dos gastos

discricionários, sobretudo dos investimentos, e do rigor com os gastos de pessoal.

Após a reforma tributária promovida pela Constituição de 1988 destacou-se o aumento da

participação das receitas das contribuições – não sujeitas a partilhas com estados e municípios –

como percentual do PIB. Isso reflete a prática por parte da União de aumentar sua receita

disponível ante o aumento da descentralização das receitas tributárias no período pós-reforma de

1988.

O final do segundo mandato FHC foi marcado pela crise internacional de 2001 e a tensão

do processo eleitoral de 2002, colocando à prova a política fiscal. A elevação da taxa de juros

reais e a forte desvalorização do câmbio provocaram novo salto da relação dívida/PIB, revivendo

o cenário presente no momento da quebra do regime de câmbio e reacendendo o clamor, em

nome da solvência da dívida, pela ampliação do superávit primário. A situação mostrou que a

questão fiscal continuou em aberto, refletindo a estreita articulação com os juros e o câmbio nos

momentos em que os problemas de balanço de pagamentos ganham força em decorrência da

queda na liquidez internacional e da maior aversão ao risco.

A instabilidade das variáveis câmbio e juros, decorrentes da estratégia de integração

internacional, levantaram a questão sobre a política fiscal de como conciliar os altos superávits

primários, os gastos com juros elevados, a rigidez do tratamento das despesas e o aumento dos

investimentos.

O desafio da próxima equipe econômica era o enfrentamento da instabilidade

macroeconômica e dos efeitos da articulação entre câmbio e juros, levando em conta a “herança”

do governo FHC: a elevada carga tributária, os altos níveis da relação dívida/PIB e o valor dos

gastos existentes com o pagamento de juros.
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3.4 O 1º Mandato Lula 2003-2005

O governo Lula tomou posse em meio à crise econômica e teve de enfrentar de imediato

os desafios colocados com a desvalorização cambial, a aceleração inflacionária e o crescimento

da dívida pública.

Lopreatto (2006), citando do documento do Ministério da Fazenda, Política Econômica e
Reformas Estruturais, 2003, afirma:

 “A tese das autoridades era que o “Brasil, para que possa retomar o
crescimento econômico em bases sustentáveis ,tem que sair da armadilha constituída
pelo alto valor da dívida e outros passivos públicos ...o primeiro compromisso da
política econômica do novo governo é a resolução dos graves problemas fiscais que
caracterizam nossa história econômica, ou seja, a promoção de um ajuste definitivo
das contas públicas... para isso, são necessárias medidas que produzam superávites
primários, neste e nos próximos exercícios, suficientes para reduzir a relação
dívida/PIB e, portanto, os gastos futuros com o serviço da dívida.”(...) A estratégia
não sofreu reparos e não deu atenção aos desequilíbrios provocados pelas relações com
juros e câmbio. A continuidade da proposta não deixou alternativa senão elevar o
superávit primário e reafirmar o comprometimento da solvência da dívida como “a
essência do paciente e cuidadoso trabalho de construção da confiança neste período
de transição.” ”

Além disso, a expansão da carga tributária, o modesto avanço dos investimentos públicos

e a retomada do patamar de gastos depois da forte contração de 2003 realçam a semelhança em

relação aos aspectos da evolução fiscal que nortearam o governo FHC, enquanto a diferença

mais visível está na maior ênfase em gastos sociais, sobretudo o Bolsa-família.

O caráter conservador da visão econômica do governo Lula não colocou em questão o

porquê da taxa de juros ser tão elevada. A rigidez dessa política criou resistência a todo o esforço

já realizado e requereu a adoção de medidas restritivas adicionais, elevando o montante dos

superávites primários acima das metas fixadas.

Essa opção foi bem sucedida em seu objetivo específico e permitiu alcançar nos dois

últimos anos os menores valores de déficit nominal desde 1994. Porém, o esforço de redução do

déficit nominal não foi além porque esbarrou no gasto com juros. Aliás, pode-se afirmar que o

aumento do superávit primário no último triênio praticamente só compensou o maior gasto com

juros no período. O gasto médio com os juros nominais no triênio do governo Lula superou o do

período 1995/1998 e também o de 1999/2002, quando havia um quadro de deterioração da

economia mundial e de restrição da liquidez internacional.
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O aumento do superávit primário, apesar do elevado gasto com juros, provocou a queda

da relação dívida/PIB em 2004 e 2005 e permitiu reverter a tendência de crescimento da dívida

do final do governo FHC.

O ambiente internacional altamente favorável durante a gestão do governo Lula permitiu

reduzir a participação da dívida externa e o peso dos títulos da dívida interna indexados ao dólar.

Entretanto, o elevado montante dos títulos atrelados à Selic manteve-se expressivo e caiu o prazo

médio de vencimento, com exceção dos títulos prefixados e indexados ao câmbio. O curto prazo

do vencimento da dívida são problemas recorrentes na administração da dívida pública e têm

implicações na rolagem da dívida.

 Apesar de alguns ganhos alcançados no último triênio, é evidente que há barreiras à

continuidade da estratégia nos termos em que tem se colocado até o momento.

Os dados e gráficos abaixo ilustram algumas das características do período analisado.

Tabela 1. Carga tributária, impostos e contribuições sociais
% do PIB

Ano Carga Tributária Impostos da União Contribuições Sociais
1995 29,76 8,17 9,82
1996 28,97 7,55 9,86
1997 29,03 7,40 10,32
1998 29,74 8,11 10,05
1999 32,15 8,78 11,36
2000 33,18 8,27 12,35
2001 34,01 8,53 12,75
2002 36,61 9,1 13,18
2003 34,92 8,51 13,22
2004 35,88 8,31 14,22
2005 37,37 8,97 14,80

Fonte: Receita Federal do Brasil

Gráfico 1. Comparação da participação dos impostos e das contribuições sociais em porcentagem do PIB
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A tabela 1 demonstra a participação da carga tributária, das contribuições sociais e dos

impostos da União em termos percentuais do PIB (metodologia de cálculo anterior a

março/2007). O que se verifica é o crescimento da carga tributária em termos do PIB, com

aumento da participação das contribuições sociais e a manutenção da receita de impostos na

faixa de 8% do PIB.

Essa, por sinal, é uma característica marcante da política fiscal adotada no que se refere à

arrecadação tributária. Ao dar ênfase à arrecadação das contribuições sociais, o Governo Federal

evita o repasse de receitas aos estados e municípios, uma vez que é a receita de alguns impostos

de competência da União que compõe os Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios

(FPE e FPM).

Pelo gráfico 1 observa-se esse “descolamento” da arrecadação de impostos da União e de

contribuições sociais, com crescente participação dessas últimas. Essa estagnação da receita de

impostos desfavorece o financiamento da educação uma vez que a manutenção e

desenvolvimento – MDE – do ensino é financiada por recursos de impostos1.

Gráfico 2. Comparação dos impostos líquidos da União e contribuições sociais em porcentagem do PIB.

Ao se tomar a receita de impostos líquida da União (impostos arrecadados menos os

distribuídos2 aos outros entes da Federação), a disparidade se torna maior ainda. Percebe-se que

                                                          
1 CF Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
2 Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
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a receita disponível da União para destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino se reduz a

quase a metade.

Quanto ao resultado fiscal, pela tabela abaixo, observa-se que o Governo Federal tem

cumprido seu “dever de casa” e sempre superado a meta de superávit primário fixada na Lei de

Diretrizes Orçamentárias. O superávit primário, ou não-financeiro, é o saldo positivo entre

receitas não-financeiras e despesas não-financeiras.

Tabela 2. Metas de Superávit Primário fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO
%PIB

Ano
Resultado Primário do Setor
Público Consolidado

Meta de Resultado Primário
Fixado na LDO (Governo Federal)

Resultado Primário Obtido
(Governo Federal)

2001 3,00 2,45 2,46
2002 3,50 2,80 2,89
2003 4,25 3,15 3,19
2004 4,25 3,15 3,47
2005 4,25 3,15 3,56

Fonte: Anexo de Metas Fiscais – Leis de Diretrizes Orçamentárias

Conforme já foi colocado anteriormente, e como se vê nos dados da STN na tabela a

seguir, essa economia contribuiu para a redução da relação dívida/PIB em 2004 e 2005, após um

aumento significativo nos anos anteriores, porém sem atingir o nível registrado no ano 2000.

Tabela 3. Dívida Líquida do Setor  Público
% PIB

Ano Dívida líquida do setor público consolidado
2000 48,8
2001 52,6
2002 55,5
2003 57,2
2004 51,7
2005 51,5

Fonte: STN
A propósito, no que tange à amortização da dívida pública e ao pagamento de juros e

encargos da dívida, observa-se pela tabela e pelos gráficos a seguir que, a partir do 2º mandato

do Presidente Fernando Henrique Cardoso, ou seja após a crise da Rússia, houve um incremento

considerável no valor pago, quase que dobrando a participação no PIB entre 1995 e 2005.

                                                                                                                                                                                          
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na
forma que a lei estabelecer;
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito
Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados;
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Tabela 4. Despesas liquidadas com amortização (GND 6) e juros e encargos da dívida (GND 2) em valores correntes
e em porcentagem do PIB

R$ milhões correntes
Ano Amortização da dívida % PIB Juros e encargos da dívida % PIB
1995 95.873 14,84% 16.766 2.59%
1996 116.785 14,99% 19.492 2.50%
1997 147.040 16,89% 21.033 2,42%
1998 221.151 24,19% 30.812 3.37%
1999 296.423 30,44% 45.356 4,66%
2000 344.862 31,32% 38.835 3,53%
2001 274.681 22,91% 52.816 4,41%
2002 304.792 22,64% 55.261 4,11%
2003 462.645 29,73% 65.707 4,22%
2004 436.020 24,68% 74.373 4,21%
2005 549.109 28,34% 89.840 4,64%

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira
Gráfico 3 . Despesas liquidadas com amortização da dívida em percentual do PIB

Gráfico 4. Despesas com juros e encargos da dívida em percentual do PIB

As informações anteriores ilustram o direcionamento dado à política econômica dos dois

últimos Presidentes da República. Em vista da nova abordagem da política fiscal, que visa dar

14,84% 14,99%
16,89%

24,19%

30,44% 31,32%

22,91% 22,64%

29,73%

24,68%

28,34%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2,59% 2,50% 2,42%

3,37%

4,66%

3,53%

4,41%
4,11% 4,22% 4,21%

4,64%

0 ,0 0%
0,5 0%
1,0 0%
1,5 0%
2,0 0%
2,5 0%
3,0 0%
3,5 0%
4,0 0%
4,5 0%
5,0 0%

199 5 1 996 1997 19 98 199 9 20 00 2001 2 002 2003 20 04 2005



25

maior credibilidade ao País perante os investidores internacionais, priorizaram-se as despesas

financeiras.

Gráfico 5. Despesas liquidadas com juros e encargos da dívida e dotação liquidada do MEC em % do PIB

O gráfico n.º 5 compara a evolução da despesa liquidada da União com juros e encargos

da dívida com a dotação liquidada do Ministério da Educação entre 1995 e 2005, ambos em

termos do PIB. Aqui não se distingue as despesas destinadas à atividade fim do órgão das

administrativas, porém, são dirigidos cerca de 80% da dotação do MEC ao financiamento das

ações da educação. Nota-se que os gráficos tomam direções distintas, o de juros é crescente e a

dotação do MEC é decrescente no decorrer dos anos. Isso é reflexo da política econômica

adotada pelo governo que prioriza as despesas financeiras e pretere as despesas sociais.

Até aqui, procurou-se traçar o ambiente econômico em que a estrutura de financiamento

da educação está inserida. Portanto, uma vez que foi observado que a política econômica adotada

na última década prejudicou o financiamento, haja vista que a receita de impostos não evoluiu na

proporção da carga tributária, e , conseqüentemente, as despesas com educação no nível federal

também foram prejudicadas, será analisado a seguir o comportamento das principais fontes de

financiamento da educação no período 1995-2005 com o intuito de verificar o impacto da

política econômica sobre essas fontes.
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4 O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

Não obstante o que se abordou até aqui em relação à política econômica e ao

financiamento da educação, algumas ações positivas de reestruturação dos mecanismos

institucionais e de gestão da política nacional de educação podem ser identificadas na última

década. Foi modelado um arranjo institucional que prevê responsabilidades compartilhadas pelas

três esferas de governo, visando a uma descentralização político administrativa, baseada numa

cooperação federativa em que o governo federal assume o co-financiamento, a coordenação e o

planejamento em âmbito nacional

A discussão dos efeitos da política econômica sobre o financiamento e o gasto com a

educação implica a análise de sua estrutura de financiamento público conforme a base jurídico-

institucional vigente.

A Constituição Federal e a Lei nº 9.394 de 1996 –  Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB) atribuem à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a

responsabilidade pela administração do sistema educacional brasileiro, configurando, dessa

forma, a existência de três sistemas públicos de ensino fundamentados num regime de

colaboração entre os Entes da Federação3. Assim, cada instância é responsável pela manutenção

e expansão de um sistema de ensino, acarretando tanto gastos como mecanismos e fontes de

recursos para o financiamento da área.

O quadro a seguir, elaborado por Castro (2006), apresenta a estrutura de financiamento da

educação por Ente da Federação:

Tabela 5. Estrutura de financiamento da educação por Ente da Federação

UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS

1. ORÇAMENTÁRIOS (Tesouro)
� Ordinários do Tesouro
� Vinculação da receita de

impostos  (18%) para MDE
� DRU ( ex-FEF/FSE)
� Fundo de Combate Pobreza

2. CONTRIBUIÇOES SOCIAIS
� Salário-Educação/quota Federal
� Contribuição sobre o lucro

1. ORÇAMENTÁRIOS (Tesouro)
� Vinculação da receita de

impostos (25%) para MDE
� Subvinculação do FUNDEF

(representa 15% das receitas  de
impostos e do FPE e ICMS)

2. TRANSFERÊNCIAS
� Salário-Educação/quota Federal
� Orçamentários da União

1. ORÇAMENTÁRIOS (Tesouro)
� Vinculação da receita de

impostos (25%) para MDE
� Sunvinculação do FUNDEF

(representa 15% das receitas de
impostos e do FPM)

2. TRANSFERÊNCIAS
� Salário-Educação/quota

Estadual

                                                          
3 CF Art. 211 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus
sistemas de ensino. (EC nº 14/96)
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líquido
� Contribuição para a seguridade

social
� Receitas brutas de prognósticos

3. OUTRAS FONTES
� Operações de Crédito
� Renda líquida da loteria federal
� Renda de órgãos autônomos
� Aplicação do Salário-

Educação/quota Federal e outras
fontes do FNDE

� Diretamente arrecadados
� Diversos

(exemplo: complementação do
FUNDEF)

� Aplicação do Salário-
Educação/quota Federal e outras
fontes do FNDE

3. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
� Salário-Educação/quota

Estadual e Municipal

4. OUTROS
� Diretamente arrecadados
� Operações de crédito
� Diversos

� Salário-Educação/quota Federal
� Orçamentários do Estado
� Orçamentários da União
� Aplicação do Salário-

Educação/quota Federal e outras
fontes do FNDE

3. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
� Salário-Educação/quota

Estadual e Municipal

4. OUTROS
� Diretamente arrecadados
� Operações de crédito
� Diversos

Fonte: Constituição Federal, LDB e demais leis ordinárias
Elaboração: Castro, J. A.

A União divide a aplicação de seus recursos na manutenção do sistema federal, na

execução de programas próprios e em transferências para os sistemas estaduais e municipais. Já

os estados somam aos recursos provenientes de suas fontes os recursos recebidos da União para a

manutenção e expansão de seus sistemas de ensino. Da mesma forma, os municípios recebem

recursos da União e dos estados que serão somados aos seus recursos próprios. Verifica-se,

assim, o regime de financiamento de colaboração entre os entes federados.

A estrutura mista e complexa de financiamento da educação pode ser dividida em dois

grupos conforme a regularidade dos recursos à ela destinados. Castro e Sadeck (2003) propõem a

existência de um financiamento protegido cujos recursos estão assegurados legalmente por meio

de vinculações. Neste grupo encontram-se os recursos constitucionalmente vinculados pelo art.

212, caput e § 5º, destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino (impostos) e ao ensino

fundamental (contribuição do salário-educação), respectivamente. Encontra-se também a

subvinculação prevista no art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT,

que destina recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. Por outro lado, o

financiamento flexível está sujeito a variações por motivos econômicos, sociais ou políticos,

dependendo de negociações e caracterizando-se por incertezas em seus fluxos. Esse tipo de

financiamento público, no caso da União, é constituído de recursos provenientes de

contribuições sociais, que financiam principalmente os programas de assistência ao educando, de

operações de crédito realizadas com organismos internacionais, de recursos diretamente

arrecadados, principalmente pelas  Instituições Federais – Ifes, e de convênios, entre outros.
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Com base nessa divisão, as principais fontes de financiamento da União para a educação,

suas características e seu comportamento nos últimos anos em face da política econômica

adotada, serão analisados a seguir.

4.1 Financiamento Protegido

4.1.1 Vinculação de recursos de impostos para a educação

A vinculação de recursos de impostos à área de educação remonta a Constituição de

1934, tendo sua previsão constitucional oscilado conforme as Cartas Magnas seguintes para,

finalmente, na Constituição Federal de 1988 ser definitivamente adotada, configurando-se uma

medida importantíssima de disponibilização de meios para o cumprimento das responsabilidades

do poder público nessa área.

A Lei, seguindo a tendência histórica, reserva um mínimo dos recursos dos impostos

arrecadados pelos entes federados a ser destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino –

MDE (fonte 112) – , portanto, sem confundir tais gastos com educação em geral, tampouco com

o conceito orçamentário de função educação.

A LDB define as despesas que se enquadram como Manutenção e Desenvolvimento do

Ensino (MDE):

Tabela 6. Enquadramento de despesas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

Considera-se MDE Não se considera MDE

I. remuneração e aperfeiçoamento do pessoal
docente e demais profissionais da educação;

II.  aquisição, manutenção, construção e
conservação de instalações e equipamentos
necessários ao ensino;

III.  uso e manutenção de bens e serviços
vinculados ao ensino;

IV.  levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas
visando precipuamente ao aprimoramento da
qualidade e à expansão do ensino;

V. realização de atividades-meio necessárias ao

I. pesquisa, quando não vinculada às instituições
de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas
de ensino, que não vise, precipuamente, ao
aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão;

II.  subvenção a instituições públicas ou privadas de
caráter assistencial, desportivo ou cultural;

III.  formação de quadros especiais para a
administração pública, sejam militares ou civis,
inclusive diplomáticos;

IV.  programas suplementares de alimentação,
assistência médico-odontológica, farmacêutica e
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funcionamento dos sistemas de ensino;

VI.  concessão de bolsas de estudo a alunos de
escolas públicas e privadas;

VII.  amortização e custeio de operações de crédito
destinadas a atender ao disposto nos incisos deste
artigo;

VIII.  aquisição de material didático-escolar e
manutenção de programas de transporte escolar.

psicológica, e outras formas de assistência social;

V. obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para
beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;

VI.  pessoal docente e demais trabalhadores da
educação, quando em desvio de função ou em
atividade alheia à manutenção e desenvolvimento
do ensino.

Fonte: LDB
Elaboração: Castro, J. A.

As informações apresentadas na tabela a seguir foram retiradas dos Relatórios Resumidos

de Execução Orçamentária disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional e demonstram a

metodologia do cálculo dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Conforme os relatórios da STN, “considera-se como execução orçamentária da despesa, a

ocorrência do estágio da liquidação, efetivado ou não o seu respectivo pagamento.”

Tabela 7. Cálculo e execução dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino
R$ milhões correntes

Ano
Receita de
Impostos (A)

Transferência
para Estados,
DF e
Municípios (B)

Desvinculação
(FEF,
FSE,DRU) (C)

Receita Líquida
de Impostos (D =
A – B – C)

Execução
da despesa
em MDE

MDE %
Receita
Líquida de
Impostos

% PIB

1995 47.413 23.856 - 23.557 7.158 30,38 1,11
1996 53.091 22.438 - 30.653 6.767 22,08 0,87
1997 58.050 23.153 9.547 25.350 6.733 26,56 0,77
1998 66.863 27.455 16.044 23.364 5.480 23,45 0,60
1999 73.743 29.348 18.538 25.857 5.313 20,55 0,55
2000 77.357 38.376 12.962 26.019 7.666 29,44 0,70
2001 90.129 43.907 18.566 27.656 9.181 33,20 0,77
2002 106.159 52.308 22.385 31.466 10.188 32,38 0,76
2003 113.120 60.454 23.240 29.427 10.364 35,22 0,67
2004 126.108 68.557 26.123 31.428 12.394 39,44 0,70
2005 156.138 66.850 31.207 58.080 10.893 20,90 0,56
Fonte: Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária -STN

A análise da tabela evidencia que a União tem cumprido o mínimo constitucional de 18%

de aplicação da receita líquida de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Como

conseqüência da configuração do sistema de colaboração entre os entes da Federação, a União

destina a maioria desses recursos ao ensino superior, cabendo o ensino infantil, fundamental e

médio aos estados e aos municípios, conforme disposição constitucional4.

                                                          
4 Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus
sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas
federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de
oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
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Gráfico 6. Execução da despesa em manutenção e desenvolvimento do ensino da União em porcentagem do PIB.

Apesar do cumprimento constitucional, quando o valor executado é analisado em termos

percentuais do PIB, observa-se um quadro desconfortante. Houve um acentuada queda no

primeiro mandato FHC, período em que ocorreram as crises da Ásia e da Rússia, o que

influenciou negativamente a economia brasileira e deu origem à restrição fiscal. No segundo

mandato FHC, houve uma tentativa de recuperação, mas os indicadores retornaram aos

patamares mínimos após os três primeiros anos do primeiro mandato Lula.

Assim, a despeito da elevação da carga tributária, o financiamento e os gastos com

manutenção e desenvolvimento do ensino, que são vinculados às receitas de impostos, têm

apresentado queda quando comparados ao PIB. Essa situação é conseqüência da estratégia

adotada pela União de incrementar a carga tributária dando preferência à elevação das

contribuições sociais e mantendo mais ou menos fixa a participação dos impostos em relação ao

PIB, reduzindo, dessa forma, a descentralização de receitas com estados e municípios.

                                                                                                                                                                                          
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de colaboração, de
modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.
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4.1.2 Subvinculação de impostos para a educação – O FUNDEF

A fim de viabilizar a priorização do ensino fundamental e reforçar o papel do MEC como

coordenador das políticas nacionais de educação, descentralizando sua execução aos governos

estaduais e municipais, a Emenda Constitucional nº 14/965 estabeleceu que pelo menos 60% dos

recursos dos impostos vinculados à educação pelo Art. 212 da Constituição Federal serão

destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, assim como deu nova

redação ao art.60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, criando o Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério

(FUNDEF), um fundo de natureza contábil.

A nova redação determinou que é de competência dos estados, Distrito Federal e

municípios a responsabilidade de disponibilizar os recursos necessários à constituição do

FUNDEF. Os recursos que compõem o fundo são provenientes de 15% das seguintes fontes

principais:

- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS;

- Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios – FPE e FPM;

                                                          
5 Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta Emenda, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal,
à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu
atendimento e a remuneração condigna do magistério.
§ 1º A distribuição de responsabilidades e recursos entre os Estados e seus Municípios a ser concretizada com parte
dos recursos definidos neste artigo, na forma do disposto no art. 211 da Constituição Federal, é assegurada mediante
a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, de natureza contábil.
§ 2º O Fundo referido no parágrafo anterior será constituído por, pelo menos, quinze por cento dos recursos a que se
referem os arts. 155, inciso II; 158, inciso IV; e 159, inciso I, alíneas a e b; e inciso II, da Constituição Federal, e
será distribuído entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos nas respectivas redes
de ensino fundamental.
§ 3º A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o § 1º, sempre que, em cada Estado e no
Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.
§ 4º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ajustarão progressivamente, em um prazo de cinco
anos, suas contribuições ao Fundo, de forma a garantir um valor por aluno correspondente a um padrão mínimo de
qualidade de ensino, definido nacionalmente.
§ 5º Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recursos de cada Fundo referido no § 1º será destinada ao
pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no magistério.
§ 6º A União aplicará na erradicação do analfabetismo e na manutenção e no desenvolvimento do ensino
fundamental, inclusive na complementação a que se refere o § 3º, nunca menos que o equivalente a trinta por cento
dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal.
§ 7º A lei disporá sobre a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, sua fiscalização e
controle, bem como sobre a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno.
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- Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações – IPIexp;

- Ressarcimento pela Desoneração de Exportações, de que trata a Lei Complementar nº

87/96 (Lei Kandir).

Observa-se que uma parcela razoável dos recursos do FUNDEF é proveniente dos

impostos da União, descentralizados de acordo com critérios legais de partilha, ou seja, de

recursos transferidos pela União mediante o FPE, o FPEX e o FPM. Porém, ressalte-se que a

parte mais expressiva das receitas do FUNDEF é proveniente da arrecadação do ICMS.

Haja vista as disparidades socioeconômicas existentes, a Emenda Constitucional também

determinou que a União se responsabilize pela complementação de recursos do fundo sempre

que em qualquer Unidade Federada o valor per capita deixe de alcançar o mínimo definido

nacionalmente.

A legislação dispõe também que, em cada Unidade da Federação, 60% dos recursos dos

respectivos fundos sejam destinados ao pagamento dos professores do ensino fundamental em

efetivo exercício no magistério.

Em resumo, o objetivo do FUNDEF é buscar uma redistribuição mais eqüitativa dos

recursos disponíveis para Estados e Municípios e que leve em conta o número de alunos

efetivamente matriculados nas respectivas redes de ensino. Para isso, o FUNDEF estabeleceu

uma relação entre receita de impostos e responsabilidade por aluno do ensino fundamental.

Tabela 8. As responsabilidades pelas fontes de financiamento e as formas de distribuição do FUNDEF

Responsável Fontes de Financiamento Formas de Distribuição

União • do salário-educação

• >18% das receitas de impostos devidos à
União

• outras fontes

• seguro-receita da Lei Complementar no

87/96

• A União, de acordo com o § 3o da EC-
14/96, complementará os recursos do Fundo
sempre que, em cada estado e no DF, seu
valor por aluno não alcançar o mínimo
definido nacionalmente.

• Distribuídos entre os estados e seus
municípios, proporcionalmente ao número
de alunos matriculados nas respectivas
redes de ensino.

• ≥ 60% da receita do FUNDEF será destinada
ao pagamento dos professores do ensino
fundamental em efetivo exercício no
magistério. Nos primeiros 5 anos, pode-se
utilizar parte desses recursos para
capacitação de professores leigos
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Estados e
DF

• ≥ 15% do ICMS devido ao Distrito Federal e
aos estados, conforme o que dispõe o artigo
155, inciso II da Constituição Federal

• ≥ 15% do FPE, previsto no artigo 159,
inciso I, alínea a da Constituição Federal e
no Sistema Tributário Nacional de que trata
a Lei no 5 172, de 25 de outubro de 1966

• ≥ 15% do FPEX, que é a parcela do IPI devida
ao estados e ao Distrito Federal, na forma do
artigo 159, inciso II, da Constituição Federal e
da Lei Complementar no 61, de 26 de
dezembro de 1989.

Municípios • ≥ 15% do ICMS devido aos municípios,
conforme o que dispõe o artigo 158, inciso
IV, da Constituição Federal

• ≥ 15% do FPM, previsto no artigo 159, inciso
I, alínea b da Constituição Federal e no
Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei
no 5 172, de 25 de outubro de 1966.

Fonte: Constituição Federal e legislação ordinária.
Elaboração: Castro, J. A.

A tabela e o gráfico a seguir demonstram o comportamento dos recursos FUNDEF entre

1998 e 2005

Tabela 9. Recursos do FUNDEF
Em R$ milhões correntes

Ano Estados (A) Municípios (B) Total (A + B) %  PIB
1998 8.166 5.056 13.222 1,45%
1999 8.806 6.530 15.336 1,57%
2000 9.759 7.890 17.649 1,60%
2001 10.659 9.324 19.983 1,67%
2002 11.748 11.203 22.951 1,71%
2003 12.394 12.783 25.177 1,62%
2004 13.492 15.099 28.591 1,62%
2005 15.027 17.717 32.744 1,69%

Fonte: STN
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Gráfico 7. Recursos do FUNDEF em porcentagem do PIB

Além da interrupção do crescimento como percentual do PIB no governo Lula, o gráfico

anterior ilustra a crescente tendência à descentralização das responsabilidades públicas

aprofundada com a Constituição de 1988, onde os municípios foram reconhecidos como

membros da Federação e postos em condição de igualdade com os estados no que diz respeito a

direitos e deveres. A moderna teoria das Finanças Públicas afirma que, se os bens e serviço

públicos locais são fornecidos pelas esferas de governo que se encontram mais próximas dos

beneficiários, a alocação dos recursos públicos tende a ser mais eficiente, verificando-se, assim,

o aumento da municipalização dos gastos do ensino fundamental.
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4.1.3 Contribuição Social do Salário-Educação (fonte 113)

A contribuição do salário-educação foi prevista no art. 168, inciso III da Constituição de

1946 e regulamentada pela Lei n.º 4.440/64. Continuou a vigorar no art. 178 da Constituição de

1967 e nos arts. 47 e 48 da Lei n.º 5.692/71, que fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º grau.

Na Constituição de 1988 é prevista no § 5º do art. 2126, sendo sua existência também

prevista na LDB em seu art. 68, inciso III e a sua alíquota é fixada pela Lei 9.424/96, art. 15, em

2,5% sobre a folha de pagamentos dos empregados.

O mecanismo de distribuição dos recursos são estabelecidos no aparato institucional: uma

quota estadual-municipal de 2/3 do valor arrecadado é transferida automaticamente aos Estados e

seus Municípios de forma proporcional ao número de alunos matriculados no ensino

fundamental nas respectivas redes de ensino. O outro 1/3 (quota federal) é destinado ao Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, para ser gasto em programas de livre

iniciativa do MEC voltados para o ensino fundamental.

Essa forma de distribuição gera a seguinte característica: as regiões mais desenvolvidas

concentram a maioria dos recursos e, assim as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficam na

dependência das transferências que são efetuadas pela União, por meio da quota federal, pois sua

parcela de quota estadual representa muito pouco em relação a sua receita de impostos.

Tabela 10. Arrecadação e Dotação Autorizada/Liquidada do Salário-Educação
Em R$ milhões correntes

Ano Arrecadação* Dotação LOA + créditos** Liquidado** %PIB % Dotação Liquidada do MEC
1995 2.376 2.283 1.710 0,37% 7,72%
1996 2.762 2.163 2.043 0,35% 8,31%
1997 2.775 2.144 2.042 0,32% 7,48%
1998 2.460 2.538 1.943 0,27% 7,18%
1999 2.353 2.214 1.933 0,24% 7,04%
2000 2.792 2.802 2.648 0,26% 6,76%
2001 3.123 3.113 2.975 0,26% 7,10%
2002 3.661 3.683 3.473 0,26% 6,41%
2003 4.005 3.980 3.924 027% 7,11%
2004 4.831 4.741 4.459 0,26% 8,49%
2005 5.906 5.664 5.547 0,30% 9,72%
Fonte: *Receita Federal do Brasil/** Lei Orçamentária Anual – Execução

                                                          
6 § 5º O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei.
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Gráfico 8. Participação percentual da contribuição do Salário-Educação na Carga Tributária e no PIB

Verifica-se que esta fonte de financiamento, na participação percentual da carga

tributária, e como percentual do PIB, é residual. Também é residual no conjunto do Ministério da

Educação se comparada com o total das suas dotações haja vista que 2/3 são transferidos aos

estados, Distrito Federal e municípios. Contudo, reveste-se de grande importância por ser

exclusivamente direcionada ao ensino fundamental.

Por incidir sobre a folha de pagamentos das empresas, essa contribuição tem um caráter

regressivo, já que incide sobre as empresas que empregam mais mão-de-obra do que as que

empregam mais tecnologias sofisticadas e que tendem a apresentar lucros líquidos menores em

relação às mais modernas. Ademais, como mais um encargo social, onera a mão-de-obra,

podendo afetar o nível de emprego em momentos de crise.

Há que se reconhecer a importância da vinculação de recursos para o financiamento da

educação uma vez que ela é uma forma de proteção á área, sobretudo em períodos de crise

econômica mais graves.
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4.2 Financiamento Flexível

4.2.1 Recursos Provenientes de Contribuições Sociais

A Constituição Federal em seu art. 208, inciso VII estabelece que o dever do Estado com

a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, no ensino

fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte,

alimentação e assistência à saúde. E acrescentou no § 4º do art. 211 que esses programas

suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes

de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

Por sua vez, a LDB em seu art. 70 reconheceu as aquisições de material didático-escolar e

a manutenção de programas de transporte escolar como manutenção e desenvolvimento do

ensino – MDE , podendo ser financiadas com recursos da fonte 112. No entanto, os programas

suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e

outras formas de assistência social não foram enquadrados como MDE e precisam de recursos de

outras fontes para o seu financiamento. Por isso os programas suplementares de alimentação –

que visam proporcionar ao estudante a alimentação adequada as suas necessidades nutricionais

no período em que permanecer na escola – e de assistência à saúde – promoção de ações

educativas, preventivas e curativas, nas áreas de saúde geral, odontologia e oftamologia - serão

beneficiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários

não especificados.

As principais contribuições sociais utilizadas na área da educação são a Contribuição para

o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da

Pessoa Jurídica (CSLL) e Contribuição sobre a Receita de Concursos de Prognósticos. Também

são utilizados os recursos da Renda Líquida da Loteria Federal Instantânea.

Tabela 11. Dotação liquidada do Ministério da Educação das principais contribuições sociais
Ano Valores Liquidados (R$ milhões) %PIB % Dotação Liquidada do MEC
1995 649 0,10 6,99
1996 1.107 0,14 11,85
1997 1.240 0,14 12,86
1998 419 0,05 3,89
1999 1.716 0,18 14,89
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2000 2.504 0,23 18,70
2001 2.142 0,18 14,79
2002 2.022 0,15 12,14
2003 59 0,00 0,33
2004 2.768 0,16 15,05
2005 1.777 0,09 8,87

Fonte: SIAFI

Gráfico 9. Participação percentual das contribuições sociais na dotação liquidada do MEC

Observa-se grande variabilidade nos valores provenientes dessas fontes, o que reflete

intensa negociação política realizada para a alocação dos recursos, já que não existe um

mecanismo automático de alocação, fragilizando os programas associados a esses recursos.

4.2.2 Fonte de Recursos da Desvinculação de Receitas

A falta de flexibilidade na alocação de recursos causada pelas vinculações de receitas

estabelecidas pela Constituição de 1988 tem sido motivo de discussões em virtude do

“engessamento” das ações do governo. Esse mecanismo se, por um lado, tem garantido a

manutenção de recursos para a área social, principalmente nos períodos de crise econômica, por

outro, constitui-se um obstáculo significativo à busca do equilíbrio orçamentário e ajuste fiscal

uma vez que qualquer esforço extra na fiscalização e arrecadação de recursos já terá destinação

definida.
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Castro (2006 p.17 e 18) afirma o seguinte:

 “ neste sentido, entre as medidas que conformaram a estratégia de
estabilização da economia brasileira adotada com o Plano Real, foi instituído o Fundo
Social de Emergência (FSE), que procurou, em parte, aliviar o alto grau de vinculação,
objetivando conter despesas e permitir maior flexibilidade operacional. O FSE foi
aprovado para vigorar por 2 anos (1994 e 1995), tendo sido depois renovado e
renomeado para Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), vigorando de 1996 a 1999. A
versão deste tipo de estratégia de desvinculação de recursos também  foi mantida para
os anos de 2000 a 2003, com a Desvinculação das Receitas da União (DRU), que
desvincula de órgãos, fundos ou despesas do governo 20% da arrecadação de
impostos e contribuições da União. Determina, ainda, que não haverá redução na base
de cálculo para as transferências de recursos para estados, Distrito Federal e
municípios, bem como para fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-
Oeste.”

Uma vez que a área de educação é quase totalmente financiada por recursos vinculados,

há que se questionar se é devolvido o que é retirado de suas fontes vinculadas ou se há impacto

negativo em seus gastos. Há estatísticas demonstrando que os valores do Fundo que retornaram

ao Ministério da Educação foram bastante irregulares no final da década de 1990, oscilando entre

os percentuais de 17% e 37% da fonte de financiamento do Ministério.

Tabela 12. Dotação liquidada do Ministério da Educação da fonte 199 – Recursos do Fundo de Estabilização Fiscal
Ano Valores Liquidados (R$ milhões) %PIB % Dotação Liquidada do MEC
1995 3.388 0,52 36,52
1996 1.632 0,21 17,47
1997 2.440 0,28 25,30
1998 3.733 0,41 34,67
1999 2.318 0,24 20,11

Fonte: SIAFI

Essa desvinculação também permite que haja uma alocação dentro da própria área de

educação que não obedece à hierarquia de prioridades estabelecidas legalmente em cada fonte.

4.2.3 Operações de Crédito Externo

O financiamento da educação conta também com recursos de operações de crédito

externo, inserindo-se na estratégia de instituições multilaterais de cooperação técnica à educação

brasileira, por meio de projetos de co-financiamento. Esses créditos à educação constituem parte

da dívida externa do país com as instituições bilaterais e multilaterais e bancos privados.
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Tabela 13. Dotação liquidada do Ministério da Educação de operações de crédito
Ano Valores Liquidados (R$ milhões) %PIB % Dotação Liquidada do MEC
1995 161 0,02 1,73
1996 127 0,02 1,37
1997 69 0,01 0,72
1998 83 0,01 0,77
1999 122 0,01 1,06
2000 336 0,03 2,51
2001 512 0,04 3,54
2002 225 0,02 1,35
2003 106 0,01 0,58
2004 140 0,01 0,76
2005 228 0,01 1,14

Fonte: SIAFI

Verifica-se que essa fonte de financiamento é residual, tanto em percentual do PIB, como

na participação da dotação do MEC. Também chama atenção a irregularidade das despesas

liquidadas, caracterizando os efeitos da conjuntura política e econômica sobre essa fonte de

financiamento.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O dinamismo do novo contexto econômico mundial no final do século XX, em que o

capital se tornou extremamente volátil, obrigou os países a adotarem uma política econômica

consistente com as exigências dos investidores internacionais. Isso implicou demonstrar ao

mercado responsabilidade com as contas públicas com vistas a indicar a redução no risco de

default.

Nesse sentido, o governo brasileiro, representado por dois Presidentes da República na

última década, adotou uma política fiscal restritiva, em atendimento às exigências do mercado

financeiro.

Do lado da receita, aumentou recorrentemente a carga tributária em termos do PIB, por

meio de uma estratégia baseada no incremento das contribuições sociais, mantendo-se a receita

de impostos quase constante em percentual do PIB.

Pelo lado das despesas, o governo optou pelo contingenciamento, enquanto as receitas

não alcançassem as estimativas de arrecadação, visando ao alcance das metas de superávit

primário fixadas para cada ano.

O quadro criado pela política fiscal adotada prejudicou a política de educação pelos dois

lados. Quanto às receitas, uma vez que as principais vinculações destinadas ao financiamento da

educação provém dos impostos, e a arrecadação destes não evoluiu na mesma proporção do

aumento da carga tributária, não houve incremento real, em termos do PIB, dos recursos

legalmente vinculados ao financiamento da educação.

Quanto aos gastos, verificou-se uma redução da dotação executada do MEC em termos

percentuais do PIB, apesar do cumprimento do mínimo constitucional das fontes vinculadas à

educação. A principal conseqüência da política econômica recente sobre os gastos com educação

é que houve uma transferência dos recursos para as despesas financeiras em detrimento de outros

gastos importantes para a população como os da educação, por exemplo.

Contudo, merece crédito a estrutura legal de financiamento da educação, pois, ao lhe

garantir recursos, cria uma proteção mínima frente à política econômica adotada.

Dessa forma, confirma-se a hipótese apresentada neste trabalho de que o modelo

econômico adotado prejudicou o financiamento e o gasto com a educação.
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