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alimentados por arrecadação tributária, regimes de 

financiamento à educação como o Fundeb, que expira 

em 2020, constituem desafio ao governo federal   

En e emnAGr g

cApA

O 
Brasil investiu R$ 304,8 bilhões em educação 
pública, em 2015. Desse total, R$ 212,3 bilhões 
(69,6%) foram financiados por estados e muni-
cípios, enquanto R$ 92,6 bilhões (30,4%) saíram 
dos cofres federais. Apesar de ser a maior arreca-
dadora de impostos, a União aporta menos de um 

terço dos recursos públicos destinados à educação. De acordo com 
os últimos dados disponíveis do Ministério da Educação (MEC), a 
maior parte dos recursos, R$ 253,3 bilhões (83%), foi destinada à 
educação básica. R$ 51,6 bilhões, ou seja, 17% dos investimentos, 
foram feitos em educação superior. Entre os muitos desafios que 
a nova administração federal tem pela frente está o de repensar o 
financiamento das 184 mil escolas públicas existentes no país. O 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), principal 
mecanismo de financiamento da educação básica, responsável por 
custear, em 2018, cerca de 40 milhões de matrículas e movimentar 
R$ 150,6 bilhões – o que representa cerca de 60% dos recursos 
destinados à educação básica pública –, expira no final de 2020. 

A Constituição Federal em vigor desde 1988 e a Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB), de 1996, estabelecem que a União, os estados e muni-
cípios devem atuar de maneira articulada para financiar as diferen-
tes etapas do ensino público. Responsável por gerenciar 47,5% das 
matrículas da educação básica, conforme dados do Censo Escolar 
divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
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r$ 153 bilhões

r$ 160 bilhões

r$ 167 bilhões

r$ 159 bilhões

r$ 168 bilhões

r$ 175 bilhões

r$ 200 bilhões

r$ 220 bilhões

r$ 241 bilhões

r$ 253 bilhões

r$ 277 bilhões

r$ 293 bilhões

r$ 302 bilhões

r$ 312 bilhões

r$ 310 bilhões

r$ 304 bilhões
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r$ 3,95 trilhões

3,88%

4,01%

4,06%

3,82%

3,83%

3,86%

4,23%

4,40%

4,58%

4,81%

4,90%

4,99%

5,03%

5,06%

5,00%

5,08%

tOtAl invEstidO 
Em EducAçãO

pErcEntuAl 
dO piB

piB AnuAl

r$ 4,00 trilhões

r$ 4,12 trilhões

r$ 4,17 trilhões

r$ 4,41 trilhões

r$ 4,55 trilhões

r$ 4,73 trilhões

r$ 5,02 trilhões

r$ 5,28 trilhões

r$ 5,27 trilhões

r$ 5,66 trilhões

r$ 5,89 trilhões

r$ 6,00 trilhões

r$ 6,18 trilhões

r$ 6,21 trilhões

r$ 5,99 trilhões

investimento público direto em educação
aportes da união, estados e municípios dobraram em 15 anos  
(reais de 2015, deflator do piB, contas nacionais, iBGe)

* alGumas somas podem não Bater 
exatamente por eFeito de arredondamento 

fOntE Fapesp, com dados do inep, mec, ocde

distriBuiçãO dOs rEcursOs
crescimento de investimentos no ensino superior foi menor do que nas demais etapas 

(bilhões de reais de 2015, deflator do piB, contas nacionais, iBGe)*
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cionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do MEC, os 
municípios atuam na oferta de educação infantil 
(creche e pré-escola) e ensino fundamental, eta-
pas que atenderam, respectivamente, 8,7 milhões 
e 27,2 milhões de alunos, em 2018. Já as unidades 
federativas (os estados e o Distrito Federal) são 
responsáveis por escolas que atendem, priorita-
riamente, os anos finais do ensino fundamental e 
também o ensino médio – este último envolveu 
7,7 milhões de matrículas, em 2018. À União cabe 
prover educação superior e organizar o fluxo de 
recursos para equalizar o financiamento disponível 
às redes de ensino de estados e municípios, que 
também possuem autonomia para criar iniciativas 
no ensino superior. 

EducAçãO BásicA
De acordo com a Constituição, a União deve apli-
car, anualmente, ao menos 18% da receita resul-
tante de impostos na manutenção e no desen-
volvimento da educação, enquanto o percentual 
equivalente para estados e municípios é de 25%. 
Porém, a Emenda Constitucional no 95, de 2016, 
conhecida como emeda do teto, determinou que, 
em 2018, a União investiria em educação e ou-
tras áreas valor equivalente a 2017 mais a corre-
ção pela inflação. Isso significa que, desde o ano 
passado, o investimento em educação não mais 
acompanha eventual avanço da arrecadação tri-
butária e a União não necessariamente direciona 
à área ao menos os 18% resultantes da arrecada-
ção de impostos (ver box na página 24). “Esses 
percentuais devem ser destinados a ações para 
manutenção e desenvolvimento do ensino, as cha-
madas ações de MDE, sendo que o MEC, por um 
lado, e as secretarias de cada governo estadual e 
municipal, por outro, organizam a distribuição 
dos recursos”, explica Camillo de Moraes Bassi, 
técnico de planejamento e pesquisa do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 

As ações de MDE envolvem itens como re-
muneração de pessoal, construção de escolas, 
renovação de infraestrutura e aquisição de ma-
terial didático, ficando de fora atividades que 
não apresentam relação direta com o processo 
pedagógico, como aquisição de merenda escolar 
e desenvolvimento de programas de assistência 
social nas escolas. Cerca de 60% do gasto médio 
anual de R$ 253,3 bilhões com educação básica 
(que inclui educação infantil, ensino fundamental 
e médio, além das modalidades de Educação de 
Jovens e Adultos e Educação Especial) compõe 
o Fundeb, criado por Emenda Constitucional em 
2006 em substituição ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef ) e que fun-
cionará até 2020 (ver infográfico na página 23).

Em relação ao futuro do Fundeb, Caio Callega-
ri, coordenador de projetos do Todos pela Educa-

ção, defende a reorganização de seu mecanismo 
de distribuição, de maneira que municípios com 
menor arrecadação própria recebam uma parce-
la maior dos recursos do fundo. “Só uma parte 
dos impostos arrecadados por estados e muni-
cípios é redistribuída pelo Fundeb. Passa pelo 
seu mecanismo de repartição a parcela de 20% 
de alguns dos impostos vinculados à educação”, 
diz. Ele lembra que há uma Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) em trâmite no Congresso 
Nacional que defende a incorporação do Fundeb 
à Constituição, tornando-o mecanismo perma-
nente de financiamento à educação, ou seja, sem 
data para expirar. 

Bassi, do Ipea, destaca que outra meta para 
2020 envolve aumentar a quantidade de recur-
sos disponibilizados por meio do fundo, porém 
as fontes ainda não foram definidas. O pesqui-
sador informa que impostos municipais (IPTU, 
ISS e ITBI) não compõem o Fundeb, apenas os 
impostos dos estados (ICMS, IPVA, ITCMD), 
além da complementação da União. Já os muni-
cípios entram com a cota-parte do ICMS e IPVA. 
“Em síntese, 60% dos recursos do Fundeb origi-
nam-se dos estados, 30% dos municípios e 10% 
da União”, esclarece. Bassi defende que 5% do 
mínimo estabelecido pela Constituição, que não 
trafega pelo fundo, passe a transitar. Ele também 
sugere a incorporação de impostos municipais ao 
fundo. “Essas ações obrigariam a União a elevar 
sua participação na composição do fundo, já que 
ela tem o dever legal de aportar o equivalente a 
10% do valor total do fundo”, diz Bassi. 

Embora seja o principal responsável pelo cus-
teio da educação básica pública brasileira, o Fun-

taxas de matrículas em 2017
Atendimento da população em cada etapa do ensino

fOntE Anuário BrAsileiro 
dA educAção BásicA  
(pnAd contínuA), 2018

34,1%
da população  
de 0 a 3 anos 

matriculada em 
creches

93%
da população  
de 4 e 5 anos 

matriculada na 
pré-escola

97,7%
da população 
de 6 a 14 anos 
matriculada no 

ensino 
fundamental

67,5%
da população  

de 15 a 17 anos 
matriculada no 
ensino médio

19,9%
da população  

de 18 a 24 anos 
matriculada no 
ensino superior

educação básica 
obrigatória e gratuita dos 

4 aos 17 anos de idade
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deb não é a única fonte de financiamento à área. 
Outro mecanismo importante é o salário-educa-
ção, contribuição social recolhida de empresas 
vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, 
em uma alíquota que representa 2,5% da folha 
de pagamento. Do total arrecadado, 10% ficam 
com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), órgão vinculado ao MEC, e, 
dos 90% restantes, 30% vão para a União e 60% 
são transferidos em cotas mensais diretamente 
às secretarias de educação de estados e municí-
pios, proporcionalmente ao número de matrículas 
em cada rede de ensino. Os recursos retidos pelo 
FNDE são aplicados em programas para custeio 
da merenda, renovação e ampliação da frota de 
veículos escolares, melhorias na infraestrutura 
das escolas, entre outras iniciativas. Bassi, do 
Ipea, observa que a dotação orçamentária do 
FNDE, em 2019, é de cerca de R$ 27,6 bilhões. 
De acordo com o pesquisador, em 2018, o valor 
total do salário-educação repassado a estados, 
municípios e o Distrito Federal foi de aproxima-
damente R$ 13,1 bilhões, sendo que São Paulo, 
por exemplo, ficou com R$ 5,1 bilhões. 

Especialista em política e gestão educacional, 
José Marcelino de Rezende Pinto, ex-presidente 
da Associação Nacional de Pesquisa em Finan-
ciamento da Educação (Fineduca) e professor da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP-
-USP), explica que o restante do financiamento da 
educação pública advém dos recursos vinculados 
a impostos estaduais e municipais que não fazem 
parte do Fundeb, além de transferências volun-
tárias da União, que chegam às redes por meio 
de programas criados pontualmente pelo MEC. 

EnsinO supEriOr
Cerca de 20% da população entre 18 e 24 anos de 
idade está matriculada em um curso superior, e 
essa etapa da educação consome 17% dos inves-
timentos do país em educação pública. No caso 
das 63 instituições federais de ensino superior e 
seus cerca de 1,2 milhão de alunos, sua principal 
fonte de financiamento é o orçamento vincula-
do ao MEC, previsto na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) e proveniente do Tesouro Nacional – em 
2018, foram R$ 46,8 bilhões, incluindo recursos 
captados por meio de contratos e convênios es-
tabelecidos com gestões estaduais e municipais 
para executar projetos específicos, além de fontes 
complementares. “As universidades formalizam 
convênios para atender necessidades específicas 
como, por exemplo, assessorar um órgão público 
no desenvolvimento de determinadas políticas”, 
diz Emmanuel Zagury Tourinho, reitor da Uni-
versidade Federal do Pará (UFPA) e ex-presidente 
da Associação Nacional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino Superior (Andifes). 

A s universidades federais, constitucional-
mente, têm autonomia para realizar sua 
gestão financeira, mas, na prática, isso 

não é inteiramente respeitado, segundo Touri-
nho. Anualmente, elas elaboram e submetem ao 
governo federal suas propostas orçamentárias e 
são atendidas a partir de decisões dos ministérios. 
Entre os fatores que devem ser considerados na 
preparação do orçamento e na dotação dos recur-
sos estão a produção de conhecimento científico 
e patentes, o número de servidores, a quantidade 
de alunos diplomados e ingressantes e o tempo de 
duração dos cursos. “O orçamento do ministério 
para 2018 foi de cerca de R$ 109 bilhões, sendo 
que desse montante 43% se destinou às univer-
sidades federais”, conta Thiago José Galvão das 
Neves, coordenador do Fórum de Pró-reitores 
de Planejamento e Administração da Andifes. De 
acordo com ele, os recursos do Tesouro Nacional 
financiam atividades regulares das instituições, 
incluindo o pagamento de salários dos servidores 
(ativos, aposentados e pensionistas) e despesas 
como contas de água, luz, telefone, material de 
expediente, aquisição de equipamentos, cons-
trução de salas de aula e laboratórios. “Cerca de 
25% do orçamento das instituições federais é 
consumido pela folha de pagamento de aposen-
tados e pensionistas, de maneira que a despesa 
previdenciária é lançada indevidamente, como 
se fosse investimento em educação”, diz. O orça-
mento do MEC prevê o pagamento de professo-
res e pesquisadores, mas não financia atividades 
diretas de investigação científica. Para tanto, as 
instituições dependem principalmente da cap-
tação de recursos de agências de fomento como 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq), a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep) e agências estaduais 
que custeiam o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa, tanto de professores quanto de alunos.

Tourinho explica que, até 2015, o orçamen-
to das universidades federais recebia reajustes 
anuais, que consideravam a expansão das matrí-
culas e das atividades de ensino e pesquisa. “Com 
isso, havia certa previsibilidade para planejar o 
desenvolvimento das instituições. Mas a partir 
de 2015 houve corte nos recursos de investimen-
to e congelamento do orçamento de custeio por 
parte do MEC”, informa. Segundo ele, a medi-
da gerou uma perda, considerada a inflação, de 
aproximadamente 20% no orçamento de custeio 
destinado às federais e de aproximadamente 70% 
nos recursos de investimento, ao mesmo tempo 
que o número de alunos matriculados no ensino 
superior seguiu crescendo, como resultado de um 
processo de expansão das universidades federais 
iniciado em 2004.

Além disso, entre 2000 e 2015, outras etapas 
da educação – infantil e ensino médio – apre-
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sentaram aumentos significativamente maiores 
nos investimentos, se comparadas à educação 
superior. Segundo Renato Pedrosa, professor 
do Departamento de Política Científica e Tec-
nológica da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), entre 2009 e 2015, os recursos dire-
cionados ao ensino médio e à educação infantil 
aumentaram em 49% e 75%, respectivamente 
(ver gráfico sobre distribuição dos recursos na 
página 19). “Já o ensino superior teve expansão 
de apenas 18% nos investimentos no período, 
mesmo tendo ocorrido grande ampliação da rede 
federal de universidade e institutos de tecnologia 
(IFETs)”, destaca.

Apesar de o avanço de investimentos no ensino 
superior ter sido menor em comparação com a 
educação básica, o investimento por aluno nessa 
etapa da educação se equipara ao de países como 
Portugal e Espanha, atingindo uma média anual 
de US$ 11,7 mil, enquanto nesses países europeus 
os valores são de US$ 11,8 mil e US$ 12,5 mil, 
respectivamente. “Porém, no Brasil, um quar-
to do valor do investimento no ensino superior 
corresponde a despesas previdenciárias, algo 
que não ocorre nesses países europeus”, destaca 
Tourinho. E, de acordo com a Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), o Brasil gasta US$ 3,8 mil por ano por 
aluno no primeiro ciclo do ensino fundamental 
(até a 5ª série), valor que representa metade da 
média dos países filiados à organização, que é 
de US$ 8,7 mil. 

A ssim como as universidades, a Rede Fede-
ral de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica tem como fonte de financia-

mento principal os recursos do Orçamento Geral 
da União, repassados anualmente pelo Tesouro 
Nacional. Essa rede federal envolve cerca de 600 
instituições, entre Institutos Federais de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais 
de Educação Tecnológica e escolas vinculadas 
a universidades federais, além da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Pe-
dro II, no Rio de Janeiro. Os valores repassados 
pelo Tesouro Nacional destinam-se a despesas 
de custeio e pagamento de pessoal, incluindo 
inativos e pensionistas. 

Roberto Gil Almeida, reitor do Instituto Fede-
ral do Triângulo Mineiro (IFTM) e presidente 
do Conselho Nacional das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (Conif ), explica que os institutos 
também podem receber aportes de emendas par-
lamentares. “Há, ainda, a possibilidade de arre-
cadação por meio de convênios fechados com as 
agências de fomento e até mesmo com empresas, 
com a finalidade de desenvolver projetos pon-
tuais.” De acordo com Almeida, do orçamento 

total do MEC, em 2018, o montante destinado 
a toda rede federal foi de R$ 14 bilhões, ou seja, 
cerca de 14% do total. “Os valores distribuídos 
anualmente aos institutos variam de acordo com 
a gestão orçamentária realizada pelo MEC. Em 
2018, o Conif calculou serem necessários R$ 3,9 
bilhões para garantir o bom funcionamento da 
rede, excluídas despesas de pessoal. Porém, o 

montante repassado foi de apenas 
R$ 2,1 bilhões”, lamenta Almeida.  

Além dos institutos federais, há os 
sistemas estaduais de formação pro-
fissional, como a Rede Paula Souza, 
em São Paulo, que também recebe 
aportes do MEC. No caso da Rede 
Paula Souza, seu orçamento é ela-
borado anualmente e enviado à Se-
cretaria de Planejamento e Gestão 
do estado, responsável por receber 
as propostas de todos os órgãos do 
governo. Assim como os institutos 
federais, essas instituições, além de 
recursos estaduais, também podem 
ser financiadas pelo Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec), criado em 
2011 pelo governo federal. 

Se por um lado as instituições fe-
derais apresentam modelos similares de finan-
ciamento, por outro, as universidades estaduais 
contam com distintos sistemas para custear suas 
atividades. O país possui cerca de 40 instituições 
estaduais em 24 unidades da federação, com 800 
mil alunos matriculados. Haroldo Reimer, presi-
dente da Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), 
explica que em São Paulo, a partir do Decreto 
no 29.598, de 1989, as três universidades esta-
duais – USP, Unicamp e Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) – passaram a ser financiadas 
com repasses da arrecadação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
Hoje, são repassados às universidades paulistas 
9,5% da arrecadação desse imposto. 

No Paraná, há sete universidades estaduais e 
a negociação do orçamento ocorre anualmente. 
Lá, a folha de pagamento e os encargos corres-
pondentes são de responsabilidade do governo do 
estado. Já em Goiás há um artigo na Constituição 
Estadual que obriga o repasse de 2% da receita 
líquida de impostos e transferências à Universi-
dade Estadual de Goiás (UEG), única instituição 
pública estadual de ensino superior do estado. A 
remuneração dos servidores inativos não entra 
na folha de pagamento da universidade, sendo 
custeada pelo instituto estadual de previdência 
do estado. “Em linhas gerais, na maioria dos es-
tados brasileiros o funcionamento é similar ao 
do Paraná. Ou seja, o estado assume a folha de 

Aumentar  
os recursos 
disponibilizados 
por intermédio 
do fundeb é uma  
das propostas  
para 2020
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Entenda o fundeb
tributos estaduais, transferências constitucionais dos estados para os municípios e da união para 
estados e municípios, além de recursos da união, alimentam o Fundo de manutenção e desenvolvimento 
da educação Básica e de Valorização dos profissionais da educação

O que é?
o Fundeb é um mecanismo 

de distribuição de recursos 

para toda a educação básica, 

da creche ao ensino médio

Como funciona? 
A distribuição das verbas é 

proporcional ao número de 

estudantes matriculados  

em cada rede de ensino  

e varia conforme a etapa e 

modalidade da educação, bem 

como o tipo de ensino – se  

em tempo parcial ou integral

quem financia? 
Ações para manutenção e desenvolvimento do ensino 

(mde). Aproximadamente 80% do financiamento da 

educação municipal é feito com recursos do fundo, 

conforme a união nacional dos dirigentes municipais 

de educação (undime). nos municípios mais pobres, o 

Fundeb financia 100% da educação. pelo menos 60% 

dos recursos devem ser utilizados para remunerar 

profissionais que exercem o magistério

R$ 136,9 bilhões 
em 2018

R$ 150,6 bilhões 
em 2018

58% 
para escolas da 

rede municipal

42% 
para escolas da 

rede estadual

R$ 13,7 bilhões 
em 2018

contribuição dos estados:  
20% da arrecadação  
de 3 impostos próprios  
(icms, ipVA e itcd)
               
transferências de 
impostos federais:  
Fpe e ipi-exportação
              
Aportes realizados  
pelos municípios:  
20% das transferências 
de impostos estaduais 
(icms e ipVA) e federais 
(Fpm, itr, ipi-ex)*

*receitAs própriAs de impostos municipAis não entrAm no Fundo. **os percentuAis podem VAriAr A cAdA Ano. fOntEs mec e Fnde/secretAriA do tesouro nAcionAl/JorGe cArVAlho (consed)/ ipeA e FineducA

Como o fundeb 
é composto

Como o Fundeb 
foi distribuído 

em 2016**

os recursos da 
complementação 
destinam-se a estados  
e municípios que,  
após a distribuição,  
não atingem a referência 
mínima nacional de  
“valor por aluno por  
ano”, estipulada  
pelo governo federal

complemento da união:  
valor equivalente a 10% 
da contribuição de 
estados e municípios
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pagamentos e a reitoria busca recursos com o 
governo para investir em desenvolvimento, ma-
nutenção e custeio de suas atividades”, esclarece 
Reimer, lembrando que quando não há um dis-
positivo assegurando determinado percentual 
de tributos ao ensino superior, como ocorre em 
São Paulo, se estabelece livre negociação entre as 
instituições e os gestores estaduais. “Com isso, as 
universidades podem ser prejudicadas em anos 
de menor arrecadação”, observa. 

Sobre a pós-graduação, Reimer explica que 
as universidades estaduais recebem do governo 
federal repasses para manutenção e criação de 
programas de mestrado e doutorado, como ver-
bas de suporte administrativo, além das bolsas de 
pesquisa das agências de fomento, a exemplo do 
que acontece com as instituições federais. “Cerca 
de 90% de toda produção científica brasileira é 
gerada em universidades públicas e as estaduais 
respondem por 40% dessa produção, que inclui 
patentes, dissertações, teses e livros”, contabiliza. 
Já em relação às instituições municipais, Reimer 
esclarece que, apesar de criadas pelas câmaras das 
cidades, elas podem cobrar mensalidades, que re-
presentam sua fonte prioritária de financiamento.

A cobrança de taxas (anuais ou mensais) por 
instituições de ensino públicas, principalmente 
no nível superior, é comum em diversos países. 
No Brasil, além das municipais, um exemplo com 
presença significativa em determinadas regiões 
são as universidades comunitárias. Nos países da 
OCDE, os pagamentos feitos por particulares às 
instituições públicas ou privadas alcançam quase 
um terço do total dos custos, dos quais 70% recaem 
sobre os estudantes ou suas famílias, representan-
do importante componente do financiamento do 
ensino superior. 

dEsAfiOs dOs invEstimEntOs 
A dinâmica atual de gastos públicos e o desem-
penho dos estudantes, nem sempre satisfatório 
no que diz respeito às avaliações da educação, 
suscitam debates sobre o melhor caminho para 
superar os desafios educacionais do país. Hoje, o 
percentual médio do PIB destinado à educação 
(incluindo do ensino fundamental até a educação 
superior), de 5%, conforme a OCDE, aproxima-
-se, por exemplo, dos 6% destinados pelos Esta-
dos Unidos às mesmas etapas do ensino, observa 
Tourinho (ver gráfico na página 25). “Porém, o 
PIB norte-americano, que em 2015 foi de aproxi-
madamente 18,1 US$ trilhões, conforme o Banco 
Mundial, é bastante superior ao brasileiro, que 
no mesmo ano foi de US$ 1,8 trilhão. Isso signi-
fica que, nos Estados Unidos, o investimento por 
aluno é muito maior do que o do Brasil”, enfatiza.

Andressa Pellanda, coordenadora executiva 
do movimento Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação, chama a atenção para o fato de os 

A emenda constitucional no 95, 
conhecida como “emenda do 
teto”, foi aprovada com o 
propósito de evitar o crescimento 
real do gasto público federal. em 
vigor desde 2017, estabeleceu que 
a partir de 2018 os desembolsos 
da união passariam a ser os 
mesmos do ano precedente, 
corrigidos pela inflação – no caso, 
revogando a obrigação de aplicar 
18% de suas arrecadações líquidas 
de impostos em educação. “ou 
seja, o orçamento de 2019 será o 
mesmo do ano passado, corrigido 
pela inflação”, esclarece Jorge 
Abrahão de castro, pesquisador e 
técnico aposentado do ipea. 

no entanto, o Fundeb e o 
salário-educação, principais fontes 
de financiamento da educação 
básica, ficaram de fora da regra, de 
maneira que seus valores não 
estão limitados aos montantes 
gastos no ano precedente, 
podendo ser ampliados caso suas 
fontes de financiamento se 
elevem. “isso significa que, no caso 
do Fundeb, a união segue 
obrigada a aportar um montante 
equivalente a 10% dos valores 
totais arrecadados pelo fundo, 
enquanto também deve seguir 
direcionando 2,5% da folha de 
pagamento ao salário-educação”, 
afirma castro. naércio menezes 
Filho, coordenador do centro de 
políticas públicas do insper, 
considera que a legislação não 
deve afetar o financiamento da 
educação básica, justamente por 
deixar de fora duas das suas 
principais fontes, o Fundeb e o 
salário-educação, diferentemente 
da educação superior, cuja 
distribuição de recursos está 
limitada ao investimento feito no 
ano precedente.

teto dos gastos

de acordo com carlos 
renato de melo castro, gerente 
de estudos econômico-fiscais 
do tesouro nacional, é possível 
que os gastos em educação 
aumentem por meio de uma 
“decisão alocativa” na 
elaboração do orçamento anual, 
ou seja, caso o governo federal 
decida destinar recursos de 
outras áreas para a educação. 
segundo ele, nos últimos anos, 
a área tem recebido um valor 
maior do que o mínimo 
constitucional de 18%. “em 
2017, 18% da arrecadação 
líquida da união representava 
r$ 49 bilhões e, no período, 
foram gastos r$ 63,2 bilhões, 
valor acima do mínimo exigido 
pela constituição”, diz. Ainda de 
acordo com melo castro, em 
2019, o valor mínimo que o 
governo federal deve aplicar em 
educação é de cerca de r$ 53 
bilhões – o orçamento aprovado 
foi de r$ 121 bilhões. 

“portanto, o teto de gastos 
não necessariamente resultará  
no congelamento dos 
investimentos educacionais, 
porém haverá uma pressão 
maior para que esses recursos 
não aumentem muito, porque 
estarão disputando espaço com 
outras áreas”, analisa caio 
callegari, do tpe. Já na 
avaliação de José marcelino,  
da usp, a emenda inviabiliza  
o cumprimento das metas  
do plano nacional de educação, 
pois, ao congelar os gastos 
primários federais, gera  
reflexos nos recursos de 
estados e municípios, 
impedindo a ampliação da 
oferta e a melhoria da  
qualidade do ensino público.
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ção não resultou em melhorias nos indicadores 
de desempenho escolar, como sinalizam os dados 
do Pisa (Programme for International Student 
Assessment). Dos 70 países avaliados em 2015, 
o Brasil ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª 
em leitura e na 66ª colocação em matemática. 
“O estudo mostra que o aumento das despesas 
federais em educação não foi acompanhado por 
melhorias de desempenho dos estudantes”, ob-
serva. Naércio Menezes Filho, coordenador do 
Centro de Políticas Públicas do Insper, lembra 
que nos últimos 10 anos estudantes do ensino 
médio seguiram com notas baixas no Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb). “Defende-
mos que, antes de elevar os gastos em educação, 
é necessário melhorar a gestão desses recursos”, 
destaca. Para isso, ele propõe o aprimoramento da 
qualificação de gestores municipais em questões 
financeiras, bem como a elaboração de estudos 
comparativos para identificar fatores de sucesso 
e fracasso nas escolas. José Marcelino, da Fine-
duca, discorda dessa posição, afirmando que “a 
própria OCDE em seus estudos indica que, para 
fazer diferença, o gasto por aluno teria de atin-
gir patamares cerca de quatro vezes superiores 
aos valores atualmente praticados no Brasil”. n
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países da OCDE possuírem níveis diferentes de 
desenvolvimento e qualidade da educação. “A 
Noruega, por exemplo, não precisa incluir 2,8 
milhões de crianças, como o Brasil”, destaca. Ela 
diz que a Lei no 13.005/2014, do Plano Nacional 
de Educação (PNE), prevê, até 2024, que os in-
vestimentos em educação cheguem a 10% do PIB. 
“O cálculo tem por base o Custo Aluno-Quali-
dade [CAQ], mecanismo criado pela Campanha 
e que lista quais são os insumos de qualidade 
de uma escola e quanto eles custam, por etapa 
e modalidade da educação”, explica. Segundo 
ela, a ampliação dos investimentos é necessária 
para a incluisão de crianças e adolescentes que 
estão fora da escola e para melhorar a qualidade 
do ensino público. 

“O gasto mensal por aluno na rede pública cor-
responde a cerca de um quarto da mensalidade 
de uma escola privada de classe média”, enfatiza 
José Marcelino de Rezende Pinto, da FFCLRP-
-USP. Ele lembra que a população brasileira está 
envelhecendo e, portanto, existe uma tendência 
de redução na quantidade de pessoas em idade 
escolar. No final de janeiro, o Inep divulgou o 
Censo Escolar 2018, indicando que entre 2014 e 
2018 houve queda de 1,3 milhão nas matrículas 
da educação básica. “Porém, o efeito desse bô-
nus populacional se fará mais evidente somente 
após 2050, aliviando a demanda de vagas prin-
cipalmente no ensino fundamental, etapa cujo 
atendimento à população está universalizado”, 
alerta o pesquisador. 

Ao justificar a necessidade de acréscimo 
de recursos à educação, os pesquisadores 
destacam que a taxa de atendimento no 

ensino superior ainda é muito baixa, com cerca 
de 19,9% da população, segundo o governo fe-
deral, percentual que envolve as pessoas com 
18 a 24 anos (ver gráfico na página 20). No ensi-
no superior, Thiago José Galvão das Neves, da 
Andifes, lembra que as universidades apresen-
taram processo de expansão, nos últimos anos, 
com o aumento de vagas e a criação de novos 
campi, sobretudo no interior (ver reportagem 
na página 26). 

Carlos Renato de Melo Castro, gerente de estu-
dos econômico-fiscais do Tesouro Nacional, conta 
que, em 2017, o gasto da União em educação en-
volveu R$ 117,2 bilhões. Em 2008, os gastos totais 
do governo federal com a área envolveram R$ 61,4 
bilhões, com R$ 31,8 bilhões dirigidos à educação 
superior e profissional e R$ 18,9 bilhões à básica. 
“Isso significa que a expansão dos investimentos 
da União na área passou de 1,1% do PIB, em 2008, 
para 1,8%, em 2017”, diz. Os dados fazem parte de 
estudo do Tesouro Nacional divulgado no final 
do ano passado, que também identificou que o 
aumento dos investimentos federais em educa-

investimentos mundo afora
piB total e percentual do piB investido em educação,  
do ensino fundamental até a educação superior  
ano de referência: 2015
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configuração atual das instituições brasileiras 

de ensino superior reflete a incorporação de 

arranjos universitários de distintos países

modelos
recriados

r
esponsável por 75% das matrículas em 
cursos de graduação no Brasil em 2017, 
conforme o último Censo da Educação 
Superior divulgado pelo Instituto Nacio-

nal de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), a rede privada de instituições 
de ensino superior (IES) se expandiu a partir de 
1969, com a reforma universitária empreendida 
durante a ditadura militar (1964-1985). Segundo o 
filósofo Reginaldo Moraes, professor do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Estadual de Campinas (IFCH-Unicamp), a reforma 
flexibilizou as regras à abertura de instituições 
particulares, baseando-se no modelo universitário 
norte-americano que, entre outras características, 
se organiza em um sistema de créditos educativos. 

“A reforma mudou a lógica de estruturação 
dos currículos universitários em instituições 
públicas e privadas, que começaram a oferecer 
um núcleo comum e a possibilidade de os estu-
dantes cursarem créditos optativos no decorrer 
de sua trajetória acadêmica”, afirma o pesqui-
sador, coordenador de um projeto de pesquisa 
que comparou o ensino superior de quatro paí-
ses: Alemanha, Brasil, França e Estados Unidos.

Helena Sampaio, professora do Departamento 
de Ciências Sociais na Educação da Faculdade 
de Educação (FE) da Unicamp, conta que as pri-
meiras instituições privadas de ensino superior 
se estabeleceram no país no final do século XIX. 

“A primeira Constituição da República, de 1891, 
permitia a oferta de ensino superior pelo setor 
privado”, lembra. Segundo ela, até 1900 eram 24 
as escolas de ensino superior, públicas e privadas, 
número que subiu para 133 em 1930. 

De acordo com Moraes, com a reforma – apro-
vada em 1968 e colocada em prática a partir de 
1969 – o Ministério da Educação (MEC) flexibi-
lizou as regras à abertura de estabelecimentos 
privados. “A expansão da rede pública exigia 
investimentos maiores, por envolver atividades 
de pós-graduação e pesquisa, além da graduação 
propriamente dita”, informa o pesquisador. Além 
disso, o modelo dos Estados Unidos prevê a or-
ganização das universidades em departamentos, 
e não em cátedras vitalícias, a exemplo do que 
ocorria na França, diretriz que também motivou 
novas configurações nas universidades brasileiras.

Moraes detalha, ainda, que a reforma de 1969 
viabilizou multiplicar por 10 a quantidade de 
alunos matriculados, dos anos 1960 até meados 
da década de 1990. “Na época da reforma, os cer-
ca de 100 mil estudantes que cursavam o ensino 
superior no país estavam concentrados no Rio de 
Janeiro e em São Paulo”, afirma. Nos anos 1970, 
50% das matrículas no ensino superior estavam 
na rede privada, percentual que a partir de 1995 
ultrapassou a marca de 60% (ver gráfico ao lado). 

O sociólogo e cientista político Simon Sch-
wartzman, pesquisador do Instituto de Estudos 
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fOntE indicAdOrEs dE ciênciA, tEcnOlOGiA E inOvAçãO Em sãO pAulO.  
p. 7,  FApesp, 2004

fOntE censo dA educAção superior, 2017

universitários no Brasil
evolução das matrículas do ensino superior, 
público e privado, entre 1960 e 2015

do Trabalho e Sociedade no Rio de Janeiro, vê 
distinção entre o panorama norte-americano e 
o brasileiro, onde hoje 50% dos alunos de gra-
duação estão matriculados em instituições que 
pertencem a uma das três grandes corporações 
atuantes no país – Kroton, Estácio e Ser. Para o 
pesquisador, a reforma criou um modelo univer-
sitário elitista e fechado, com o ensino superior 
se assemelhando ao modelo norte-americano 
em relação às instituições públicas que possuem 
atividades de pós-graduação e pesquisa. “No se-
tor privado brasileiro predominam instituições 
com fins de lucro, oferecendo, sobretudo, ensino 
noturno em áreas sociais, para estudantes mais 
velhos e com menor poder aquisitivo, que não 
ingressaram em instituições públicas. Nos Es-
tados Unidos, por outro lado, as universidades 
privadas, cujo modelo o Brasil copiou na déca-
da de 1960, são fundações sem fins lucrativos e 
altamente seletivas”, argumenta.

A expansão das faculdades privadas no Brasil 
teve novo impulso durante a gestão de Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2003), com a aprovação 
de legislação que permitiu a abertura de insti-
tuições com fins lucrativos, diz Gladys Beatriz 
Barreyro, professora do Programa de Pós-gra-
duação em Educação na Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(EACH-USP). Nos anos 1960, a rede privada era 
constituída principalmente por escolas sem fins 
lucrativos de origem religiosa – católica, angli-
cana ou metodista. 

A caracterização de uma IES como universi-
dade não é opção de sua mantenedora e depende 
de decisão do MEC. Porém, Sampaio lembra que 
a Constituição de 1988 estabeleceu o princípio 
da autonomia às universidades. “Com isso, após 
as instituições obterem autorização para se tor-
narem universidades, passaram a poder abrir e 
fechar cursos e aumentar e diminuir o número de 
vagas sem pedir autorização prévia do Conselho 
Nacional de Educação (na época Conselho Fede-
ral). Esse dispositivo constitucional estimulou a 
criação de universidades privadas por meio de 
processos de fusão entre escolas isoladas”, afirma 
a pesquisadora. Apesar da autonomia universitá-
ria para abrir e fechar cursos, o MEC pode, a pos-
teriori, decidir pela não aprovação dos mesmos.

Se desde 1945 as instituições privadas recebiam 
incentivos fiscais, foi a partir de 1995, destaca Mo-
raes, que o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) passou a ofertar 
linha de crédito destinada a financiar a constru-
ção e instalação dessas faculdades, por meio do 
Programa de Recuperação e Ampliação dos Meios 
Físicos das Instituições de Ensino Superior. A 
iniciativa privada, de orientação laica, já estava 
presente no país desde a década de 1970, mas após 
os anos 1990 o segmento deixou de ser dominado 
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por instituições confessionais sem fins lucrativos 
e passou a envolver grupos empresariais. 

Além disso, em 2004, o MEC passou a investir 
na expansão de instituições federais, com o obje-
tivo de ampliar a oferta de cursos de graduação 
fora das capitais e nas regiões Norte e Nordeste. 
O orçamento total das instituições federais de en-
sino superior, que naquele ano envolvia cerca de 
R$ 12 bilhões, com a criação de 18 novas universi-
dades e a instalação de 173 campi de instituições 
federais no interior do país, uma década depois 
superou R$ 40 bilhões. As matrículas nas regiões 
Norte e Nordeste, entre 2003 e 2013, cresceram, 
respectivamente, 76% e 94%.   

Barreyro explica que após 2009 o panorama 
das instituições privadas de ensino superior so-
freu nova alteração, com o ingresso de capital 
estrangeiro. “Com isso, embora haja influência 
do modelo norte-americano na constituição des-
se setor, a entrada de capital estrangeiro e o alto 
número de matrículas em faculdades que per-
tencem a grandes grupos educacionais fazem do 
Brasil um caso único”, avalia a pesquisadora. A 
partir de 2009, empresas estrangeiras também 
passaram a investir no ensino superior privado.

Nos Estados Unidos, destaca Moraes, há cerca 
de 100 universidades voltadas à pesquisa – dois 
terços delas são públicas e um terço privadas. 
Diferentemente do caso brasileiro, nenhuma des-
sas instituições tem fins lucrativos, mas todas as 
instituições cobram anuidade – nas públicas, o 
valor é inferior ao das particulares. Simon Sch-
wartzman, do Instituto de Estudos do Trabalho 
e Sociedade no Rio de Janeiro, explica que nos 
Estados Unidos são duas as possibilidades de 
prosseguir nos estudos, depois de concluída a 
educação básica. A primeira delas é oferecida nas 
escolas com cursos de curta duração, os commu-
nity colleges, e prevê dois anos de formação geral, 
incluindo disciplinas em áreas como negócios, 

saúde, artes e idiomas. Ao término desses dois 
anos, o estudante obtém o chamado associate 
degree. Depois, é possível aproveitar os créditos 
para entrar em uma universidade ou faculdade, 
obtendo o grau de bacharel e prosseguindo com 
os estudos de mestrado e doutorado. 

“No Brasil, importamos essa experiência apenas 
em pequena escala, por meio dos cursos de tecnó-
logos e engenheiros operacionais, que costumam 
durar três anos, a exemplo das Faculdades de Tec-
nologia [Fatec] de São Paulo”, diz Schwartzman. 

lEGAdO EurOpEu
Apesar de a referência mais recente ser a norte-
-americana, o ensino superior brasileiro tam-
bém reflete a incorporação de modelos criados 
na França e Alemanha. As experiências alemã 
e francesa serviram de base para as primeiras 
instituições, no início do século XX. A análise 
está no livro Modelos internacionais de educação 
superior – Estados Unidos, Alemanha e França 
(editora Unesp), de Moraes, Maitá de Paula e 
Silva e Luiza Carnicero de Castro, que propõe 
reflexões sobre o ensino superior nesses países. 

Moraes explica que o modelo francês, conce-
bido pelo imperador Napoleão Bonaparte (1769-
1821), envolvia principalmente o ensino de ciên-
cias aplicadas para formar burocratas aptos a 
desempenhar funções administrativas de Estado, 
por meio do estabelecimento de faculdades que 
atuavam isoladamente. Já o modelo alemão toma 
por base o projeto universitário de Wilhelm von 
Humboldt (1767-1835), linguista e fundador da 
Universidade de Berlim, em 1810, que defendia 
a união entre atividades de ensino e pesquisa e a 
oferta de cursos integrados, além de autonomia 
em relação ao governo central. 

No exterior, a criação das primeiras universida-
des teve início no século XII, no âmbito da igre-
ja católica, que priorizava a formação em áreas 
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como filosofia e teologia. “No século 
XIX, surgem modelos universitários 
que se contrapõem ao ensino medie-
val católico, incluindo tanto o alemão 
humboldtiano quanto o francês napo-
leônico. Ambos marcam a constituição 
da universidade brasileira”, resume 
Carlos Eduardo Vieira, professor de 
história da educação na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).

maria de Fátima Costa de Paula, 
do programa de pós-gradua-
ção em Educação da Univer-

sidade Federal Fluminense (UFF) e 
coordenadora do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas em Educação Superior, 
lembra que antes da criação das pri-
meiras universidades no Brasil – a 
Universidade do Paraná, atual Uni-
versidade Federal do Paraná, em 1912, 
a Universidade do Rio de Janeiro, em 
1920 (que se tornou Universidade do 
Brasil em 1937 e Universidade Fede-

ral do Rio de Janeiro em 1965), e a USP, em 1934 
– existiam escolas isoladas de ensino superior, 
incluindo faculdades de direito, politécnicas e 
de medicina, na Bahia, no Rio, em Recife e em 
São Paulo. “Essas escolas refletiam característi-
cas do modelo francês napoleônico, inicialmente 
centrado no ensino profissionalizante”, explica. 
“Por sua vez a USP, ao conceber a pesquisa como 
uma de suas atividades primordiais, incorporou 
influências do modelo alemão”, afirma Costa de 
Paula. Apesar de a preocupação inicial do modelo 
napoleônico ser profissionalizante, algumas ins-
tituições desde antes de unirem-se à universida-
de fomentavam atividades de pesquisa. Ao longo 
do Império, a Faculdade de Direito da USP, por 
exemplo, dividia seu curso em “ciências jurídicas” 

e “ciências sociais” e já outorgava título de dou-
tor mediante a apresentação de teses, mesmo sob 
forma muito distinta da produção científica atual.  

Bruno Bontempi Junior, do Departamento de 
Filosofia da Educação e Ciências da Educação da 
Faculdade de Educação da USP, aponta na mes-
ma direção ao lembrar que a instituição surgiu 
depois da Revolução Constitucionalista de 1932, 
com a pretensão de reformar o sistema univer-
sitário brasileiro. “Apesar do projeto envolver a 
vinda de professores franceses e italianos para a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o mo-
delo alemão prevaleceu na instituição.” Por outro 
lado, ele explica que a Universidade do Brasil, 
criada antes do Estado Novo (1937-1945), teve 
concepção nacionalista e uniformizadora, pre-
tendendo fomentar atividades acadêmicas com 
vistas ao desenvolvimento da nação e à formação 
de elites políticas e empresariais, além de formar 
professores para o ensino básico. 

Se hoje o modelo norte-americano predomina 
na educação superior do país, observa Costa de 
Paula, o conjunto variado de instituições também 
reflete a pluralidade de matrizes europeias. “O 
Brasil tem instituições mais voltadas à pesquisa, 
que podem ser consideradas legados do mode-
lo alemão, enquanto outras se dedicam mais ao 
ensino profissionalizante, alinhadas ao modelo 
francês”, conclui. n christina Queiroz
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graduação está 
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grandes grupos 
educacionais
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volvimento – estudo comparado de quatro países: Alemanha, Brasil, 
França e estados unidos (2014-2016) (no 13/26999-4); Modalidade 
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moraes (unicamp); Investimento r$ 98.213,62.
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