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RESUMO

DIAS DA SILVA, Luís Gustavo. Economia da Educação: o orçamento público com responsa-
bilidade fiscal como instrumento de justiça social. 2021. 259f. Tese (Doutorado em Educação: 
Currículo) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021.

A área da educação no Brasil, embora tenha recebido durante anos investimentos e valores 
correspondentes entre 5,1% e 5,9% do Produto Interno Bruto (PIB), conforme os dados 
mais recentes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
(o valor é superior à média dos países que compõem a OCDE, que é de 4,1%), tem uma 
inadequada qualidade no ensino. O Brasil faz orçamentos irreais (muitas vezes, superestima 
as receitas e subestima as despesas) e, durante a execução dos investimentos e despesas 
previstos no orçamento, realiza cortes e contingenciamentos, não atingindo os valores des-
tinados para a educação. Tal fato ocorre porque o Brasil passa por crescentes déficits fiscais 
e o contingenciamento de investimentos e despesas no orçamento federal atinge quase todas 
as áreas que demandam investimentos (educação, infraestrutura, saúde e outras). Entretanto, 
quando aplicados ao campo da educação, geram desigualdades sociais porque a população 
mais desfavorável, econômica e socialmente, não tem acesso a escolas particulares com edu-
cação de alta qualidade; a educação pública é um dos principais fatores de inclusão social, 
promovendo, assim, a justiça social. O objetivo desta pesquisa é produzir conhecimento que 
permita a conscientização do educador acerca da possibilidade de seu empoderamento, caso 
saiba se apropriar do orçamento público. Muitos educadores, como a maioria da população 
em geral, não conhecem conceitos de economia e finanças usados na aplicação e execução 
de um orçamento público com responsabilidade fiscal. Esse conhecimento colaboraria para 
evitar futuros contingenciamentos e cortes de verbas durante o ano fiscal no qual aquele 
orçamento público é executado. A Irlanda também foi escolhida para ser pesquisada por ser 
uma nação semelhante ao Brasil (são países emergentes, investem recursos similares em 
educação em percentual do PIB e possuem uma população jovem). A metodologia adotada 
nesta tese foram as pesquisas (i) exploratória (na Irlanda) e a (ii) documental (Irlanda e Bra-
sil), com base em documentos públicos, cuja pesquisa tem uma abordagem investigativa. Na 
análise dos resultados, conclui-se que a falta de responsabilidade fiscal no orçamento geral 
do Brasil também penaliza o respectivo orçamento da área educacional brasileira, com cor-
tes e contingenciamentos durante todo o período pesquisado, de 2012 a 2020, que levaram 
os valores orçados e aprovados inicialmente na elaboração do orçamento a deixar de ser 
materializados em despesas e investimentos na área da educação brasileira. Por sua vez, na 
Irlanda, entre 2012 e 2014, alguns cortes foram feitos durante a revisão trienal das estima-
tivas futuras para a elaboração de orçamentos, mas, quando o orçamento é elaborado com 
essas revisões de investimentos e gastos na área da educação para baixo (2012 a 2014) ou 
para cima ou, ainda, mantidos (2015 a 2020) e, portanto, votados e aprovados pelos Poderes 
Executivo e Legislativo gaélicos, não há cortes ou contingenciamentos durante sua execução 
no ano corrente ao qual o orçamento se destina. 

Palavras-chave: Cortes e Contingenciamentos; Orçamento da Educação; Desigualdades 
Sociais; Empoderamento do Educador; Inclusão Social. 



ABSTRACT

DIAS DA SILVA, Luís Gustavo. Economics of Education: public budget with fiscal respon-
sibility as an instrument of social justice. 2021. 259p. Thesis (Doctorate degree in Education: 
Curriculum) – Pontifical Catholic University of São Paulo, São Paulo, Brazil, 2021.

Although for years Brazil education area has received investments and values corresponding 
between 5.1% and 5.9% of the Gross Domestic Product (GDP) according to the most recent 
data from the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (the value 
is higher than the average of the countries that make up OECD, which is 4.1%), it has an 
inadequate quality in Brazilian teaching. For years Brazil has made unrealistic budgets (in 
many cases, overestimated revenues, and underestimated expenses) and during the execu-
tion of the investments and expenses provided for in the budget have made cuts and contin-
gencies and does not reaching that value for education. These cuts have been made because 
Brazil has been experiencing growing fiscal deficits, and the contingency of investments and 
expenditures have been affecting many areas that demand investments (education, infras-
tructure, health, and others). However, when applied in the field of education, they generate 
social inequalities, because the most economically and socially disadvantaged population 
have not accessed to private schools with high quality education; therefore, public education 
is one of the main factors of social inclusion and promoting social justice. The objective of 
this research is to produce knowledge that allows the educator to become aware of the pos-
sibility of their empowerment if they know how to appropriate the public budget by them-
selves. On the other hand, many Brazilian educators, like most of the general population, are 
unfamiliar with the concepts of economics and finance used in the application and execution 
of a public budget with fiscal responsibility. This knowledge would collaborate to avoid 
future contingencies and cuts in funds during the fiscal year in which that public budget has 
executed. Ireland was chosen to also be researched because it is a nation like Brazil (they 
have been emerging countries, invest similar resources in education about percentual of the 
GDP and have a young population). The methodology used in this thesis were (i) exploratory 
(in Ireland) and (ii) documentary (Ireland and Brazil) research, based on public documents 
whose research has an investigative approach. The analysis of the results has been conclu-
ded that the lack of fiscal responsibility in the general budget of Brazil also penalizes the 
respective budget of the Brazilian educational area, with cuts and contingencies throughout 
the surveyed period from 2012 to 2020 that led the amounts budgeted and initially approved 
in the preparation of the budget to no longer be materialized in expenses and investments 
in Brazilian education. Nevertheless, in Ireland, between 2012 and 2014, some cuts were 
made during the three-year review of future estimates for budgeting, but when the budget 
is prepared with these education investment and expenditure reviews downwards (2012 to 
2014) or upwards or even maintained (2015 to (2020) and, therefore, voted and approved 
by the Gaelic executive and legislative powers, there are no cuts or contingencies during its 
execution in the current year for which the budget is intended. 

Keywords: Budget Cuts and Contingencies; Education Budget; Social Differences; Educa-
tor Empowerment; Social Inclusion.



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 –  A desigualdade social é persistente no Brasil ...........................................  23

Figura 2 –  Investimento do PIB na educação (%) .....................................................  26

Figura 3 –  Renda per capita x escolaridade média – 2019 ........................................  28

Figura 4 –  Salário mínimo real médio – 1983-2015 ..................................................  31

Figura 5 –  Alunos que concluem os estudos (em %) .................................................  63

Figura 6 –  Como é feita a transferência de recursos para a educação no Brasil ........  71

Figura 7 –  Distribuição de recursos do FUNDEB e FNDE na educação ..................  72

Figura 8 –  Estrutura de financiamento da educação por unidade da federação .........  74

Figura 9 –  Austeridade fiscal e crescimento na Irlanda – 2010 a 2015 .....................  82

Figura 10 –  Orçamento geral do governo irlandês – 1996 a 2016 ...............................  83

Figura 11 –  Níveis de autoridade pública envolvidos na transferência de recursos 
para o pessoal docente, ensino primário e secundário geral – 2013/2014  85

Figura 12 –  Métodos de financiamento utilizados pelos ministérios no âmbito central 
para calcular o montante de recursos total ou parcialmente destinados 
às despesas com pessoal docente, ensino primário e secundário geral – 
2013/2014 .................................................................................................  87

Figura 13 –  Participação do 1% mais rico no total da renda da América Latina – 2000 
a 2015 .......................................................................................................  94

Figura 14 –  Distribuição de renda no Brasil – 2001-2018 ...........................................  97

Figura 15 –  Gasto público com educação (em bilhões de reais) ..................................  103

Figura 16 –  Estimativa do percentual do investimento público em relação ao PIB  
por nível de ensino – Brasil – 2000-2017 .................................................  104

Figura 17 –  Gastos tributários de 2000 a 2017 ............................................................  126



Figura 18 –  Detentores públicos federais (dívida pública mobiliária interna) .............  130

Figura 19 –  A desigualdade da renda do trabalho medida pelo coeficiente de Gini ....  145

Figura 20 –  Evolução da Selic e inflação (12 meses) – % ...........................................  150

Figura 21 –  Evolução da taxa básica de juros – Selic (em % ao ano) .........................  153

Figura 22 –  Taxas reais de crescimento anual do PIB do Brasil – 1901 a 2016 (%) ...  155

Figura 23 –  PIB do Brasil nos últimos 20 anos – 1996 a 2016 (%) .............................  155

Figura 24 –  Dívida pública x superávit primário (forte elevação em 2013-2014) .......  156

Figura 25  – Dívida bruta: Brasil x México x Chile .......................................................  157

Figura 26 –  Despesas discricionárias – 2006 a 2019 ...................................................  165

Figura 27 –  Estrutura de Orçamento do MEC – 2019 (R$ Milhões) ...........................  166

Figura 28 –  Despesas discricionárias da educação – 2006 a 2019 ...............................  167

Figura 29 –  Os resultados orçamentários brasileiros se deterioram ano após ano .......  172

Figura 30 –  Pobreza entre Brasil e países da OCDE por faixa etária  .........................  174

Figura 31 –  Desigualdade social – Taxa de crescimento da renda individual x 
escolaridade ..............................................................................................  175

Figura 32 –  Despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social do  
Ministério da Educação do Brasil – 2012 a 2020 .....................................  179

Figura 33 –  Despesas com educação em % do PIB – Brasil e Irlanda – 2000 a 2014 .  180

Figura 34 –  Principais valores do orçamento da área da Educação Básica 
 com reduções (Brasil) ..............................................................................  181

Figura 35 –  Dotação orçamentária por bimestre x pagamento efetuado – 2020 ..........  184

Figura 36 –  Despesas não realizadas e não pagas x valores orçados – 2020 ...............  185

Figura 37 –  Gastos menores em relação à dotação orçamentária – 2020 ....................  186

Figura 38 –  Despesas  obrigatórias: valor orçado x valor pago – 2020 .......................  187



Figura 39 –  Valor efetivamente gasto nos vários níveis da educação – 2020 ..............  188

Figura 40 –  Exemplo de consulta orçamentária – Governo Federal ............................  189

Figura 41 –  Orçamento total do Ministério da Educação – 2017 ................................  190

Figura 42 –  Orçamento total do Ministério da Educação – 2018 ................................  191

Figura 43 –  Orçamento total do Ministério da Educação – 2019 ................................  193

Figura 44 –  Cortes orçamentários no MEC – 2009-2019 ............................................  194

Figura 45 –  Déficit/Superávit do Governo da Irlanda em relação ao % do PIB – 2007 
a 2021 .......................................................................................................  199



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 –  Dívida Pública entre os principais países da América Latina (% do PIB) 
– 1.º trimestre 2020  ..................................................................................  129

Quadro 2 –  Gastos com educação – 2018 a 2020 ........................................................  198

Quadro 3 –  Total de gastos com educação entre 2015 e 2020 (€m)  ...........................  202

Quadro 4 –  Revisão  de despesas e teto orçados – 2015  .............................................  203

Quadro 5  –  Total de gastos com educação entre 2012 e 2020 (€m)  ...........................  204



LISTA DE SIGLAS

 ABESC  Associação Brasileira das Escolas Superiores Católicas
 ADCT Atos das Disposições Constitucionais Transitórias 
 AEC Associação dos Educadores Católicos
 AEFE Ambientes de Educação Financeira Escolar
 AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome
 BANERJ Banco do Estado do Rio de Janeiro
 BANESPA Banco do Estado de São Paulo 
 BNCC Base Nacional Comum Curricular 
 BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
 CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
 CCT Conditional Cash Transfer
 CDS Credit Default Swap
 CEPAL Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
 CNBB Confederação Nacional dos Bispos do Brasil
 CODACE Comitê de Datação de Ciclos Econômicos
 CONED Congresso Nacional de Educação
 COPOM Comitê de Política Monetária
 COVID-19 Coronavirus Disease 2019
 CTPS Carteira de Trabalho e Previdência Social
 DF Distrito Federal 
 DPMFi Dívida Pública Mobiliária Federal interna
 DRU Desvinculação de Receitas da União
 EFE Educação Financeira Escolar
 EJA Educação de Jovens Adultos
 EUA Estados Unidos da América 
 FEF Fundo de Estabilização Fiscal
 FFC Faculdade de Filosofia e Ciências 
 FGV-CPDOC Fundação Getulio Vargas-Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil
 FGV-Social Fundação Getulio Vargas-Social
 FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
 FNDEP Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública
 FPE Fundo de Participação dos Estados 
 FPM Fundo de Participação dos Municípios
 FSE Fundo Social de Emergência
 FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação 



 FUNDEF Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério

 GDP  Gross Domestic Product
 HIV Human Immunodeficiency Virus
 IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
 ICMS Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação 

 IDH Índice de Desenvolvimento Humano 
 INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
 IOF Imposto sobre Operações Financeiras
 IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
 IPVA Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
 LDB Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional
 LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias
 LOA Lei Orçamentária Anual
 LRF Lei de Responsabilidade Fiscal
 MDE Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 MEC Ministério da Educação
 NME Nova Matriz Econômica
 NUI National University of Ireland – Galway
 OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
 OECD  Organization for Economic Cooperation and Development
 ONG Organização Não Governamental.
 ONU Organização das Nações Unidas
 PBF Programa Bolsa Família
 PCN Parâmetros Curriculares Nacionais 
 PEC Proposta de Emenda Constitucional
 PETROBRAS Petróleo Brasileiro S.A. 
 PIB Produto Interno Bruto
 PNADC Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
 PNDA Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
 PNE Plano Nacional de Educação
 PPE Programa de Proteção ao Emprego
 PROUNI Programa Universidade para Todos
 PSI Programa de Sustentação dos Investimentos
 PUC-SP Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
 RAP Restos a Pagar
 REV Revised Estimates Volume 
 SAEB Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 



 SELIC Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
 SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
 SOLAS Ireland’s Further Education and Training Authority
 UE União Europeia
 UNESP Universidade Estadual Paulista
 UNICEF Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância
 VEC Vocational Education Committee



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ............................................................................................................  21

Tema atual  .............................................................................................................. 28

Problema da pesquisa .............................................................................................. 30

Objetivos da pesquisa .............................................................................................. 32

Objetivos gerais ...............................................................................................  32

Objetivos específicos .......................................................................................  32

Justificativa da pesquisa .......................................................................................... 34

Tipo de estudo  ........................................................................................................ 34

Contribuição acadêmica .......................................................................................... 35

Descrição dos capítulos ........................................................................................... 36

1.  METODOLOGIA: DESENHO METODOLÓGICO ...........................................  39

1.1 Pesquisa qualitativa  ......................................................................................... 39

1.2 Pesquisa documental  ........................................................................................ 40

1.3 Pesquisa exploratória  ....................................................................................... 45

1.4 Fonte de dados  ................................................................................................. 46

1.5 Procedimentos metodológicos  ......................................................................... 47

2.  A EDUCAÇÃO E O FINANCIAMENTO PÚBLICO NO BRASIL E NA 
IRLANDA: COMPONDO O CONSTRUCTO TEÓRICO  ................................  52

2.1 A educação no Brasil  ....................................................................................... 53

2.2 A educação na Irlanda ....................................................................................... 64

2.3 O financiamento público da educação no Brasil  .............................................. 67

2.4 O financiamento público da educação na Irlanda ............................................. 76

3.  A DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO BRASIL E SEUS REFLEXOS NA 
EDUCAÇÃO ATUAL E FUTURA: CONSTITUINDO O CONSTRUCTO 
TEÓRICO ................................................................................................................  89



19

3.1 Panorama sobre a distribuição de renda e a desigualdade social  ..................... 89

3.2 A necessidade da responsabilidade fiscal para evitar que a área da educação 
sofra cortes ou contingenciamentos em seu orçamento  ................................... 109

4.  EDUCAÇÃO, JUSTIÇA SOCIAL E COMBATE À DESIGUALDADE: 
INTEGRANDO O CONSTRUCTO TEÓRICO  .................................................  132

5.  ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS ........................................................  177

5.1 Considerações gerais ........................................................................................ 177

5.2 Brasil: análise dos dados coletados  .................................................................. 178

5.3 Irlanda: análise dos dados coletados  ................................................................ 196

CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................  208

REFERÊNCIAS ...........................................................................................................  223

ANEXOS

Anexo 1 –  Classificação de crédito mundial (Moody) – 2020 ...................................  238

Anexo 2 –  Evolução das despesas do Governo Central (Brasil) – 2010 a 2020 ........  239

Anexo 3 –  Evolução do índice de Gini na América Latina – 2002; 2014; 2018 ........  240

Anexo 4 –  Taxas de pobreza segundo condição racial – 2014-2018..........................  241

Anexo 5 –  Gasto público total do Ensino Fundamental à Educação Superior  ..........  242

Anexo 6 –  Como funciona na Irlanda a discussão e a elaboração do orçamento 
público para a área educacional  ...............................................................  243

Anexo 7 –  Despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social por poder, órgão, 
unidade orçamentária, fontes de recursos e grupos de natureza de despesa 
– Ministério da Educação – Brasil  ...........................................................  244

Anexo 8 –  Índice das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social por 
poder, órgão, unidade orçamentária, fontes de recursos e grupos de 
natureza de despesa – Ministério da Educação – Brasil  ..........................  245



20

Anexo 9 –  Orçamento do Ministério da Educação da Irlanda – Alocação de 
Recursos ....................................................................................................  246

Anexo 10 –  Orçamento do Ministério da Educação da Irlanda ...................................  247

Anexo 11 –  Estatísticas Financeiras do Governo – Irlanda .........................................  248

Anexo 12 –  Controladoria-Geral da União – Brasil .....................................................  249

Anexo 13 –  Percentual da população de 25 a 64 anos que não concluiu o Ensino 
Médio e a desigualdade de renda ..............................................................  250

Anexo 14 –  Distribuição de alunos acima da idade teórica para uma determinada série 
cursando o último ano dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental  251

Anexo 15 –  Gasto por aluno na faixa de 6 a 15 anos de idade por etapa educacional – 
2018 ..........................................................................................................  252

Anexo 16 –  Percentual da expectativa de alunos de 15 anos em cursar a Educação 
Superior – 2009 e 2018 – e porcentagem de pessoas de 25 a 34 anos com 
esse nível de ensino – 2019 ......................................................................  253

Anexo 17 –  Proporção da população de 25 a 34 anos com educação superior por nível 
de ensino – 2019 .......................................................................................  254

Anexo 18 –  Percentual de jovens que não trabalham ou estudam entre 20 e 24 anos – 
2009 e 2019 ..............................................................................................  255

Anexo 19 –  Gasto público em instituições educacionais como percentual do PIB por 
fonte de financiamento ..............................................................................  256

Anexo 20 –  Razão aluno-professor no Ensino Médio por orientação de programa – 
2018 ..........................................................................................................  257

Anexo 21 –  Distribuição dos docentes do Ensino Médio por gênero e orientação do 
programa – 2018 .......................................................................................  258

Anexo 22 –  Taxa de conclusão do Ensino Médio na duração teórica dessa etapa mais 
dois anos após por tipo de programa no ingresso – 2018 .........................  259



21

INTRODUÇÃO

Pesquisar algo precípuo e relevante para o meio acadêmico e a sociedade em geral, 

após três gratificantes graduações (Direito, Economia e Contabilidade) na PUC-SP e, ainda, 

com o Mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais, também concluído na tradicional PUC-SP, 

levou-me à decisão de colocar os ensinamentos aprendidos nas cadeiras acadêmicas referidas a 

favor da área da educação no Brasil, específica e notadamente na Economia da Educação com 

ênfase na Justiça Social, em um país marcado por severas desigualdades sociais.

A preocupação perene com a educação no Brasil sinalizou para algum tema que 

culminasse em assuntos oriundos tanto da graduação em Economia quanto em Contábeis. 

Sendo cadeiras conectadas do conhecimento econômico-financeiro-contábil, pretendi juntar 

seus respectivos ensinamentos acadêmicos em um só tema relevante: Economia da Educação: 

o orçamento público com responsabilidade fiscal como instrumento de justiça social. 

Na ótica da transdisciplinaridade, o constructo teórico tecido nos Capítulos 2, 3 e 4 

favorece a apropriação do conhecimento por educadores a fim de que dele se apropriem, com 

atuação positiva e mobilizadora em torno da educação, empoderando-se de um novo saber 

a ser aplicado a favor desta última e, consequentemente, para influenciar políticas públicas 

educacionais. Ademais, a tese propicia aos profissionais de economia o entendimento de 

especificidades da educação que precisam ser consideradas nos planejamentos e orçamentos 

públicos dessa área. Por sua vez, profissionais de outras áreas e cidadãos, de modo geral, 

têm a oportunidade de identificar a necessidade de participação no orçamento público da 

educação.

A área da educação sempre foi vista por parte da sociedade como um meio eficaz 

de mobilidade e justiça. No entanto, esse conceito torna-se mais amplo, à medida que a 

moderna economia se desenvolve. 

Segundo Waltenberg (2002, p. 125): 

Na teoria do capital humano, a Educação era mero instrumento para se 
alcançar outros objetivos, como renda pessoal ou crescimento econômico. 
Mas, pouco a pouco, passou a ter um valor intrínseco. Uma das razões 
para essas transformações foi o desenvolvimento de métodos estatísticos 
aplicados à Economia – a chamada econometria. Com processamento de 
dados cada vez mais potente e barato, aperfeiçoou-se a econometria, e hoje 
muitos economistas da Educação dedicam quase toda sua energia a estudos 
desse tipo. 
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Ainda de acordo com Waltenberg (2002, p. 76):

A economia da educação é um campo de pesquisa muito interessante, 
amplo e em crescimento. Relaciona-se tanto com as grandes áreas da 
ciência econômica – microeconomia, econometria e macroeconomia 
– como também com determinados campos específicos – economia do 
setor público, economia do trabalho, economia da saúde, demografia 
econômica etc. Além disso, recebe influências de outras ciências sociais 
– ciência da educação, psicologia, pedagogia, sociologia etc. –, bem 
como, mais recentemente, de correntes heterodoxas em economia, 
especialmente a nova economia institucional. Na literatura, parece 
haver certa predominância de artigos de natureza aplicada (empíricos), 
em detrimento dos de tipo teórico. No entanto, já se publicou, ao longo 
dos últimos 40 anos, uma massa crítica de artigos deste segundo tipo, 
o que nos permite afirmar que já existe uma “teoria econômica da 
educação”, não mais embrionária, mas ainda em estágio intermediário de 
desenvolvimento, carente de aprimoramentos.

Para Carnoy (2009), a Economia da Educação proporciona o estudo dos 

financiamentos das universidades e da qualidade do Ensino Superior, utilizando modelos 

econométricos. 

Ainda segundo Carnoy (2009), a maneira pela qual os governos transmitem cultura 

e propiciam a apropriação do conhecimento pelas novas gerações que podem fazer diferença 

no quanto as crianças aprendem, bem como o contexto sociopolítico, são importantes na 

modelagem das políticas educacionais do Estado para o desenvolvimento da educação. 

Ensina ainda Carnoy (2009) que, mesmo o currículo sendo considerado muito 

bom, ele pode ser desenvolvido de forma desigual, a não ser que os professores tenham 

o conhecimento do conteúdo e a formação pedagógica para ensinar assuntos em nível 

avançado a seus alunos, mas, para tanto, faz-se necessário que o diretor ou o professor 

escolar também conheça um pouco de economia, principalmente, quando assume funções de 

gestor. Gerenciar um orçamento requer o mínimo de conhecimento em economia, evitando-

se, assim, um orçamento fictício ou subutilizado ou, ainda, deficitário. 

O nível de desenvolvimento social e cultural de um país ou região é um fator oriundo 

da educação oferecida pelos respectivos governos. Um país somente pode ser considerado 

desenvolvido social, cultural e economicamente, quando há um padrão adequado de qualidade 

no campo da educação oferecido a toda a população. São os modelos escolares atuais de um 

país que sinalizam as possibilidades futuras tanto no que diz respeito ao desenvolvimento 

social quanto ao crescimento econômico com distribuição equitativa da renda nacional, 

beneficiando toda a população.
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Reparemos na Figura 1: 

Figura 1 – A desigualdade social é persistente no Brasil

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social (2016)

Nota-se no gráfico apresentado na Figura 1 que a redução da desigualdade 
permaneceu praticamente inalterada entre os anos de 2002 e 2014. Diversos fatores explicam 
esse fenômeno no Brasil, entre eles: pouco crescimento do PIB, alto endividamento do 
governo federal, baixa poupança interna e escassez de recursos públicos para investimentos 
em geral, alta carga tributária etc. 

Entretanto, entre os vários setores beneficiados com essa política econômica, a 
educação no Brasil e nos demais países da América Latina continua sofrendo com a baixa 
qualidade de ensino, falta de investimentos adequados e correto gerenciamento na aplicação 
da verba pública. Por sua vez, Cuba é o único país da América Latina que tem se mostrado 
diferente: nas palavras de Carnoy (2009), o modelo cubano de ensino é elogiado como 
exemplar em sua qualidade. Carnoy (2009) também cita alguns exemplos de outros países, 
mas não lhes dá o crédito que confere ao ensino em Cuba. Faz isso, aparentemente, não por 
razões políticas. Ele quer explicar como o Chile e o Brasil, embora sejam mais ricos do que 
Cuba, não produzem uma educação eficiente. Esse é o paradoxo a ser abordado por esta 
pesquisa acadêmica que procura identificar e estudar a Economia da Educação no sistema 
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educacional do Brasil e de países do mundo desenvolvido, particularmente na Europa. Tal 
escolha se dá por duas razões: (i) o Brasil representa (neste estudo) a América Latina por ser 
o país mais rico e desenvolvido entre todos os países latino-americanos; e (ii) a Irlanda é o 
país que representa a União Europeia porque também já foi um país emergente e alcançou 
níveis excelentes em sua área educacional, tanto por méritos próprios quanto por influência 
das políticas públicas comuns adotadas para todos os países-membros da Zona do Euro 
(União Europeia), que determinou, entre vários quesitos de admissibilidade estabelecidos 
no Tratado de Maastricht em 1992, que a taxa anual de inflação não pode ser superior a 1,5 
ponto percentual da média dos países da União Europeia e que o déficit orçamental não deve 
ser superior ao equivalente a 3% do PIB. 

Investimentos na área da educação precisam de orçamentos equilibrados e robustos. 
Quando havia inflação crônica no Brasil, o denominado imposto inflacionário era um nefasto 
auxiliar do governo. É conceitualmente chamada de “imposto inflacionário” a emissão de 
dinheiro na modalidade de moeda como meio de o governo federal gerar e obter numerário 
e recursos na rubrica receita para pagar suas dívidas diante de um crescente déficit fiscal. 
Qualquer emissão de moeda realizada pelo governo federal provoca incremento e aumento 
de sua capacidade de pagar suas dívidas e adquirir bens e serviços, criando artificialmente 
receitas como instrumento de honrar as despesas governamentais. Essa atitude, geralmente, 
expande os meios de pagamento (M) da equação quantitativa, o que resulta na elevação dos 
preços da economia. Vejamos: 

MV = PY; o que implica que: P = MV/Y

onde:

P são os preços

M são os meios de pagamento

V é a velocidade da moeda (média de quantas vezes uma mesma unidade de moeda 
é usada para fazer alguma compra num ano – é difícil de obter essa informação)

Y é o produto total da economia (o PIB Real)

Se M aumentou, preservando-se a igualdade de MV = PY, o nível de preços P 
aumenta, ou seja, há inflação. No entanto, se a inflação tem efeito positivo de curto prazo 
para o setor público porque consegue pagar suas dívidas, é deteriorante para a economia no 
longo prazo porque eleva os preços e faz a moeda nacional perder valor, levando o cidadão-
contribuinte à diminuição de seu poder aquisitivo. 
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A utilização do imposto inflacionário pelo governo federal não é sustentável a 
médio e longo prazos porque os preços relativos perdem seu ponto nuclear e nem sempre os 
preços nominais refletem exatamente o valor real do produto. Ademais, a emissão de moeda 
produz inflação crescente, agravando as contas públicas e o déficit público, que aumentará 
significativamente. 

Além de a inflação crônica e galopante contribuir para um endividamento cada vez 
maior do governo federal, altas taxas de inflação durante um longo período empobrecem a 
população de um país. 

Por esse e outros motivos, nos últimos 20 anos, vários países latino-americanos 
resolveram adotar uma política monetária mais ortodoxa, utilizando a taxa de juros básica da 
economia de cada país como principal instrumento de combate à crônica inflação que atingiu 
os países da América Latina. Entretanto, na busca de um melhor ambiente macroeconômico 
que controle a inflação crônica, verifica-se que a área da educação no Brasil e na América 
Latina ainda é de baixa qualidade na formação de futuros cidadãos. 

Indubitavelmente, desenvolvimentos social e cultural, por meio de políticas 
educacionais, culminam em maior progresso econômico, tanto para a população em geral 
quanto para o próprio país, gerando um círculo virtuoso de crescimento para todos.

Para García-Huidobro e Zuñiga (1990), a Educação Básica desempenha um 
papel crucial no desenvolvimento com participação social. Ela é valorizada quase que 
universalmente. Representa a conexão e o envolvimento de um povo com melhorias 
econômicas e mudanças sociais em potencial. 

Carnoy (2002) complementa, ensinando que também oferece a possibilidade de 
auferir ganhos reais: ganhos econômicos, mediante uma renda e produtividade mais elevadas; 
ganhos sociais, por meio de uma saúde melhor e relações sociais mais democráticas com 
as camadas mais altas da estrutura social; ganhos políticos, em razão de uma capacidade 
maior de articular reivindicações políticas; e ganhos educacionais, decorrentes de novos 
conhecimentos e aptidões.

Em um mercado globalizado cada vez mais competitivo, em que a produtividade 
impera como pressuposto de maior eficiência e geração de empregos, a política monetária 
dos países da América Latina adotada nos anos 1995 a 2015 levou ao controle crônico da 
inflação e a transformações sociopolíticas nos países latinos, os quais, muitas vezes, por falta 
de um equilíbrio fiscal adequado após o controle correto da inflação, são prejudiciais a suas 
respectivas populações e ao conjunto educacional de determinado país. 
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Com o aumento do PIB, mais recursos poderão ser destinados à educação, mas 
déficits fiscais necessitam de redução de despesas e contingenciamento de recursos. 

Não pretendemos provar que a política monetária seja o principal (ou singular) fator 
determinante que atinge e gera todas as transformações sociopolíticas dos países da América 
Latina, afetando profundamente o custeio da educação pelo governo federal. Esperamos 
com esta tese produzir conhecimento que permita a conscientização do educador sobre a 
relevância de apropriar-se do orçamento na área educacional (com responsabilidade fiscal) 

como instrumento de justiça social e combate à desigualdade. 

Leiamos a Figura 2:

Figura 2 – Investimento do PIB na educação (%)

Fonte: OCDE/Education at a Glance (2018)

No gráfico da Figura 2, observamos que o percentual de parte do PIB investido em 
educação sofreu uma redução entre os anos de 2010 e 2015, tanto na OCDE quanto no Brasil. 
Entretanto, o Brasil, mesmo sendo um país de renda média e emergente, tem conseguido 
destinar o mesmo percentual do PIB aplicado pelas 37 nações ricas e desenvolvidas que 
compõem a OCDE. Particularmente no Brasil, os valores de investimentos em educação são 
calculados, previstos e orçados por força de lei (como veremos detalhadamente nos capítulos 
seguintes), mas, durante a execução tanto do orçamento público quanto da aplicação dos 
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investimentos educacionais, ocorrem cortes e contingenciamentos de valores culminando 
em investimentos efetivamente realizados que são significativamente inferiores àqueles 
previstos legalmente. 

Contudo, diante do notório fato de que a política monetária (quer seja contracionista 
ou expansionista) afeta a economia de um país latino-americano, a ideia principal e relevante 
deste estudo é procurar identificar e estudar a Economia da Educação no sistema educacional 
do Brasil e da Irlanda em razão dos significativos progressos obtidos na educação e 
reconhecidos pela União Europeia.

Portanto, faz-se necessário o estudo da Economia da Educação para esse novo ramo 
da Economia contribuir com estudos e pesquisas para ajudar a combater e, talvez, a eliminar 
os efeitos supra-assinalados no campo da educação do Brasil e para que, segundo Langoni 
(1973), Chiswick e Mincer (1972), Carnoy et al. (1978), os investimentos em educação não 
possam, por si sós, equalizar a distribuição da renda, sendo possível também torná-la mais 
equitativa, elevando o nível educacional da força de trabalho, particularmente mediante um 
maior acesso da população a uma Educação Básica de melhor qualidade. 

Hanushek (2019, p. 295) ensina: 

Embora o uso do nível de escolaridade para medir o capital humano, geral-
mente, desperta um pouco e alguma atenção, isso apresenta enormes dificul-
dades em um cenário internacional. Ao comparar o capital humano entre os 
países, é impossível acreditar que as escolas em Cingapura gerem, em mé-
dia, o mesmo aprendizado por ano que as escolas do Brasil2 (tradução livre).

Hanushek (2019, p. 308) acrescenta ainda: 

Em matéria de modelagem de crescimento, é possível separar os impactos 
da proporção de alunos com alto desempenho e da proporção com 
alfabetização básica avaliada pelos testes de habilidades cognitivas. É 
importante ressaltar que tanto as habilidades básicas amplas (“educação 
para todos” em termos de realização) quanto as de alto desempenho têm 
um impacto separado e estatisticamente significativo no crescimento de 
longo prazo (HANUSHEK; WÖßMANN, 2015a). Essas estimativas, 
embora sugestivas, não respondem à questão geral de política sobre onde 
investir recursos. Para responder a essa questão, é necessário saber mais 
sobre os custos relativos à elaboração de produtos mais básicos e de alto 
desempenho3 (tradução livre).

2 “While using school attainment to measure human capital generally arouses little attention, this presents huge 
difficulties in an international setting. In comparing human capital across countries, it is impossible to believe 
that schools in Singapore yield, on average, the same learning per year as those in Brazil.” 

3 “In terms of modeling growth, it is possible to separate the impacts of the proportion of high performers and 
the proportion with basic literacies assessed by the cognitive skills tests. Importantly, both broad basic skills 
(‘education for all’ in terms of achievement) and high achievers have a separate and statistically significant 
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Hanushek (2019), com as duas citações anteriores, além de Langoni (1973), 

Chiswick e Mincer (1972), Carnoy et al. (1978), enfatiza que os investimentos em educação 

não conseguem, isoladamente, equalizar a distribuição de renda, sendo necessário um olhar 

mais equitativo. Tais declarações, trazidas para o cenário brasileiro, traduzem-se em combate 

à desigualdade social por meio de mais investimentos em educação pela ótica da equidade, 

cujo tema foi cunhado para a pesquisa desta tese, como veremos a seguir. 

Tema atual 

Os cidadãos de um país, principalmente os mais pobres, têm a oportunidade de 

progredir na pirâmide social e econômica por meio da escolaridade desenvolvida. A educação 

há muito é vista como uma importante unidade de bem-estar econômico. O crescimento 

teórico enfatiza pelo menos três mecanismos pelos quais a educação pode influenciar o 

crescimento econômico. 

Vejamos os dados de 2019 na Figura 3:

Figura 3 – Renda per capita x escolaridade média – 2019

Fonte: IBGE (2020)

impact on long-term growth (Hanushek and Woessmann 2015a). These estimates, while suggestive, do not 
answer the overall policy question about where to invest resources. To address that question, it is necessary 
to know more about the relative costs of producing more basic and more high performers.”
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Em primeiro lugar, a Figura 3 mostra que a educação pode aumentar o capital 

humano inerente à força de trabalho, o que eleva a produtividade do trabalho e o crescimento 

transicional em direção a um nível de equilíbrio na produção como nas teorias de crescimento 

neoclássico aumentado (cf. MANKIW; ROMER; WEIL, 1992).

Em segundo lugar, a educação pode ampliar a capacidade inovadora da economia 

e os novos conhecimentos sobre diferentes tecnologias, produtos e processos promovem o 

crescimento, como nas teorias do crescimento endógeno (LUCAS, 1988; ROMER, 1990; 

AGHION; HOWITT, 1998). 

Esta teoria, cunhada nas décadas de 1980 e 1990, continua válida e muito atual, 

conforme ensinam Resende e Gonçalves (2006).

Em terceiro lugar, a educação pode facilitar a difusão e a construção de conhecimentos 

necessários para compreender e processar novas informações e apropriar-se com sucesso de 

novas tecnologias criadas por outros que, por sua vez, acarretarão novamente o crescimento 

econômico (NELSON; PHELPS, 1966; BENHABIB; SPIEGEL, 1994).

Apesar dessas previsões teóricas, há empíricas e fortes evidências sobre o impacto da 

educação no crescimento econômico, quando a economia é aliada e ensejadora da educação, 

como a escola de pensamento chamada Economia da Educação surgida há apenas alguns anos. 

A maioria das pessoas reconheceria que um ano de escolaridade não propicia as 

mesmas habilidades ativas em todos os lugares. Elas também concordariam que as famílias 

e os pares contribuem para a educação. Saúde e nutrição provocam mais impacto nas 

habilidades cognitivas. No entanto, até recentemente, a pesquisa sobre o impacto econômico 

da educação – em grande parte devido a pesquisas e estudos ainda pouco explorados – 

quase uniformemente ignorou esses aspectos. Pesquisas atuais mostram que desconsiderar 

as diferenças na qualidade da educação distorce significativamente a compreensão sobre 

como os resultados educacionais e econômicos estão relacionados.

Isso posto, optamos por desenvolver esta tese sobre o tema (i) justiça social e o 

(ii) combate às desigualdades, produzindo conhecimento que permita a conscientização 

do educador em apropriar-se do orçamento público com responsabilidade fiscal a favor da 

educação, com o problema de pesquisa enunciado a seguir.
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Problema da pesquisa

Diante do exposto na Introdução, vários autores reconhecem que a educação pode 

ser um fator relevante de mobilidade social e aumento do PIB de um país, contribuindo para 

uma renda mais equitativa entre a população e combatendo a desigualdade social.

Os economistas Neri (2013) e Fraga Neto (2019), embora de diferentes e amplos 

espectros, têm defendido, nos últimos quatro anos, que o combate à desigualdade social 

deve ser prioridade de qualquer programa de governo, independentemente de sua orientação 

ideológica ou partidária. 

O economista Fraga Neto (VALOR ECONÔMICO, 2019) defende que “não há 

conflito entre crescimento econômico, distribuição de renda e proteção social”. Diz ainda que 

a redução da desigualdade é essencial para destravar a economia e que, para viabilizar essas 

iniciativas, seria preciso encontrar espaço fiscal por meio de várias reformas que beneficiarão 

toda a sociedade brasileira.

Um orçamento federal equilibrado e com responsabilidade fiscal poderá ser muito 

mais efetivo em sua aplicação prática, evitando-se contingenciamentos futuros e tornando 

o objeto-fim daquele determinado orçamento viável e plausível. Portanto, um orçamento 

público educacional elaborado com responsabilidade fiscal passará a ser um importante 

instrumento de justiça social.

Preocupados com a desigualdade social do Brasil e cientes, por experiência própria, 

de que a educação é um fator de mobilidade social, identificamos que há um problema no 

sentido de que orçamentos públicos no Brasil são meras peças de ficção orçamentária e que 

tanto o gestor que elaborou o orçamento quanto o gestor que vai aplicá-lo não se utilizam 

da responsabilidade fiscal para tornar esse orçamento crível e um poderoso instrumento para 

alcançar as metas e os objetivos com os quais aquele orçamento inicial foi idealizado. A 

promoção do desenvolvimento social inclui a responsabilidade com o equilíbrio das contas 

públicas, porque déficits fiscais levam o país a buscar empréstimos na sociedade por meio 

da emissão de dívida pública ou de aumento de tributos. Além disso, toda dívida (seja 

pública ou privada) precisa ser paga com recursos que poderiam ser destinados para áreas 

fundamentais, como a educação. 

Muitos gestores de políticas públicas e outros de instituições educacionais 

acreditam que não há limites para o quanto os países podem gastar e, antes mesmo 

de saberem discutir um orçamento ou conhecerem por que se faz necessária uma 
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responsabilidade fiscal, solicitam dinheiro ao Estado sem qualquer previsão orçamentária. 

Há muitos gestores que apenas pedem e nem chegam a verificar se os próprios orçamentos 

que administram têm a rubrica solicitada; também não conhecem os riscos que existem 

no financiamento de déficits fiscais por emissão de moeda: a perda do controle da inflação 

e o colapso do crescimento econômico. Diversos países em desenvolvimento usaram o 

expediente de bancar déficits fiscais pelo financiamento monetário, e a experiência histórica 

já corroborada demonstra que isso culmina com inflação descontrolada, com o colapso 

do investimento e, consequentemente, com o colapso do crescimento. A inflação alta não 

atinge severamente os mais ricos, mas será duramente prejudicial para as camadas mais 

pobres da sociedade. Combater a inflação é um dos pressupostos para a diminuição das 

desigualdades sociais. Além disso, a moeda fiduciária é uma unidade de conta e o Estado, 

sempre e obrigatoriamente, emite quando gasta mais do que deveria e, por conseguinte, 

destrói a moeda quando arrecada, conforme mostra a Figura 4: 

Figura 4 – Salário mínimo real médio – 1983-2015

Fonte: DIEESE (2016, p. 10) 

Na Figura 4, nota-se que, após o Plano Real, o salário mínimo começou a ter ganhos 

reais (acima da inflação) e, embora estes tenham sido insuficientes, consolidou-se quando a 

inflação alta deixou de ser um problema persistente. 

O problema que identificamos nesta pesquisa é o fato de que estes dois países 

pesquisados (Brasil e Irlanda) são nações emergentes, investem recursos similares em 
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educação (em relação ao percentual do PIB) e possuem uma população jovem. Além disso, 
a Irlanda pertence à União Europeia e, por essa razão, precisa seguir o Tratado de Maastricht 
(que, entre diversos aspectos, trata da responsabilidade fiscal). Tais evidências contribuem 
para verificar como esses países se comportam com as seguintes questões de pesquisa:

ü	Os gestores educacionais desses dois países pesquisados (Brasil e Irlan-
da) sabem por que é importante a responsabilidade fiscal nos orçamentos 
públicos? 

ü	Os gestores educacionais desses dois países pesquisados utilizam a responsa-
bilidade fiscal na elaboração e na aplicação de orçamentos da área da educa-
ção?

ü	Um orçamento público com responsabilidade fiscal pode se constituir como 
instrumento de justiça social, uma vez que déficits públicos causarão aumen-
to da dívida pública e contingenciamento de recursos, podendo afetar a área 
da educação? 

ü	Se a educação impulsiona a mobilidade social e o crescimento do PIB, como 
influenciar políticas públicas a não excluir a área da educação de ajustes fis-
cais necessários? 

Objetivos da pesquisa

Objetivos gerais

Identificar, por meio de pesquisa exploratória (Irlanda) e documental (Irlanda 
e Brasil), como é tratada a responsabilidade fiscal no orçamento público da educação 
do governo federal de ambas as nações e como são considerados os possíveis cortes 
e contingenciamentos na área educacional, em virtude (ou não) do déficit fiscal ou do 
endividamento público federal, prejudicando assim a área educacional e o combate às 
desigualdades sociais.

Objetivos específicos

São cinco os objetivos específicos:

ü	Produzir conhecimento que permita a conscientização do educador (diretor 
de escola, professor, funcionário e comunidade escolar) com relação à apro-
priação do conhecimento sobre o orçamento público (com responsabilidade 
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fiscal) como um importante elemento de empoderamento a favor da educa-
ção; 

ü	Buscar referência na Irlanda sobre a responsabilidade fiscal, bem como acer-
ca da aplicação no orçamento público da educação quanto ao grau de cons-
cientização do educador irlandês a respeito desse tema (a Irlanda pertence à 
União Europeia e, por essa razão, precisa seguir o Tratado de Maastricht que, 
entre diversos aspectos, cuida da responsabilidade fiscal);

ü	Analisar e buscar, também no Brasil, referência acerca da responsabilidade 
fiscal na aplicação do orçamento público da educação;

ü	Pesquisar e elaborar um constructo teórico sobre a relação entre justiça so-
cial e orçamento público;

ü	Verificar a viabilidade da criação da seguinte equação “educacional-social”: 
orçamento público equilibrado pelo uso da responsabilidade fiscal è (im-
plica em) menor endividamento público e inflação è (implica em) sobram 
mais recursos para a área da educação è (implica em) colabora no combate 
às desigualdades sociais e promove a justiça social por meio da educação. 

A viabilidade da equação educacional-social descrita anteriormente é baseada em 

tópicos sequenciais evolutivos, ou seja, se houver responsabilidade fiscal no orçamento 

público, as receitas não serão superestimadas nem as despesas subestimadas, uma vez 

que serão projetadas e calculadas de acordo com a arrecadação real de tributos, evitando 

um orçamento negativo que terá que ser coberto com empréstimos feitos pelo governo 

federal, emitindo títulos públicos para a sociedade em geral adquiri-los; se não houver 

essa necessidade, o endividamento público cairá e o risco do governo brasileiro de não 

ter dinheiro para honrar seus compromissos diminuirá; se a sociedade percebe um risco 

menor no endividamento governamental, ela não procurará ter dólares (que é uma moeda 

internacional de proteção porque é aceita em todo o mundo em quaisquer situações de 

dificuldades); se a população brasileira comprar menos dólares, a inflação diminuirá, 

porque muitos itens são importados, como o trigo para a produção de pães e massas (entre 

outros); não sendo preciso cortar ou contingenciar recursos do orçamento da educação 

para cobrir outras despesas do governo federal (tanto o endividamento público quanto 

outras despesas, que também sobem pelo efeito inflacionário, uma vez que o orçamento 

é deficitário ou negativo), os recursos previstos inicialmente na área da educação serão 

honrados e os investimentos serão realizados. Com mais educação pública de qualidade, 

haverá impactos positivos sobre a desigualdade social. 
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Justificativa da pesquisa

Constituir um corpo de conhecimento que permita despertar nos educadores 
(diretor de escola, professor, funcionário e comunidade escolar) o interesse em conhecer 
tecnicamente que o lado fiscal é primordial para o alcance de determinadas políticas públicas 
que interferem na gestão e no desenvolvimento da educação, fazendo com que o governo 
de um país entenda que investimentos em educação aumentam o PIB e geram mais riquezas 
para toda a população, especialmente, geração de empregos. Embora seja uma ideia aceita 
de que ajustes fiscais devem ser para todos os ministérios ou órgãos do governo, a exclusão 
da área da educação de contingenciamentos de gastos em busca de um equilíbrio fiscal 
necessário pode ser benéfica a toda a sociedade.

Tipo de estudo 

Esta tese privilegia as pesquisas exploratória (Irlanda) e documental (Irlanda e 
Brasil) com base em documentos públicos cuja investigação tem uma abordagem qualitativa 
que visa retratar de forma profunda e exaustiva determinados aspectos relacionados ao 
orçamento público e a responsabilidade fiscal. 

Por essa razão, não se permite a generalização, quer dizer, nenhuma conclusão do 
autor pode extrapolar o âmbito de seu objeto de estudo.

A ideia é encontrar as principais particularidades da pesquisa qualitativa que possam 
ser inter-relacionadas durante a análise dos documentos públicos e as visitas às escolas 
irlandesas e, a partir da interpretação desses dados, estabelecer articulações com as análises 
dos dados documentais do Brasil. Portanto, a eventual generalização só deve ser feita pelo 
leitor. 

Tal ênfase também é ensinada por Chizzotti (1991, p. 83), que discorre que a 
pesquisa qualitativa propicia: 

[...] uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 
interdependência viva indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. Isso porque o conhecimento não se reduz a um 
rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito 
observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os 
fenômenos atribuindo-lhes um significado. 

A vantagem dessa abordagem procedimental é a possibilidade de concentrar a 
exploração no problema de uma única empresa, ou de um grupo de pessoas, por exemplo.
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Os procedimentos para esta pesquisa qualitativa foram a pesquisa documental e 
exploratória na Irlanda, com a visita deste autor a quatro escolas primárias, cuja observação e 
diálogo com os educadores fizeram com que direcionasse com mais acuidade o levantamento 
dos documentos que ele deveria estudar e considerar na análise documental dos orçamentos 
públicos irlandeses. Idêntico procedimento seria adotado no Brasil no ano de 2020, mas, com 
a chegada da pandemia da Covid-19,4 somente foi possível realizar a pesquisa documental 
no orçamento público brasileiro. 

No capítulo Metodologia (a seguir), o tipo de estudo é explorado mais exaustivamente.

Contribuição acadêmica

Procurar chamar a atenção do educador (diretor de escola, professor, funcionário 
e comunidade escolar) sobre a possibilidade de seu empoderamento na apropriação 
do orçamento público, notadamente quanto à área da educação, culminado em sua 
conscientização acerca da necessidade da responsabilidade social dentro desse orçamento 
como instrumento de combate à desigualdade social e de promoção da justiça social. 
Contudo, nossa vivência na realidade brasileira contribuiu para a identificação dos 
documentos de análise no Brasil. 

Com mais frequência do que se deseja, ainda é comum se deparar com educadores 
que desconhecem as influências da economia e das finanças sobre a educação, principalmente 
na aplicação e execução de um orçamento público com responsabilidade fiscal, cujo 
conhecimento poderia levar a criar estratégias para evitar contingenciamentos de verbas 
durante o ano fiscal no qual aquele orçamento público, depois de ser elaborado, debatido e 
votado no Congresso Nacional, é executado.

Em muitas ocasiões, diretores e professores de escolas públicas solicitam, 
corretamente, mais verbas para suas respectivas unidades de ensino ou, ainda, para a educação 
daquele Estado da federação ou Município. Entretanto, quando fazem solicitações legítimas 
e necessárias para verbas públicas na educação, não têm o empoderamento e o conhecimento 
necessários de economia e finanças para discutir, argumentar, solicitar e criar mecanismos 
de pressão legítimos para se fazer cumprir (ou incluir) algo que já está previsto (ou deveria 
estar) no orçamento. Ademais, há a sinalização de que muitos diretores e educadores não 

4 A Covid-19, que é a junção de letras que se referem a (co)rona (vi)rus (d)isease, significa em português 
“doença do coronavírus” e o número 19 identifica o ano de 2019, quando os primeiros casos foram publica-
mente conhecidos e divulgados mundialmente. No Brasil, surgiu em março de 2021, interrompendo aulas 
presenciais e afetando muitas pesquisas acadêmicas. 
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compreendem a relevância de observar a responsabilidade fiscal para evitar um aumento do 
endividamento público e, consequentemente, maiores cortes e contingenciamentos lineares 
no orçamento geral federal, atingindo até a unidade educacional que seria contemplada com 
determinadas rubricas desse orçamento. 

Esta pesquisa procura influenciar e produzir conhecimentos que propiciem aos 
educadores a tomada de consciência sobre a importância do orçamento público bem 
elaborado com responsabilidade fiscal para que a área da educação se torne mais protegida 
diante de contingenciamentos (por razões matemáticas ou outras intenções políticas) que 
se fizerem necessários nas diversas áreas do governo federal que atendem à sociedade 
brasileira. 

Descrição dos capítulos

A Introdução se estrutura em subtítulos que contextualizam o tema, identificam 
o problema de pesquisa, discorrem sobre os objetivos e a justificativa da pesquisa, tipo de 
estudo e sua contribuição acadêmica para a sociedade em geral. 

O Capítulo 1 versa sobre a metodologia adotada e utilizada que se baseou em duas 
modalidades da pesquisa qualitativa: a exploratória (realizada na Irlanda) e a documental 
(feita tanto na Irlanda quanto no Brasil), além do constructo teórico. As visitas às quatro 
escolas irlandesas proporcionaram uma visão mais apurada de quais documentos deveriam 
ser pesquisados, além do contato feito com o Statistics Section (órgão pertencente ao 
Department of Education and Skills, equivalente ao Ministério da Educação da Irlanda), 
por intermédio da atenciosa sra. Helen Maxwell. Essas visitas indicadas e viabilizadas pela 
minha orientadora do doutorado sanduíche na Irlanda, a Professora Dra. Elaine Keane (da 
NUI – National University of Ireland – Galway), por meio da pesquisa exploratória, também 
propiciaram conhecer como o educador irlandês enxerga a responsabilidade fiscal na área 
da educação.

O Capítulo 2 (que integra o constructo teórico pesquisado e desenvolvido 
especialmente para esta tese) está distribuído e organizado em quatro subtítulos, dos quais os 
dois primeiros discorrem sobre a educação no Brasil e a educação na Irlanda. Tendo em vista 
que estive presencialmente na Irlanda para uma pesquisa exploratória e de compreensão da 
cultura e da organização escolar gaélicas, onde foram coletados documentos e elaborado 
diário de campo, o conteúdo deste subtítulo enriquece o texto. 
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O terceiro subtítulo mostra como funciona e está organizado o financiamento público 
da educação no Brasil que, notada e infelizmente, sofre seguidos contingenciamentos e cortes 
anuais porque ocorre considerável déficit nas contas públicas. Por sua vez, o quarto subtítulo 
explana sobre o financiamento público na Irlanda, que sofreu importantes e significativas 
mudanças nos últimos anos, com a eliminação do déficit público e o superávit primário nas 
contas públicas também contribuindo com a área da educação. 

O Capítulo 3 enfatiza a distribuição de renda no Brasil e seus reflexos na educação 
atual e futura. Nesse capítulo, há um forte paralelo entre a qualidade da educação como 
principal meta para os próximos anos e, também, como política social para permitir “o 
acesso dos pobres aos mercados”, como fator essencial para a redução da desigualdade 
social, conforme defende Neri (2010), tanto conceitualmente quanto em um amplo 
panorama sobre como ela se evidencia no Brasil, com dados estatísticos em diálogo com 
autores e economistas, cuja visão, nos últimos anos, está se voltando para a área social. 
Interessante notar que, desde o ano de 2020, grandes bancos brasileiros estão preocupados 
com a Amazônia e com o meio ambiente porque sabem que a preservação do ecossistema 
atual, além de garantir a vida salutar das futuras gerações, propiciará condições econômicas 
adequadas para todos. Visão similar também entre os economistas dos mais variados 
espectros teóricos e ideológicos: sem justiça social, não haverá crescimento econômico 
que possa beneficiar toda a sociedade.

Ainda nesse capítulo, é debatida a necessidade da responsabilidade fiscal para que 
a área da educação não esteja à mercê de cortes ou contingenciamentos em seu orçamento, 
cuja expressão, às vezes, é demonizada porque alguns entendem, equivocadamente, 
como corte de despesas e investimentos, visto que se fala em responsabilidade fiscal na 
imprensa, quando o orçamento público federal não está sendo cumprido adequadamente e 
contingenciamentos (remédio amargo, mas necessário) são realizados em virtude da falta de 
dinheiro ou do aumento da dívida pública ou queda na arrecadação tributária (fiscal). 

O Capítulo 4 aborda textualmente como a educação pode contribuir com a 
justiça social e ajudar no combate à desigualdade social, desde que não sofra cortes por 
contingenciamento no orçamento público federal, uma vez que a responsabilidade fiscal não 
se contrapõe a tal propósito. É evidente que adotar a responsabilidade fiscal não significa, 
em hipótese nenhuma, cortar ou diminuir benefícios sociais. A promoção da justiça social 
por meio da educação de qualidade e inclusiva, gerando crescimento do ponto de vista social 
e, consequentemente, combatendo as desigualdades sociais, pode ser amplamente auxiliada 
pela economia que tem condições técnicas de fazer com que a educação influencie políticas 
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públicas para servir a estes três conceitos primazes e interdependentes: educação, justiça 
social e combate às desigualdades. 

Todos os dados pesquisados e constantes dos três capítulos precedentes integram o 
constructo teórico e municiam os resultados desta pesquisa acadêmica. 

O Capítulo 5 desta tese traz os resultados auferidos durante as pesquisas exploratória 
e documental realizadas, respondendo aos objetivos gerais e aos objetivos específicos desta 
pesquisa acadêmica, tanto do Brasil quanto da Irlanda.

Por derradeiro, nas Considerações Finais, elaboramos e convidamos o leitor 
a uma reflexão extraída das pesquisas exploratória e documental realizadas nesta tese. 
Indubitavelmente, é chegado o momento de, no Brasil, direcionarmos maior atenção, esforços 
e investimentos para diminuir a desigualdade social, como fazem os EUA e a União Europeia. 
Entretanto, não podemos descuidar da responsabilidade fiscal porque, diferentemente dos 
americanos e europeus, o Brasil ainda não possui a conscientização do uso correto da verba 
pública no quesito de gastar mais do que arrecada. É perfeitamente possível conciliar justiça 
social, educação e responsabilidade fiscal como elementos interdependentes de ajuda mútua 
em prol da sociedade brasileira. 



39

CAPÍTULO 1 
METODOLOGIA: DESENHO METODOLÓGICO

Neste capítulo, tratamos e explicamos como a metodologia foi desenhada e elaborada, 

a abordagem qualitativa adotada, o método usado, o local da pesquisa, os procedimentos 

metodológicos e os documentos selecionados.

1.1 Pesquisa qualitativa 

Esta tese privilegia a pesquisa qualitativa de natureza exploratória para entender o 

campo educacional da Irlanda com relação ao orçamento público da educação e documental 

(Irlanda e Brasil) com base em documentos públicos. Um constructo teórico também foi 

elaborado para aprimorar e acurar esta pesquisa acadêmica, conforme tratado nos Capítulos 

2, 3 e 4.

Por essa razão, não se permite a generalização, quer dizer, nenhuma conclusão do 

autor extrapola o âmbito de seu objeto de estudo.

Gibbs (2009) ensina que constructos teóricos são oriundos da triangulação de dados, 

fontes, observações, relatórios e documentos que possibilitam, paulatinamente, durante a 

pesquisa e a elaboração do estudo (e da tese, neste caso), novas descobertas em virtude das 

fontes de evidência utilizadas e pesquisadas, produzindo ciência e respostas adequadas às 

perguntas e aos objetivos gerais e específicos do próprio estudo acadêmico.

A ideia é encontrar as principais particularidades de cada país acerca de seu 

orçamento público realizado e executado com responsabilidade fiscal a favor da área da 

educação. Assim, a eventual generalização só deve ser feita pelo leitor.

A vantagem dessa abordagem é a possibilidade de concentrar a exploração no 

problema de uma única empresa, ou de um grupo de pessoas, por exemplo.

Por vezes, o estudo exploratório e documental se faz com números do objeto 

estudado, porém, ao contrário do que se possa pensar, a presente investigação é qualitativa.

Logo, sua análise não é necessariamente estatística, restrita à verdade contida nos 

números. 
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Creswell (2010) ensina que a pesquisa qualitativa apresenta, preponderantemente, 
características de interpretação e, logicamente, é uma pesquisa também interpretativa porque 
será o pesquisador quem verificará os dados coletados, mesmo que sejam de relatórios e 
documentos públicos. Isso ocorre porque não faremos uma análise e pesquisa dos relatórios 
e documentos públicos, e sim debruçar-nos-emos sobre esses papéis para a coleta de dados 
que corroborarão respostas para esta pesquisa acadêmica.

Rossman e Rallis (1998) enumeram vários conceitos e quesitos que precisam estar 
presentes para uma pesquisa ser considerada ou rotulada como “qualitativa”, ou seja: 

ü	A pesquisa qualitativa não trata de macro ou microanálises; na verdade, ela for-
nece uma percepção e visão amplas e abrangentes dos fenômenos pesquisados; 

ü	Por ser interpretativa, há desvios e vieses que, naturalmente, incorporamos à sua 
pesquisa, os quais devem ser reconhecidos pelo pesquisador-coletor de dados e 
este deve providenciar reflexão pessoal sistemática para que os resultados finais 
da pesquisa sejam puros ou isentos.

Tendo em vista a problemática da presente pesquisa, é relevante considerar o apoio 
na análise documental, conforme tratado no tópico a seguir.

1.2 Pesquisa documental 

Fiorentini e Lorenzato (2006) também se referem à importância e credibilidade da 
pesquisa documental, relatando que é aquela que se realiza e se efetua sobre a documentação 
escrita. 

Esta tese tem como pesquisa a investigação social por meio de relatórios e 
documentos da Irlanda e do Brasil que representam os orçamentos públicos e sua aplicação 
na área da educação, objetivando a identificação de fatos que, eventualmente, foram positivos 
para a melhor administração orçamentária de uma escola pública. 

Documentos e relatórios são produzidos com conteúdo específico, que procuram 
apresentar dados para o convencimento do leitor ou registram normas que orientarão futuras 
ações, entre outras especificações próprias e peculiares de tais instrumentos. 

A ideia é a de que a indubitável e necessária responsabilidade fiscal presente em uma 
peça orçamentária pública (como quesito indispensável e relevante tanto em sua elaboração 
quanto durante sua aplicação prática), além de ser crível, factível e produzir resultados para 
toda a sociedade como instrumento de justiça social, é a base desta pesquisa, que procura 
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identificar os resultados do orçamento público e com responsabilidade fiscal nas escolas 

públicas irlandesas e brasileiras. 

Os ensinamentos de Silva et al. (2009, p. 3) embasam nosso pensamento:

A pesquisa documental, enquanto método de investigação da realidade 
social, não traz uma única concepção filosófica de pesquisa, pode ser 
utilizada tanto nas abordagens de natureza positivista como também 
naquelas de caráter compreensivo, com enfoque mais crítico. Essa 
característica toma corpo de acordo com o referencial teórico que nutre 
o pensamento do pesquisador, pois não só os documentos escolhidos, 
mas a análise deles deve responder às questões da pesquisa, exigindo do 
pesquisador uma capacidade reflexiva e criativa não só na forma como 
compreende o problema, mas nas relações que consegue estabelecer entre 
este e seu contexto, no modo como elabora suas conclusões e como as 
comunica. Todo este percurso está marcado pela concepção epistemológica 
à qual se filia o investigador. 

Relevante mencionar que a análise documental tem o condão de definir claramente 

qual é o fenômeno ou o foco da pesquisa a ser realizada e tem muito bem delimitados o início 

e o fim da pesquisa. 

Tal característica presente nesse tipo de pesquisa proporciona igualmente economia 

de recursos e de tempo do pesquisador envolvido, caso fosse necessário contratar um 

expert para tal trabalho. Nesta pesquisa, o fenômeno ou o foco da investigação trata do 

empoderamento do educador, precisamente na produção de conhecimento que permita sua 

conscientização de que um orçamento público educacional com responsabilidade fiscal é um 

forte instrumento de justiça social. 

Acrescente-se a essa relevante característica outro presente e fundamental ponto: 

uma vez que o processo de análise e coleta não envolve diretamente a intervenção do 

pesquisador com os autores dos documentos, as probabilidades de surgirem (ou de serem 

produzidos indiretamente) vieses aos resultados permanecem irrisórias. Caso nos documentos 

analisados houver dados estatísticos pela sua própria essência documental, eles poderão ser 

facilmente comprovados, corroborados e até cruzados para a total eliminação de qualquer 

tendência de resultados finais.

Conforme ensinam Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), a pesquisa documental, 

diante de seus vários dados ou números, contribui para gerar e impulsionar novos 

conhecimentos formatados e desenvolvidos porque o pesquisador, por meio deles, constituirá 

um novo pensamento e conhecimento a respeito do fenômeno que se está pesquisando e quis 

descobrir.



42

Essa análise e interpretação de dados ou números documentais, retratando algum 
momento ou fenômeno pelo qual os documentos examinados se referem e delimitam, 
associadas à pesquisa de campo, levarão o pesquisador a uma teoria específica sobre o 
fenômeno concreto que está investigando e estudando.

A análise documental também permite ao pesquisador, conforme sua formação 
acadêmica e seu background, enriquecer sua pesquisa com diversas análises concomitantes 
e complementares, por exemplo, é possível examinar o mesmo documento pela ótica e 
perspectiva do Direito Internacional, da Economia e da Contabilidade.

Comumente, os documentos públicos têm o cuidado com o ramo do Direito para não 
ferir outras legislações ordinárias, complementares e até a constituição do país pesquisado. 

Tais documentos públicos também podem se referir a números que serão 
interpretados e analisados considerando os aspectos econômico, financeiro e contábil, que, 
embora sejam ciências humanas muito similares e complementares entre si, têm verdadeira 
e relevante distinção quando aplicadas na prática.

Flick (2009 apud KRIPKA; SCHELLER; BOROTTO, 2015, p. 54) relata:

[...] em um estudo documental o pesquisador deve entender os documentos 
como “meios de comunicação”, pois foram elaborados com algum propósito 
e para alguma finalidade, sendo inclusive destinado para que alguém 
tivesse acesso a eles. Assim, indica que é importante compreender quem 
o produziu, sua finalidade, para quem foi construído, a intencionalidade 
de sua elaboração e que não devem ser utilizados como “contêineres de 
informações”. Devem ser entendidos como uma forma de contextualização 
da informação, sendo analisados como “dispositivos comunicativos 
metodologicamente desenvolvidos na produção de versões sobre eventos”. 

As palavras do referido autor foram aqui elencadas porque é justamente isso o 
que estamos realizando, principalmente quanto à intencionalidade dos documentos perante 
a área da educação. Por sua vez, nas aulas ministradas pela Profa. Dra. Maria Elizabeth 
Bianconcini de Almeida, a expressão “intencionalidade na educação” é significativamente 
utilizada.

Como o próprio autor Flick (2009, apud KRIPKA; SCHELLER; BOROTTO 2015, 
p. 59) muito bem ensinou, a pesquisa documental não é um “contêiner de informações”, 
porque cabe, e é tarefa precípua do pesquisador, identificar as intencionalidades contidas 
no documento e, também, saber interpretá-las correta e adequadamente para o propósito 
principal de sua pesquisa que, nesse caso concreto, procura contribuir com a área da educação 
por meio de um estudo científico sobre o orçamento público.
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Flick (2009, apud KRIPKA; SCHELLER; BOROTTO 2015) leciona acerca da 
importância da escolha dos documentos que serão analisados sem jamais atentar ou focar 
apenas o centro do documento ou sua ideia principal. O pesquisador precisa ampliar sua visão 
durante a análise imersa no documento para seu contexto geral, o motivo e a função pelos 
quais o documento foi elaborado, visto que documentos são confeccionados para retratar ou 
fotografar um momento singular de um determinado período ou história aos quais eles fazem 
referência. Tratando-se de pesquisar algo em concreto e delimitado, os documentos não são 
escolhidos de qualquer maneira ou aleatoriamente, uma vez que eles devem se referir e 
delimitar o campo ou o universo que o pesquisador pretende estudar.

Ainda segundo Flick (2009, apud KRIPKA; SCHELLER; BOROTTO 2015, p. 61):

É importante lembrar que as perguntas que o pesquisador formula ao 
documento são tão importantes quanto o próprio documento, conferindo-
lhes sentido. Além disso, para realizar a seleção de documentos Scott sugere 
quatro critérios: autenticidade (é genuíno e de origem inquestionável? É 
primário ou secundário?); credibilidade ou exatidão (não contêm erros e 
distorções?); representatividade (é típico do seu tipo? Se não for, qual a 
extensão dessa não tipicidade?) e significação (é claro e compreensível?).

Há, entre alguns autores, especificamente Garcia Junior, Medeiros e Augusta (2017, 
p. 140), o ensinamento de que é necessário também conceituar e aclarar a noção do que é 
documento para a pesquisa acadêmica, a saber: 

Para discorrermos sobre análise documental precisamos, antes, esclarecer 
sobre a noção de documento. As abordagens que vinham se seguindo, 
no campo das Ciências Sociais, em torno dos documentos, herdaram as 
influências do movimento Positivista que consideravam como “verdadeiros” 
apenas os documentos escritos/textuais e ligados a uma instituição como 
fonte produtora. Para Le Goff (2003, p. 529), o documento triunfa com 
a escola positivista. O movimento conhecido como Escola dos Annales 
influenciou, dentro do campo das pesquisas históricas, e consequentemente, 
nas Ciências Sociais, a expansão do sentido de documento.

De fato, o positivismo, que nasceu com o filósofo Isidore Auguste Marie François 
Xavier Comte (conhecido como Auguste Comte e considerado o pai da Sociologia), iniciou-
se no século XIX e caracterizou-se como fruto da sociedade rumo ao palatino progresso e 
desenvolvimento de ideias e ideais com forte influência da visão evolucionista do biólogo 
e naturalista inglês Charles Darwin e com o propósito de ser uma forma de pensamento de 
idolatria da ciência, do empirismo, da objetividade, da neutralidade e da busca perene pela 
real verdade existente no universo.

À pesquisa documental, centrada para esta tese no quesito da responsabilidade fiscal 
no orçamento público como instrumento de justiça social e combate à desigualdade social, é 
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possível imprimir o pensamento dos autores referidos no tocante à Escola dos Annales, que, 

por sua vez, ajudou e influenciou o campo das pesquisas históricas. 

Esta pesquisa procura inspirar o corpo docente e o diretivo das escolas brasileiras 

para que se empoderem de instrumentos que poderão contribuir para o combate à desigualdade 

social, mormente o sábio uso do orçamento público com responsabilidade fiscal.

Richardson et al. (1999) também discorrem sobre a relevância da pesquisa 

documental quando ensinam que, a fim de visualizar e estudar os documentos escolhidos 

para a pesquisa acadêmica, faz-se necessária uma série de atividades e operações fincadas 

na correta interpretação e extração de dados voltadas para o assunto que levou inicialmente 

à análise e pesquisa documental.

Para Chizzotti (1991), a pesquisa e a metodologia centradas na análise documental 

(cujos documentos não foram produzidos pelo pesquisador porque são folhas, relatórios 

e formulários etc. comumente públicos) formam verdadeiro banco de dados que muitas 

vezes corroboram a história dos acontecimentos e servem de parâmetros para análises e 

comparações empíricas. 

Prates e Prates (2009, p. 117) continuam a enfatizar: 

Menga e André (1986, p. 38) reconhecem a pouca exploração pelas áreas 
humano-sociais da efetiva análise documental e destacam que estes 
documentos incluem “leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, 
memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas” a partir 
dos quais buscamos informações factuais orientados pelos elementos 
que norteiam nossos estudos (hipóteses e variáveis ou problemas de 
pesquisa e questões norteadoras, embora alguns autores admitam a 
convivência entre ambos). As autoras apresentam como exemplo a análise 
de uma circular escolar de onde se poderiam buscar evidências acerca de 
relações de autoridade na escola. E complementam, valendo-se de Guba 
e Lincoln (apud Menga e André, 1981) para quem a análise documental 
representa uma fonte estável e rica de onde podem ser retiradas evidências 
que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador, atribuindo 
importância destacada a esta técnica para a coleta de dados. 

Gil (1995) ensina que, quando se utiliza o caminho da pesquisa documental, muitos 

entendem a similaridade com a pesquisa bibliográfica, embora a origem e a natureza das 

fontes sejam bem distintas em virtude de sua elaboração e produção. 

Ademais, Gil (1995) assinala que na pesquisa documental haverá a oportunidade de 

um estudo mais analítico e profundo, buscando-se e descobrindo a relação e as informações 

que a pesquisa requererá. Por outro lado, na pesquisa bibliográfica, encontramos autores que 
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já contribuíram para o assunto, os quais invariavelmente tratam de foco específico, objeto 

dos textos dos livros, e os dados já passaram por um tratamento analítico (por exemplo).

Bardin (1977, p. 46) admoesta com muita propriedade:

A documentação trabalha com documentos, a análise de conteúdo com 
mensagens (comunicação); a análise documental faz-se principalmente por 
classificação-indexação, a análise categorial temática, é, entre outras, uma 
das técnicas da análise de conteúdo. O objetivo da análise documental é a 
representação condensada da informação, para consulta e armazenagem, 
o da análise de conteúdo, é a manipulação da mensagem (conteúdo e 
expressão desse conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam 
inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem. 

1.3 Pesquisa exploratória 

Gil (1999, p. 43) sustenta e orienta que “a pesquisa exploratória desenvolve, 

esclarece e modifica conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”.

O local da pesquisa exploratória foi a cidade de Galway, na Irlanda, em virtude de 

meu doutorado sanduíche ter sido aceito pela National University of Ireland – Galway. 

Foi exatamente o que fiz ao viajar para a Irlanda, precisamente para a cidade de 

Galway, onde se situa a National University of Ireland. A intenção primaz foi verificar in 

loco, por meio da pesquisa exploratória, as condições das escolas públicas, seus diretores 

e professores, quando estão diante de um orçamento público federal, como eles enxergam 

a necessidade (ou não) da responsabilidade fiscal e como esse instrumento (orçamento) 

é gerenciado e aplicado no dia a dia das escolas públicas, com o intuito de propiciar a 

compreensão da estrutura e do funcionamento da educação na Irlanda, uma vez que no Brasil 

esse conhecimento foi estudado ao longo do doutoramento. 

Como mencionado, visitei e realizei pesquisa exploratória em quatro escolas 

irlandesas com o objetivo de saber o grau de consciência que o educador irlandês confere à 

responsabilidade fiscal no orçamento da área da educação e, também, para ter uma ideia de 

quais documentos públicos deveria focar para a subsequente análise documental. Somente 

não se fez o mesmo no Brasil em razão da atual e nefasta pandemia da Covid-19. Por outro 

lado, a pesquisa documental foi realizada tanto na Irlanda quanto no Brasil. 
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1.4 Fonte de dados 

A correta e adequada coleta de dados se faz necessária para evitar que contenha 

erros ou valores distorcidos ou faltantes, ou, ainda, já tratados com algum outro escopo ou 

objetivo resultando em respostas diferentes. 

Assim, para esta pesquisa acadêmica, os dados coletados e utilizados foram somente 

os oficiais do Brasil e da Irlanda e obtidos por meio de seus respectivos e diversos órgãos 

governamentais. Na Irlanda, foi possível também consultar os documentos por intermédio 

da biblioteca da National University of Ireland – Galway. 

Chizzotti (2006) ensina que, na pesquisa qualitativa, os dados coletados são 

analisados e tratados de forma significativa e com objetividade pelo pesquisador, sem 

prejudicar o rigor exigido da própria pesquisa escolhida. 

Dessa forma, os documentos coletados e analisados por este pesquisador referentes 

ao Brasil, que abrangem o período de 2012 a 2020 (inclusive), são:

•	 Orçamento Geral da União 

•	 Orçamento do Ministério da Educação 

•	 Orçamento da Receita Pública – Educação

•	 Orçamento da Despesa Pública – Educação

Por parte da Irlanda, os documentos coletados e analisados para esta pesquisa 

acadêmica, que também compreendem o período de 2012 a 2020 (inclusive), são: 

•	 2012 Expenditure Report 

•	 2015 Expenditure Report 

•	 2018 Expenditure Report 

•	 2020 Expenditure Report 

•	 Expenditure Allocations 2012-14 

•	 Expenditure Allocations 2015-17 

•	 Expenditure Allocations 2018-20

Dessarte, seguindo os ensinamentos de Chizzotti (2006), os documentos analisados 

compreenderam os anos de 2012 a 2020 (inclusive), com destaques e recortes específicos 
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para responderem a esta pesquisa, uma vez que nem todos os segmentos do orçamento da 
educação sofreram cortes ou contingenciamentos. Portanto, nos capítulos correspondentes, 
há análises de meses e anos singulares, porque nem sempre em determinado período houve 
corte ou contingenciamento de verba em período igual anterior ou posterior.

1.5 Procedimentos metodológicos 

Na presente tese, a análise documental efetuada na Irlanda e no Brasil, somada à 
oportunidade singular de contrastar os documentos irlandeses in loco, teve o condão de gerar 
dados, perspectivas e interpretações para posterior análise de resultados e sua consequente 
conclusão. 

Infelizmente, pela desbragada e nefasta pandemia da Covid-19 que assola o Brasil e 
o mundo desde o ano de 2020, e ainda permanece em 2021 (todavia, o orçamento do ano de 
2021 não é objeto de análise desta tese), a pesquisa exploratória no Brasil (depois da análise 
documental brasileira já realizada) não foi possível ser feita fisicamente.

Embora os documentos analisados nesta pesquisa sejam oficiais e, portanto, mais 
críveis, ambos foram estudados levando-se em consideração o tecido da sociedade, que, 
nesse caso concreto, refere-se às escolas irlandesas e brasileiras cujo funcionamento é 
orientado por legislação e orçamentos específicos.

Os documentos públicos e oficiais utilizados nesta pesquisa acadêmica de análise 
documental seguem o ensinado e preconizado por Cellard (2008), que defende a existência 
de seis partes ou dimensões nos documentos, a saber:

• o contexto geral; 

• a autenticidade na elaboração textual e numérica; 

• a confiabilidade e sua respectiva fonte; 

• a natureza do texto;

• os conceitos-chave e a lógica interna do texto; e 

• o autor ou fonte.

No “contexto geral” dos documentos públicos irlandeses e brasileiros analisados, 
procurei por elementos que identificassem como um orçamento público bem elaborado e 
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gerenciado (com responsabilidade fiscal) pode influenciar positivamente a área da educação 
de ambos os países pesquisados.

A pesquisa exploratória realizada na Irlanda permitiu entender o pensamento do 
educador irlandês local sobre o orçamento público e identificar os principais documentos 
que o regem, propiciando um direcionamento e foco maiores na análise posterior dos 
documentos.

Para corroborar essa ideia, utilizamos as palavras de Beltrão e Nogueira (2011,  
p. 4): 

Mais que isso, a intimidade deste campo do conhecimento com o 
documento enquanto matéria-prima já engendrou, do ponto de vista 
epistemológico, importante crítica quanto ao uso e à maneira como os 
historiadores o percebem. Michel Foucault é referência praticamente 
obrigatória a respeito. Uma passagem d’A Arqueologia do Saber é bastante 
elucidativa a respeito desta mudança de percepção que permite que ao uso 
do documento a transposição dos limites impostos pelo seu uso como mera 
matéria bruta destinada ao resgate de uma memória idealizada para algo 
com o qual dialogamos, reconstruímos o conhecimento e reinterpretamos 
o mundo.

Dando continuidade à citação anterior, em que os autores Beltrão e Nogueira (2011) 
descrevem como reconstruir o conhecimento e reinterpretar o mundo, que, no caso desta 
tese, é uma reconstrução/reinterpretação de documentos orçamentários analisados não pela 
fria lente da matemática, e sim pelo senso de responsabilidade fiscal do educador público 
com o orçamento da área da educação. Vejamos: 

[...] por uma mutação que não data de hoje, mas que, sem dúvida, ainda 
não se concluiu, a história mudou sua posição acerca do documento: ela 
considera como sua tarefa primordial não interpretá-lo, não interpretar 
se diz a verdade nem qual é o seu valor expressivo, mas sim trabalhá-
lo no interior e elaborá-lo: ela o organiza, recorta, distribui, ordena e 
reparte em níveis, estabelece séries, distingue o que é pertinente do 
que não é, identifica elementos, define unidades, descreve relações. O 
documento, pois, não é mais, para a história, essa matéria inerte através 
da qual ela tenta reconstituir o que os homens fizeram ou disseram, o que 
é passado e o que deixa apenas rastros: ela procura definir, no próprio 
tecido documental, unidades, conjuntos, séries, relações (BELTRÃO; 
NOGUEIRA, 2011, p. 4). 

Os autores Beltrão e Nogueira (2011) continuam a explicar, nesse caso emprestado 
da antropologia, que é necessário verificar o algo a mais na análise documental: minha postura 
ao conversar informalmente com os diretores e professores de quatro escolas irlandesas, 
ou seja, não se ater friamente aos números orçamentários de uma peça governamental 
ditando e normatizando a aplicação de receitas e despesas, mas sim conversando com 
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eles (diretores e professores) para entender se consultavam e consideravam o orçamento 

educacional irlandês com olhos de responsabilidade fiscal, o que, infelizmente, o educador 

brasileiro ainda não o faz: 

É preciso desligar a história da imagem com que ela se deleitou durante 
muito tempo e pela qual encontrava sua justificativa antropológica: a de 
uma memória milenar e coletiva que se servia de documentos materiais 
para reencontrar o frescor de suas lembranças; ela é o trabalho e a utilização 
de uma materialidade documental (livros, textos, narrações, registros, atas, 
edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos, costumes etc.) 
que apresenta sempre e em toda a parte, formas de permanência, quer 
espontâneas, quer organizadas. O documento não é o feliz instrumento de 
uma história que seria em si mesma, e de pleno direito, memória; a história 
é, para uma sociedade, uma certa maneira de dar status e elaboração à 
massa documental de que ela não se separa (FOUCAULT, 2009, p. 7-8). 

Por fim, em seu pensamento mais amplo no sentido de a análise documental 

ultrapassar o texto mera e especificamente escrito, os autores Beltrão e Nogueira (2011, p. 5) 

complementam:

Outro aspecto no qual a posição parece convergente diz respeito a uma visão 
ampliada de documento que vai muito além dos registros escritos. Além da 
mencionada referência de Foucault a respeito, também outros autores, mesmo 
quando preocupados mais especificamente com a discussão metodológica 
sobre o uso da documentação escrita (CELLARD, 2008; MAY, 2004) 
ressaltam, exemplificando com ampla gama de exemplos, que a noção de 
documento não pode ficar restrita ao que está escrito. 

É pelo prisma desses conceitos que este pesquisador quis, antecipadamente, visitar 

e conversar com diretores e professores de quatro escolas públicas irlandesas; verificar, in 

loco, quais os posicionamentos deles em eventual falta de verba para o orçamento escolar. 

Com perguntas focadas, notou-se que todos tinham um grande senso e conhecimento de que 

a responsabilidade fiscal deve ser preponderante na elaboração e na execução do orçamento 

escolar e, caso algum incidente ocorresse (como relatado anteriormente quanto à quebra do 

sistema de calefação da escola), seria perfeitamente compreensível se não houvesse verba do 

Ministério da Educação irlandês para sanar e solucionar o problema, visto que, segundo os 

diretores e professores da escola onde tal quebra do sistema de calefação ocorreu, não havia 

previsão orçamentária. Claro que o diretor da escola e os professores não se mantiveram 

inertes: solicitaram uma verba extraordinária para o Ministério da Educação, mas o ponto-

chave a ser observado aqui é o fato de que entendiam, preliminar e definitivamente, que, se 

o ministério não os atendesse, não seria por uma questão política de governo de ocasião, e 

sim orçamentária de responsabilidade fiscal, em que não é possível contrair dívida adicional, 

se as receitas não cobrirem as despesas. Nesse caso em particular, também relataram que 
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a segunda opção seria solicitar o numerário para o reparo do sistema de calefação para os 
pais dos alunos e para a comunidade onde se situava a escola. Percebeu-se nitidamente 
pela conversa com eles que esta última alternativa deveria ser a resposta para a sugestão de 
manter as crianças devidamente aquecidas enquanto estudavam naquela determinada escola. 

Portanto, preliminarmente e por meio da pesquisa exploratória, conversei 
informalmente com diretores e professores de quatro escolas públicas (escolhidas e indicadas 
pela Dra. Elaine Keane da National Universidade of Ireland – Galway) para auferir seus 
pensamentos e comprometimento com a responsabilidade fiscal no orçamento público 
educacional irlandês.

Após essas conversas informais, os documentos do Ministério da Educação 
irlandês e brasileiro foram analisados para entender o quanto a ausência de responsabilidade 
fiscal contribui para o corte e o contingenciamento da verba da área da educação durante a 
execução orçamentária. 

Uma das principais ideias desta tese é produzir o conhecimento que permita a 
conscientização do educador (diretor de escola, professor, funcionário e comunidade escolar) 
acerca do benefício da responsabilidade fiscal na elaboração e na consequente execução do 
orçamento escolar. Para tanto, é importante retomar o conceito de educação explicitado por 
Freire e o significado da investigação que a ela se integra como um exercício de inquirir, 
analisar, descobrir, conforme destacam Freire (1998) e Prates e Prates (2009).

De acordo com Freire (1998, p. 58):

Educação não é sinônimo de transferência de conhecimento pela simples 
razão de que não existe um saber feito e acabado, suscetível de ser captado 
e compreendido pelo educador e, em seguida, depositado nos educandos. 
O saber não é uma simples cópia ou descrição de uma realidade estática. A 
realidade deve ser decifrada e reinventada a cada momento. Nesse sentido, 
a verdadeira educação é um ato dinâmico e permanente de conhecimento 
centrado na descoberta, análise e transformação da realidade pelos que a 
vivem. 

Paulo Freire continua a nos ensinar com sua sabedoria singular, por meio de Prates 
e Prates (2009, p. 113):

Do que nos fala Freire, senão de processos investigativos? E neste sentido, 
complementam os autores destacando a conclusão do educador de que “toda 
a pesquisa temática se faz ação pedagógica e toda a autêntica educação 
se faz investigação do pensar” (OLIVEIRA; OLIVEIRA in BRANDÃO, 
1990: 20), portanto para o autor investigação e educação são momentos de 
um mesmo processo.
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Valemo-nos aqui das palavras de Freire sobre os processos investigativos também 
para, de forma empírica, aplicá-las na relação responsabilidade fiscal = (implica em) educação 
= (implica em) justiça social. 

A presente pesquisa, singular e inédita, é a autêntica educação da investigação de 
pensar, ou seja, é nesta análise documental e exploratória que um assunto tão desconhecido 
do educador poderá produzir conhecimento que vai propiciar a conscientização do próprio 
educador. Mesmo em meio a educadores, que são estudantes de pós-graduação, sobressai o 
desconhecimento acerca do orçamento público e da desconsideração de que tal tema propicia 
o empoderamento dos cidadãos, que perdem a oportunidade de criticá-lo e utilizá-lo como 
instrumento de justiça social. 

Helder (2006, p. 1-2) ensina sobre a pesquisa documental: “A técnica documental 
vale-se de documentos originais, que ainda não receberam tratamento analítico por nenhum 
autor. [...] é uma das técnicas decisivas para a pesquisa em ciências sociais e humanas”. 

Pimentel (2001, p. 179) também leciona: 

Com o intuito de contribuir para a utilização da análise documental em 
pesquisa, esse texto apresenta o processo de uma investigação. [...] São 
descritos os instrumentos e meios de realização da análise de conteúdo, 
apontando o percurso em que as decisões foram sendo tomadas quanto às 
técnicas de manuseio de documentos: desde a organização e classificação 
do material até a elaboração das categorias de análise. 

Segundo Chizzotti (2006), ao analisar e conversar com o documento, o pesquisador 
pode decompô-lo em cortes ou fragmentos mais simples, que revelam nuances e sutilezas 
contidas no corpo do documento, seja na forma de texto ou números. Tais secessões ou 
fragmentos podem ser palavras, números, termos ou frases. 

No capítulo seguinte, por meio da metodologia aqui descrita, iniciaremos a 
elaboração minuciosa do constructo teórico, que se estenderá também pelos Capítulos 3 e 
4. A totalidade da aplicação da metodologia exarada e explanada anteriormente dar-se-á no 
Capítulo 5. 
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CAPÍTULO 2 
A EDUCAÇÃO E O FINANCIAMENTO PÚBLICO NO BRASIL 

E NA IRLANDA: COMPONDO O CONSTRUCTO TEÓRICO 

Neste capítulo, discorremos sobre a educação no Brasil e na Irlanda, além de abor-
darmos e descrevermos o financiamento público da área educacional nestes dois países, 
com a elaboração de um constructo teórico na inter-relação entre conceitos de educação e 
economia. 

Com a intenção e o objetivo de entender e compreender a relação entre o combate 
da inflação (crônica) no Brasil, a motivação que levou à adoção do tripé macroeconômico 
implantado em 1999 (que consiste em câmbio flutuante, metas fiscais e metas de inflação) 
e a utilização dos juros básicos da economia – Taxa Selic como instrumento de política 
monetária, este capítulo trata sobre a evolução histórica desses componentes que, após tantas 
tentativas frustradas (congelamento de preços – Plano Sarney, confisco de valores depositados 
em conta-corrente e poupança – Plano Collor, apenas alguns exemplos), conseguiram 
debelar a inflação crônica no Brasil. Com a inflação controlada, abriu-se a oportunidade de 
realizar previsões futuras e contínuas de investimentos cujos valores aplicados não seriam 
corroídos pela inflação. Desse modo, em várias áreas sociais, foi possível mencionar quais 
eram as necessidades de investimentos para diminuir a desigualdade social e, notadamente, 
a possibilidade de investimentos críveis na área da educação. 

Segundo Carnoy (2009), Chile e Cuba têm um currículo nacional obrigatório, que é 
implantado nacionalmente. Todas as escolas cubanas devem seguir o currículo nacional e as 
escolas chilenas, públicas ou privadas, devem proporcionar, no mínimo, o currículo nacional. 
No Chile, as escolas públicas e particulares subvencionadas utilizam os livros didáticos 
selecionados pelo ministério (por um grupo de especialistas) em cada série e disciplina. 

No Brasil, o Ministério da Educação aprova um conjunto de livros didáticos, que 
estão de acordo com as políticas curriculares (atualmente representadas pela Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC), e, em seguida, os governos estaduais e municipais elaboram 
suas propostas curriculares em consonância com o documento nacional e escolhem seus 
livros didáticos entre os livros aprovados. Relevante destacar que o documento mais amplo 
da educação nacional é a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional – LDB (1996); 
além deste, existe o Plano Nacional de Educação (PNE) para o período 2014-2024, que é 
desconsiderado e ignorado pelas iniciativas do Ministério da Educação.

À guisa de ilustração, o documento curricular é a BNCC, que deve ser coerente com 

a LDB, com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1998 (o tópico “Introdução” 
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do documento da BNCC informa que é de acordo com os PCN e com o PNE, anteriormente 

citados). 

2.1 A educação no Brasil 

Na década de 1920, relevantes movimentos sociais e culturais começam a sinalizar 

para a necessidade de mudanças na área da educação. Em 1922 e 1924, surgem a Semana 

de Arte Moderna e a Associação Brasileira de Educação, respectivamente. É a primeira vez, 

desde a independência, que importantes debates e conferências são realizados com foco nos 

problemas e no desenvolvimento de várias áreas da sociedade, inclusive a educação artística 

como forma de expressão por direitos sociais no Brasil.

O governo provisório de Getúlio Vargas, vitorioso na Revolução de 1930, defende 

uma ampla reforma educacional. No ano seguinte, a Associação Brasileira de Educação 

(ABE) promove, em Niterói-RJ, um congresso para discutir e apresentar novas ideias ao 

Poder Executivo, objetivando implantar um sistema completo de educação, destinado a 

atender às necessidades de uma sociedade que ingressava na era da técnica e da indústria. 

Segundo o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil da Fundação Getulio Vargas (FGV-CPDOC, 2020):

Falar de educação no segundo governo Vargas (1951-1954) nos obriga 
voltar ao primeiro governo (1930-1945). Foi ali que se criou o Ministério 
da Educação e Saúde (1930), que se construiu um sistema nacional público 
de ensino, e que foram feitas reformas que perduraram muitas décadas 
além da de 1940. A Reforma do Ensino Secundário de 1942, a Reforma 
Universitária, com a criação e padronização do sistema universitário 
público federal, a criação da Universidade do Brasil, a criação do Serviço 
Nacional da Indústria (Senai), em 1942, estão entre tais iniciativas.

Foi um passo importante para combater a desigualdade social materializada nos 

altos índices de analfabetismo porque o novo sistema em debate precisaria alcançar toda a 

população brasileira, e não apenas uma minoria privilegiada, constituindo um instrumento 

de libertação não só da ignorância, como também da miséria. Além disso, os custos com o 

novo projeto de educação proposto seriam assumidos pelo Estado brasileiro. 

Precípuas ideia e meta eram de que o ensino passaria a ser obrigatório e gratuito até a 

idade de 18 anos, custeado por todos os Estados-Membros brasileiros sob a tutela e orientação 

do Ministério da Educação. Sugeria-se também a criação de fundos especiais escolares mantidos 

com um percentual sobre todas as rendas auferidas (ou tributos) pelo governo central, Estados 
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e Municípios. Defendia-se que universidades fossem criadas por todo o Brasil para fazer e 

transmitir ciência e, finalmente, reivindicava-se a “reconstrução do sistema educacional em 

bases que [pudessem] contribuir para a interpenetração das classes sociais e a formação de 

uma sociedade humana mais justa desde o jardim de infância à universidade”.5 

Muitas dessas ideias estavam presentes no Manifesto dos Pioneiros da Educação, 

cujo principal indicativo era a propositura de uma nova função social para a educação como 

motor para redução de desigualdades. Segundo a historiadora Marcílio (2014, p. 82): 

Pretendia-se uma ação mais concreta e firme do Estado, e por isso mesmo 
requeria-se maior força para a escola pública. Reivindicavam-se ensino 
público laico (desvinculado da educação religiosa), a gratuidade, a 
obrigatoriedade e a coeducação – meninos e meninas estudando no mesmo 
ambiente escolar. 

Para entender melhor a educação no Brasil, mister uma profunda análise sobre o 

arcabouço institucional e legal. As leis brasileiras sobre educação representam uma espécie de 

tentativas com acertos e erros para uma perfeita harmonia no tão desejado desenvolvimento 

da área educacional brasileira. 

Ainda segundo a FGV-CPDOC (2020):

Mas foi na gestão do ministro Gustavo Capanema que foi promulgada, em 9 
de abril de 1942, a Lei Orgânica do Ensino Secundário, também conhecida 
como Reforma Capanema. Por essa lei, foram instituídos no ensino 
secundário um primeiro ciclo de quatro anos de duração, denominado 
ginasial, e um segundo ciclo de três anos. Esse último ciclo, que na reforma 
planejada por Francisco Campos apresentava três opções, passou a ter 
apenas duas, o curso clássico e o científico. Os novos currículos previstos 
na Lei Orgânica caracterizavam-se pela predominância do enciclopedismo, 
com valorização da cultura geral e humanística. A Lei Orgânica do Ensino 
Secundário permaneceu em vigor até a aprovação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, em 1961.

Na atualidade, as principais composições desse arcabouço jurídico são: a 

Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988; a BNCC, que é uma lei normativa para 

as redes de ensino e suas instituições públicas e privadas (referência obrigatória para 

elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para o ensino infantil, 

ensino fundamental e ensino médio no Brasil); a LDB, uma lei que define e regulariza a 

organização da educação brasileira com base nos princípios presentes na Constituição; 

o PNE, que estabelece diretrizes e metas para o desenvolvimento nacional, estadual e 

5 Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lançado em 1932 por um grupo de 26 educadores e intelectuais 
propondo princípios e bases para uma reforma do sistema educacional brasileiro.
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municipal da educação, vinculando os entes federativos às suas medidas e obrigando-os 

a adotar iniciativas próprias para alcançar as metas previstas; e o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), que se materializa em um fundo de recursos especial, de natureza contábil e 

de âmbito estadual (um total de vinte e sete fundos), composto por recursos provenientes 

de impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios vinculados à 

educação; e o documento orientador, o PCN, que são diretrizes elaboradas pelo governo 

federal que orientam a educação no Brasil e são separados por disciplina, e tanto a rede 

pública de ensino quanto a rede privada adotam os parâmetros, embora sem caráter 

obrigatório.

Chamada socialmente de Constituição Cidadã e juridicamente de Carta Magna 

de 1988, a Constituição Federal do Brasil foi promulgada em 5 de outubro de 1988 

justamente para readequar a Constituição Federal anterior de 1946, alterada por Atos 

Institucionais em 1967 e 1969 (desprovidos de legalidade constitucional) pelo regime 

militar de 1964 e, por isto, foi o resultado inexorável da tão esperada redemocratização 

do País após 21 anos de regime militar. 

Segundo Oliveira (2007, p. 23), “pela primeira vez em nossa história constitucional, 

explicita-se a declaração dos direitos sociais, destacando-se, com primazia, a educação”. 

Interessante notar que no artigo 6.º da Constituição Cidadã se afirma: “São 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1988, p. 12).

No inciso II do artigo 209, o texto determina que as condições do ensino 

ministrado pela iniciativa privada devem contar com “avaliação de qualidade pelo poder 

público” (BRASIL, 1988, p. 139). No artigo 211, que trata do regime de colaboração 

entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o § 1.º promulga que “a União [...] 

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” (BRASIL, 1988, p. 139) aos entes federados. À 

guisa de exemplo, cabem aqui algumas rápidas palavras sobre a competência concorrente 

entre a União, Estados-Membros (ou federados) e o Distrito Federal para legislar sobre 

alguns direitos prescritos na Constituição Federal brasileira de 1988, especificamente no 

artigo 24, IX, que ortografa legalmente: 
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Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre:
[...]
IX – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (BRASIL, 1988, p. 12).

Assim, os entes federados que compõem o Brasil ou a União (Estados e Municípios) 
podem legislar de forma complementar sobre os assuntos normatizados no artigo 24 da 
Magna Carta brasileira, porque outros temas são de competência exclusiva de cada um 
deles; por exemplo, legislar sobre o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) 
é de competência exclusiva dos municípios, enquanto elaborar leis sobre a Polícia Civil é 
atribuição do Estado-Membro ou federado da União e, por sua vez, cabe a esta legislar sobre 
as leis penais, por exemplo. 

Portanto, na esfera educacional, a competência dos entes federativos é concorrencial 
(que não significa de forma cizânia ou contraditória), mas concorrente para buscar o bem e 
o objetivo comuns. Além disso, a redação original do artigo 24, IX, da Constituição Federal 
de 1988 foi aprimorada pela Emenda Constitucional 85/2015. Vejamos o que foi acrescido: 

IX – educação, cultura, ensino e desporto; 
(Revogado.)
IX – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 

Nota-se que foram acrescidos ao texto constitucional, somente em 2015 (27 anos 
após a promulgação da Constituição Federal de 1988), os cinco novos termos “ciência”, 
“tecnologia”, “pesquisa”, “desenvolvimento” e “inovação”, os quais são muito adjacentes 
e aderentes à área da educação. Por outro lado, embora o texto legal constitucional tenha 
sido aprimorado, percebe-se que o Brasil possui fortes fragilidades quando se faz necessário 
que a classe política utilize a prerrogativa de legislar de forma concorrencial (colaborativa, 
juntos, em parceria, acrescendo, somando) culminando em políticas de Estado que, em vez 
disso, geram comportamentos dicotômicos, pensando mais na próxima eleição e adotando 
políticas de governo, e não políticas de Estado. 

No artigo 214, por sua vez, a Constituição de 1988 defende e determina a elaboração 
do PNE, “visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 
integração das ações do poder público” (BRASIL, 1988, p. 141) que conduzam, entre outros 
objetivos – especificados nos incisos –, à melhoria da qualidade do ensino.

Ensina Camargo (1997, p. 126-127) que na Carta Magna de 1988 a educação é vista 
como fator essencial de agregação e também uma preocupação com a produtividade: 
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De um lado, ela remete aos fins da educação, com todo grau de generalidade 
expresso nos diferentes artigos propostos sobre este tema por inúmeras 
entidades, parlamentares e personalidades participantes do processo 
constituinte. De outro lado, remete à ideia de produtividade, eficácia 
e eficiência do investimento público no setor educacional estatal, e seu 
planejamento para alcançar tais ideais expressos em lei (não apresentando 
muita diferença com relação às ideias presentes nas Leis 4.024/61, 5.692/71 
e 7.044/82). Por último, possibilita, ainda que em termos imprecisos, a 
ideia de controle sobre a iniciativa privada, estabelecendo a “qualidade” 
como um dos critérios para a continuidade ou não da concessão de seu 
funcionamento, ou seja, seria um fator de controle público daquilo que 
está na esfera particular. O primeiro aspecto, ligado aos fins da educação, 
remete a uma discussão filosófica, política e ideológica acerca daquilo 
que é a própria razão do processo educacional. Por isso designa valores 
considerados essenciais na formação do ser humano como cidadão e 
trabalhador. Sabemos que a seleção de valores essenciais para o homem 
civilizado assim como o papel da educação na busca de sua consecução 
nos colocam diante de um grave problema, pois são diversos os interesses 
e compreensões acerca de tais significados e porque, principalmente, 
envolvem concepções acerca de qual modelo de sociedade que se pretende 
construir. De fato, no processo constituinte, foram diversas as propostas 
sobre quais seriam os fins da educação e, consequentemente, os significados 
acerca da qualidade de ensino.

Ressalta ainda Camargo (1997) que houve severos atritos e disputas protagonizados 

por grupos de pressão política representantes de interesses distintos, tais como: Fórum Nacional 

em Defesa da Escola Pública (FNDEP), de um lado, e da Confederação Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), da Associação dos Educadores Católicos (AEC) e da Associação Brasileira 

das Escolas Superiores Católicas (ABESC), de outro, representantes, respectivamente, do 

que Camargo (1997, p. 128) chama de setores que defendiam a educação pública e setores 

católicos e “privatistas”. Segundo o autor, as principais divergências envolveram a aplicação 

de verbas públicas. Camargo (1997, p. 128) afirma que houve esforços para a “elaboração 

de um texto constitucional mais democrático e progressista, realizado especialmente por 

Florestan Fernandes (PT-SP) e Octávio Elísio (PMDB-MG)”.

A Constituição Federal de 1988 também relata: “A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, p. 137). O significado de 

qualidade da educação estaria, assim, diretamente ligado a essa formulação.

Embora prevista na Lei Maior de 1988, a LDB somente ficou pronta e foi 

publicada no ano de 1996. Nota-se nesta a preocupação com a qualidade do ensino, 

cujo artigo 4.º trata e enfatiza as garantias e o dever do Estado com a educação escolar 
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pública, culminado em relatar os padrões mínimos de qualidade: “Variedade e quantidade 

mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem” (BRASIL, 1996). Logo, privilegia-se, nessa lei, um entendimento 

de qualidade como insumos, relacionando-se à questão do financiamento da educação.

O Título VII da LDB normatiza e relata sobre os necessários recursos financeiros 

para que a educação brasileira seja imperiosa e de qualidade aceitável e, ainda, faz 

menção expressa no inciso IV do artigo 70, que relaciona as despesas de manutenção e 

desenvolvimento do ensino, a “levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando 

precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino” (BRASIL, 1996).

Interessante a leitura do artigo 74 que normatiza e reza que “a União, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, estabelecerá padrão 

mínimo de oportunidades educacionais para o Ensino Fundamental, baseado no cálculo 

do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade” (BRASIL, 1996). 

Considerando que os entes da federação sempre tiveram problemas de ajustes 

fiscais desde o Plano Real em 1994, que acabou com a inflação inercial, a própria LDB já 

sinalizava que “a capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre 

os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade” (BRASIL, 

1996). 

Os problemas fiscais sempre estiveram, infelizmente, acima das necessidades 

educacionais. Sem dúvida, responsabilidade fiscal é um pilar inexoravelmente precípuo 

ao desenvolvimento de um país, mas a área da educação deveria ser preservada de 

contingenciamentos porque o investimento na educação de hoje será o passo essencial 

para a colheita do progresso de amanhã, e justiça social somente será alcançada com um 

orçamento público com responsabilidade fiscal, em que este é um importante instrumento 

para se atingir aquela (justiça social). 

Na sociedade brasileira, muitas pessoas acreditam que a responsabilidade fiscal é 

sinônimo de cortes em programas e benefícios sociais, prejudicando os mais vulneráveis 

e desassistidos. Não, não é isto! Vale a pena esclarecer que jamais a responsabilidade 

fiscal cunhou ou defendeu tal comportamento. Assim como existe o compromisso com 

o meio ambiente (responsabilidade ambiental), também há qualidade em alguém que 

possui equilíbrio com as finanças pessoais, evitando gastar o limite do próprio cheque 
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especial e, consequentemente, se endividar de forma imprudente e desnecessária (isto 

chamamos de responsabilidade financeira). Existe, igualmente, o dever do agente 

público ou governo de ocasião de cuidar bem do dinheiro público com cautela e de 

forma primorosa (sejam investimentos ou gastos), sendo tal comportamento denominado 

de responsabilidade fiscal. O termo fiscal na língua portuguesa é originário da palavra 

“fisco”, do latim clássico “fiscus”, cuja origem remonta à Grécia Antiga, significando 

“tesouro do príncipe ou do rei”, ou seja, do governo da época. Portanto, responsabilidade 

fiscal é um termo atribuído ao governo para que ele tenha cuidado e zelo na aplicação do 

dinheiro público (seja em investimentos ou gastos) arrecadado da sociedade por meio de 

tributos e impostos.

Entretanto, por total falta de planejamento fiscal e crescentes déficits 

orçamentários, o modelo do financiamento da educação persiste em um erro primário: 

o custo-aluno é definido a partir de um ponto de referência mínimo, e não com base 

na divisão do montante de recursos disponíveis pelo número de alunos matriculados, 

reflexo da irresponsabilidade fiscal dos entes federativos. Consequentemente, não há 

distribuição equitativa e qualitativa dos recursos financeiros, deixando-se de prestigiar as 

áreas mais carentes, aumentando, assim, a desigualdade social entre os entes federativos 

e a população que neles habita, reside e estuda. 

Outra relevante peça do xadrez educacional no Brasil refere-se ao PNE (sancionado 

em 2014 pelo Congresso Nacional, com o objetivo de direcionar esforços e investimentos 

para a melhoria da qualidade da educação no País, preconiza 20 metas a serem atingidas 

até 2024), que sempre foi pensado e elaborado originando-se de ulteriores diferentes 

projetos. O primeiro projeto, chamado de “Plano Nacional de Educação: proposta da 

sociedade brasileira”, foi discutido e idealizado no II Congresso Nacional de Educação 

(CONED) após dez anos da promulgação da Constituição Federal (1988-1998), “a partir 

de um documento prévio discutido com associações de profissionais da área, com as 

entidades estudantis e com associações acadêmicas e científicas”, articuladas em torno 

do FNDEP (CARREIRA; PINTO, 2007, p. 71). 

Apresentado ao parlamento brasileiro, deu origem à Lei n.º 4.173/2003 com 

nove relevantes vetos pelo Poder Executivo, quais sejam: 1) ampliar o Programa de 

Garantia de Renda Mínima; 2) ampliar a oferta de Ensino Superior público; 3) assegurar 

a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior; 4) ampliar 
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o programa de crédito educativo; 5) ampliar o financiamento público à pesquisa científica 

e tecnológica; 6) implantar planos gerais de carreira para os profissionais que atuam nas 

áreas técnica e administrativa; 7) elevar o percentual de gastos públicos em relação ao 

PIB aplicados em educação, para atingir o mínimo de 7%; 8) orientar os orçamentos 

nas três esferas governamentais de modo a cumprir as vinculações e subvinculações 

constitucionais e alocar valores por aluno que correspondam a padrões mínimos de 

qualidade de ensino, definidos nacionalmente; 9) garantir recursos do Tesouro Nacional 

para o pagamento de aposentados e pensionistas do ensino público na esfera federal, 

excluindo esses gastos das despesas consideradas como manutenção e desenvolvimento 

do ensino.

Independentemente do governo de ocasião e sem qualquer viés político-partidário, 

tais vetos baseiam-se na insuficiência de recursos fiscais para sua implementação. 

Somente em 2001, 13 anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

houve a aprovação pelo Poder Legislativo do Plano Nacional de Educação. No início 

deste século, a própria lei relatava uma correta preocupação com a responsabilidade 

fiscal e, concomitantemente, a imperiosa necessidade de investimentos suficientes na 

educação brasileira. 

O PNE define diretrizes, objetivos e metas para os diferentes (i) níveis de ensino 

da Educação Básica (compreendendo a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio) e educação universitária ou superior; (ii) modalidades de ensino (que 

são divididas entre educação de jovens e adultos, educação a distância e tecnologias 

educacionais, educação tecnológica e formação profissional, educação especial e 

educação indígena); (iii) magistério da Educação Básica; e (iv) financiamento e gestão. 

Além disso, o PNE estabelece claramente algumas metas importantes, tais 

como: (i) padrões mínimos de infraestrutura de prédios e instalações; (ii) formação 

para profissionais da educação (dirigentes, professores); (iii) programas de formação 

em serviço; (iv) definição de políticas específicas para diferentes níveis e modalidades 

de ensino; (v) elaboração de projetos pedagógicos pelas escolas; (vi) estrutura de 

supervisão; (vii) implantação de conselhos escolares; (viii) alimentação escolar; (ix) 

oferta de livros didáticos; (x) programa de renda mínima; (xi) transporte escolar; (xii) 

melhorias do desempenho dos alunos de forma a atingir níveis satisfatórios no Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e nos demais sistemas de avaliação 
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de desempenho; (xiii) formação de professores; (xiv) incentivo à criação e funcionamento 

de organizações estudantis; e (xv) erradicação do analfabetismo.

Considerando que os recursos financeiros são limitados e que a capacidade para 

responder ao desafio de oferecer uma educação compatível, na extensão e na qualidade, 

com a dos países desenvolvidos precisa ser construída constante e progressivamente, são 

estabelecidas prioridades nesse plano, segundo o dever constitucional e as necessidades 

sociais (BRASIL, 2009, p. 5).

Além disso, o PNE destacou as seguintes prioridades: 1) garantia de Ensino 

Fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças entre 7 a 14 anos, assegurando 

o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse ensino; 2) garantia de Ensino 

Fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria ou que não o 

concluíram; 3) ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino; 4) valorização dos 

profissionais da educação; 5) desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação 

em todos os níveis e modalidades de ensino; 6) elevação global do nível de escolaridade 

da população; 7) redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 

permanência, com sucesso, na educação pública; e 8) democratização da gestão do ensino 

público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação 

das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Entretanto, conforme referido no próprio PNE como fatores crônicos a serem 

combatidos na educação brasileira, há menção expressa para: (i) realizar estudos sobre 

custo da Educação Infantil com base nos parâmetros de qualidade, com intuito de 

melhorar a eficiência e garantir a generalização da qualidade do atendimento; (ii) no 

Ensino Fundamental, o plano se refere ao ensino de qualidade como direito considerado 

indissociável ao acesso e à permanência do estudante; (iii) no Ensino Médio, há 

preocupação com os elevados índices de abandono escolar e reprovação/repetência de 

anos escolares estudados; (iv) no magistério da Educação Básica, o PNE reza que a 

melhoria da qualidade do ensino somente será concretizada com o devido e concomitante 

reconhecimento do magistério. 

Para alcançar tais objetivos e metas, há um tomo/capítulo singular sobre o 

financiamento e gestão. Entretanto, como compreender tal capítulo em que a quase 

totalidade dos profissionais envolvidos em sala de aula e na gestão das escolas de todos 
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os níveis públicos da federação não se preocupa com os orçamentos federais, estaduais 

ou municipais? Interessante exemplo ocorreu durante um rápido debate em uma aula de 

doutorado da PUC-SP. Quando um comentário surgiu de que o dólar estava se apreciando, 

um aluno que fez carreira na área da educação como professor e gestor simplesmente 

comentou: “eu não me importo com o dólar... ele não me afeta... o dólar que se lasque”. 

O dólar mais alto encarece bens de capital, eleva os custos de produção e atinge o balanço 

financeiro das empresas, e o efeito da desvalorização da taxa de câmbio na economia 

não se limita ao impacto inflacionário e pode ser prejudicial a toda atividade de um 

país. Segundo Borges (VALOR ECONÔMICO, 2020), o dólar mais alto muda o preço 

relativo de bens duráveis e investimentos, o que prejudica a demanda. Se a demanda for 

afetada, haverá uma queda na produção com o consequente dano ao PIB, gerando um 

recolhimento menor de tributos e menor dinheiro no caixa do Tesouro Nacional. Por sua 

vez, haverá a diminuição de numerário para as diversas áreas do País, inclusive para o 

setor da educação. 

Tal situação real vivenciada demonstra que ótimos profissionais da área da 

educação não conhecem importantes parâmetros e definições econômicas para brigar e 

pleitear por um orçamento federal factível e real. Embora muitas leis digam da relevância 

de haver recursos para todos os objetivos e metas que precisam ser alcançados na educação 

brasileira, não saber nem seguir um orçamento com equilíbrio e responsabilidade fiscal 

provocam inúmeros contingenciamentos quando a dívida pública aumenta e o espaço 

fiscal torna-se insustentável financeiramente. 

Com menos dinheiro de tributos no caixa do Tesouro Nacional, haverá restrições 

orçamentárias e menos tributos gerando efeitos prejudiciais: “O fato é que tem vários 

efeitos e, se considerarmos todos eles, o efeito líquido parece ser desinflacionário. Num 

primeiro momento, [a alta do dólar] aparece na inflação, mas ao longo do tempo tem 

impactos mais recessivos” (VALOR ECONÔMICO, 2020).

Contudo, essa dicotomia entre as boas leis brasileiras que asseguram textualmente 

as metas imprescindíveis para o aprimoramento da educação brasileira e o financiamento 

público com orçamentos equilibrados e com responsabilidade fiscal será abordada mais 

adiante, em capítulo específico, porque, na busca pela justiça social, o orçamento (com 

responsabilidade fiscal) é um forte instrumento para atingi-la. Na Figura 5, é possível 

observar em números percentuais quantos alunos concluem os respectivos estudos: 
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Figura 5 – Alunos que concluem os estudos (em %)

Fonte: Estimativas de população 2018 (IBGE, 2018)

Nota-se, clara e objetivamente, pela Figura 5 que, entre os estudantes que 
ingressam na escola até a conclusão do Ensino Médio, a evasão e/ou desistência escolar é 
de 36%, com variações também significativas entre os anos intermediários do aprendizado 
e da progressão escolar. 
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2.2 A educação na Irlanda

Na Irlanda, em 1831, foi estabelecido o Sistema Nacional de Educação que 

produziu diversos debates acerca de sua concepção que melhor atenderia ao aluno irlandês. 

Por conseguinte, é possível afirmar que na Irlanda existem três categorias de escola pós-

primária, cada uma com seus próprios ethos e missão. Essas escolas diferem por razões 

históricas, sociais e econômicas específicas. Além disso, dentro dessas categorias, as escolas 

se diferenciam amplamente em sua cultura e maneira de operar. É importante ressaltar que 

a escolaridade e, em menor grau, o ensino têm sido objeto de intenso escrutínio nos últimos 

vinte e cinco anos, resultando em mudanças significativas nos anos 1990.

Uma das maiores vitórias da sociedade foi o fato de as escolas serem avaliadas 

regularmente e as informações disponibilizadas para o público em geral, objetivando que 

o funcionamento das escolas seja aberto e transparente para toda a comunidade e que o 

sistema escolar assuma cada vez mais o papel de protagonista na reparação de fraturas e 

desmembramentos sociais.

A Irlanda tornou-se independente do Reino Unido em 1922 e até essa data eram 

as autoridades inglesas que administravam o sistema educacional da Irlanda. Logo após 

a independência, as escolas permaneceram com a estrutura antiga herdada desde o século 

XIX. Característica marcante é que as escolas operaram com relevante autonomia e de forma 

muito independente, e o governo irlandês se envolvia o mínimo possível. 

Com a criação da Comissão de Educação Intermediária (1921), o primeiro passo 

foi as escolas elaborarem seus próprios programas porque o Estado recém-independente era 

explícito com relação a intervir minimamente nas escolas. O currículo das escolas continuou 

sendo clássico e atendia a uma porcentagem muito pequena da população. Exemplificando, 

em 1925, menos de mil alunos fizeram o exame Leaving Certificate.6

Até 1926, o currículo oficial (considerado aquele elaborado pelas próprias escolas 

com a mínima intervenção do governo) era irrelevante e, por esse motivo, a Comissão 

de Educação Técnica elaborou uma lista de propostas posteriormente contidas na Lei de 

Educação Profissional (1930). O ato refletiu a crescente percepção de que a escolaridade na 

Irlanda não conseguia atrair aqueles que não podiam se beneficiar de um currículo acadêmico 

e foi norteada pelos princípios do imperativo econômico. 

6 Leaving Certificate: final exam of the Irish secondary school system.
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No entanto, pela pressão de alguns expoentes da sociedade irlandesa recém-

independente, o sistema educacional nacional começou a dar os primeiros passos para sua 

mudança e, assim, o sistema começou a caminhar para um movimento singular e definitivo 

para se afastar do modelo tradicional de escolas pertencentes e administradas quase em sua 

totalidade pela Igreja. Por outro lado, logo se constatou que a Irlanda não estava devidamente 

preparada para gerir e administrar escolas, professores e o sistema de ensino nacional que 

estava herdando da Igreja.

Entretanto, em 1950, deu-se um passo significativo: o Conselho de Educação da 

Irlanda começou a se debruçar e a investigar o currículo primário e secundário. O Conselho 

informou que não havia razão para realizar mudanças significativas e descreveu os pedidos 

de maior acesso ao Ensino Médio como “utópicos” e economicamente irrealistas. Os 

sucessivos governos e ministros da educação da época seguiram o mesmo pensamento de 

rejeitar a igualdade de oportunidades de acesso maior à educação, o que, consequentemente, 

se estendeu a todos os cidadãos irlandeses.

Insta salientar que desde sua independência e o início da década de 1960, em 

aproximadamente 40 anos, a Irlanda aceitou, geral e amplamente, que o ensino era uma 

reserva da classe média, administrada de maneira mais eficaz por órgãos privados ou 

religiosos, e as inovações inerentes e o acesso foram limitados por ideias econômicas e 

considerações pedagógicas significativas foram ignoradas.

Por sua vez, na década de 1960, houve vozes governamentais favoráveis à 

conscientização da natureza limitada do ensino irlandês, notadamente quanto ao fato de 

compreender e entender que, se o governo proporcionasse melhores e maiores oportunidades 

educacionais para todos (inclusive, com o estabelecimento de faculdades técnicas regionais), 

haveria crescente relação entre bem-estar econômico e educação.

Esse pensamento inédito no seio da sociedade irlandesa foi originário do Relatório 

de Investimento em Educação (1965) que identificava (i) o alto nível de abandono escolar 

precoce; (ii) a baixa taxa de participação no Ensino Médio e na universidade por “muitos 

grupos sociais”; (iii) as desigualdades na participação no ensino pós-primário com base 

no grupo social e na localização geográfica; e (iv) apontou “disparidades significativas” 

na participação no setor educacional entre vários grupos “socioeconômicos e regionais”. 

Por fim, e de forma conclusiva e inesperada para muitos, o relatório apresentou um quadro 

sombrio de subinvestimento e baixo desempenho.
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Desde 1966, o governo irlandês buscava unir a prestação de serviços educacionais 

com a justiça social e, em 1967, o governo anunciou o fornecimento gratuito de educação 

pós-primária. Também houve avanços no transporte escolar gratuito que se destinava a 

facilitar a frequência, que passou de 148 mil alunos em 1967 para 185 mil em 1968.

Em 1970, o governo irlandês anunciou a criação de escolas comunitárias e, com 

base na estrutura escolar abrangente anterior, elas proporcionariam educação de adultos e 

seriam centros de aprendizado para as comunidades locais. 

No tópico de investimentos em educação, relatórios do governo indicavam omissões 

sistêmicas e, apesar dos avanços precípuos como o novo currículo do Ensino Fundamental 

em 1971, do estabelecimento de conselhos de administração nas escolas primárias em 1975 

e da maior participação da sociedade, o acesso à educação permaneceu limitado. Notava-se 

forte abandono escolar precoce e o acesso de crianças com dificuldades de aprendizagem 

não fazia parte do discurso educacional.

Entretanto, na década de 1980, surgiu um movimento inovador e revolucionário, 

quando o governo resolveu reunir, pela primeira vez na história irlandesa, uma série de 

questões que ainda existiam, tais como: (i) consciência da necessidade de reforma econômica; 

(ii) mudanças nas expectativas de emprego; e (iii) diálogo mais amplo sobre a escolaridade. 

As ações governamentais em projetos de lei objetivavam e priorizavam a ideia de 

acesso escolar para todos, insistindo em igualdade de oportunidades para o avanço educacional 

e defendendo que a educação deve ser universal no país para alcançar e ajudar os menos 

favorecidos no âmbito educacional. Pela primeira vez, foi abordado o lugar das mulheres na 

gestão educacional e, de forma muito forte e determinante, os estudos e documentos oriundos 

enfatizavam a relação entre economia e escolaridade. Correta e preponderantemente, foi 

estabelecido um discurso educacional para a década seguinte, quando a questão da educação 

para todos passou a constar na elaboração do orçamento governamental.

Somente em 1990, a Irlanda começou a idealizar, primeiramente por meio de uma 

consulta pública para saber se era desejável ou não, uma “Lei da Educação”, enfatizando 

e chamando a atenção para uma situação pretérita e histórica: as mulheres e os pais “em 

desvantagem” que foram excluídos da oportunidade de estudarem nos níveis fundamental, 

administrativo e consultivo.

O governo dispunha de bons dados estatísticos e sugeriu o financiamento público 

da escola à política de admissões desenhada pelo governo para os alunos e propôs que ele 
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“explorasse” o financiamento de escolas particulares por meio do recebimento de alguns 
tributos. Quando o debate ficou mais acalorado e profundo, o governo irlandês centrou sua 
ideia na desvantagem, mas também realçou a necessidade de gerar uma cultura de “empresa” 
com indicadores de resultado e um precoce entendimento sobre produtividade dos professores 
quanto ao real aprendizado dos alunos no quesito qualidade de ensino e, assim, preparar 
professores para um ambiente social e econômico mais fluido e buscar meios de garantir 
padrões e condições de acesso para todos. Os debates sobre uma nova legislação geral da 
educação continuaram com um objetivo central: estabelecer maior equidade na educação 
para aqueles em desvantagem social, econômica, física ou mental. Essa espinha dorsal tinha 
a complexidade de alcançar maior equidade e acesso, enfatizando-se a necessidade de criar 
um “projeto de vínculos entre casa, escola e comunidade”, combinado com orçamentos 
adicionais para as escolas “que atendem a áreas desfavorecidas”.

Percebe-se que a ênfase na responsabilidade fiscal como ferramenta de justiça social 
já estava intrinsecamente presente no “pensar” de uma nova, abrangente e revolucionária lei 
da educação na Irlanda, desde sua independência em 1922. 

No ano de 1993, durante a Convenção Nacional de Educação, o teto gestacional 
da nova legislação educacional, discutida por mais de quarenta partes interessadas e 
representativas da sociedade irlandesa, determinou que qualquer desigualdade em matéria de 
participação era inaceitável e salientou que, no “interesse da justiça social”, a desigualdade 
precisava ser tratada tanto em seu “contexto social mais amplo quanto nas escolas”, fazendo 
ainda uma menção textual expressa às necessidades das crianças da comunidade e das 
pessoas com deficiência ou necessidades especiais.

2.3 O financiamento público da educação no Brasil 

Na Magna Carta de 5 de outubro de 1988, o parlamento brasileiro resolveu fixar 
percentuais para financiar a educação no Brasil, cujos valores são significativos, tratando-se 
de percentuais mínimos: 18% para a União e 25% para Estados e Municípios.

Reza o § 1.º do artigo 211 da Constituição Federal de 1988: 

A União organizará o sistema federal de ensino e 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 
(BRASIL, 1988, p. 139).
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Conforme os artigos de 157 a 162 da Constituição Federal, a tributação deve ser 
partilhada entre todos os entes federativos, uma vez que é o poder central (União) que 
mais tributa e arrecada. Logo, parte da arrecadação da União é transferida para Estados e 
Municípios e parte da arrecadação dos Estados é passada aos Municípios. 

De acordo com Machado (2004, p. 22), conceitualmente, o orçamento brasileiro 
possui três funções: (i) alocativa; (ii) distributiva (ou redistributiva); e (iii) estabilizadora:

1) Função Alocativa: provisão de bens públicos, ou processo pelo qual o 
uso de recursos totais da economia é dividido entre bens públicos e privados 
e pelo qual a composição dos bens públicos é escolhida; os bens públicos 
não podem ser oferecidos de forma compatível com as necessidades da 
sociedade através do sistema de mercado. O fato de os benefícios gerados 
pelos bens públicos estarem disponíveis a todos os consumidores, faz com 
que não haja pagamento voluntário aos fornecedores desses bens. Assim, o 
governo se encarrega de determinar o tipo e a quantidade de bens públicos 
a serem ofertados e a calcular o nível de contribuição de cada consumidor.
2) Função Redistributiva: refere-se à organização da distribuição da renda, 
resultante dos fatores de produção – capital, trabalho e terra – e da venda 
dos serviços desses fatores no mercado. Ela pode ser feita através do 
mecanismo das transferências, dos impostos e dos subsídios para assegurar 
conformidade com o que a sociedade considera uma situação “justa” de 
distribuição; e
3) Função Estabilizadora: relaciona-se ao uso da política orçamentária com 
o objetivo de manter o pleno emprego. Essa política pode se manifestar 
diretamente, através da variação dos gastos públicos em consumo e 
investimento, ou indiretamente, pela redução das alíquotas de impostos, 
que eleva a renda disponível do setor privado.

Tal comportamento previsto no texto da Lei Maior objetiva mitigar o impacto das grandes 
diferenças de arrecadação e para aumentar o poder de investimento de Estados e Municípios, 
levando em consideração que a União arrecada aproximadamente 70% dos tributos, os Estados 
perto de 25% e os Municípios em torno de 5%. Isso ocorre porque existe a seguinte divisão 
constitucional de responsabilidades na área da educação: (i) os Municípios são responsáveis 
pelas creches e pelo Ensino Fundamental dos 14 primeiros anos de vida; (ii) os Estados são 
provedores do Ensino Médio nos três últimos anos da educação; e (iii) a União é a responsável 
pelas universidades e pelo ensino técnico (12% do Ensino Médio, aproximadamente). 

A sociedade brasileira sempre esteve atenta à necessidade de um maior desenvolvimento 
da educação e alguns governos foram sensíveis ao apelo de mais fundos públicos para alcançar 
este objetivo. 

Em 1996, foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), pela Lei n.º 9.424/1996, com a devida 
regulamentação legal pelo Decreto n.º 2.264/1997, que vigorou com esse nome entre 1996 a 
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2006. Logo após, em dezembro de 2006, é criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

Na verdade, já havia uma previsão legal e constitucional nos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988 (que, por definição jurídica, 
são regras legais de transição entre a antiga constituição ou ordenamento jurídico maior e a nova 
Constituição Federal, objetivando, de forma transitória e temporária, proceder às alternações e 
conversões para a nova ordem constitucional recém-promulgada sem descontinuidade ou dúvidas 
significativas quanto à implantação de determinada regra constitucional nova), precisamente no 
artigo 60, que rezava textual e constitucionalmente:

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 (BRASIL, 1988, p. 140).

De acordo com a Organização Não Governamental (ONG) Todos pela Educação 
(2020), o FUNDEB se divide entre os 26 Estados federativos do Brasil (mais o Distrito Federal) 
e é um instrumento legal e orçamentário de redistribuição de recursos financeiros destinados à 
Educação Básica. Também é utilizado para o pagamento dos salários dos professores e preconiza 
como um de seus objetivos financiar e desenvolver todas as fases e etapas que compõem a 
Educação Básica brasileira, uma vez que ela está sob a responsabilidade dos Municípios na 
forma de (i) creches; (ii) Pré-Escola; (iii) Educação Infantil; (iv) Ensino Fundamental; (v) Ensino 
Médio; e, inclusive, (vi) Educação de Jovens e Adultos. À guisa de esclarecimento, o FUNDEB 
não contempla o Ensino Superior em suas diversas modalidades educacionais.

Ainda segundo a ONG Todos pela Educação (2020), o principal objetivo do FUNDEB 
é tentar equalizar as diferenças orçamentárias e financeiras existentes nas redes de ensino, visto 
que a relação matemática entre a rede de ensino que mais consegue investir e aquela que não 
tem condições e investe menos é parcialmente equalizada, evitando-se uma desigualdade entre 
os Municípios e suas respectivas redes de ensino. A ONG Todos pela Educação (2020) afirma: 
“De acordo com o Estudo Técnico 24/2017 da Câmara dos Deputados, sem a política de fundo, 
a desigualdade seria de 10.000%. Com as atuais regras, a distância é de 564%”. 

Em complemento, o FUNDEB contribui para uma melhor uniformização do atendimento 
escolar da Educação Básica. Com o dinheiro do FUNDEB destinado aos municípios, esses 
entes federativos, que têm melhor e direto contato com os habitantes de determinada localidade, 
podem e se capacitam a aumentar as vagas para a matrícula de crianças porque também contam 
com uma relevante ajuda financeira oriunda daquele fundo. Assim, a ONG Todos pela Educação 



70

(2020) complementa: “[...] dessa maneira, municípios são incentivados a se concentrarem na 
Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e os estados, nos Anos Finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio”.

Sousa Jr. (2005, p. 24) complementa:

Ao definir em que os recursos destinados ao ensino devem ser aplicados, a 
legislação sofre um grande avanço, pois contribui para o melhor controle 
e a fiscalização de contas referentes às despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino. A fiscalização e a publicização de dados referentes 
às receitas e às despesas com o ensino são condições imprescindíveis para 
facilitar o acompanhamento dos órgãos públicos, e consequentemente, da 
sociedade civil do pecúlio público destinado ao ensino.

Conforme a observação e o ensinamento de Sousa Jr. (2005), já havia uma incipiente 
preocupação com o controle e a fiscalização das contas públicas, notadamente neste caso, acerca 
do dinheiro que seria empregado na educação quando da criação do FUNDEB e legislação 
inerente precedente. 

No sistema tributário brasileiro, há um espaço redacional tributário na Magna Carta de 
1988 dedicado, exclusivamente, para a área da educação. 

Há cinco espécies do gênero “tributo” no Brasil: (i) impostos; (ii) taxas; (iii) 
contribuições de melhoria; (iv) empréstimos compulsórios; e (v) contribuições. Os mais 
precípuos e relevantes são os “impostos”, espécie que proporcionou ao governo federal a quase 
totalidade de receitas ordinárias para custear as despesas atreladas às diversas políticas públicas. 
As “taxas” são tarifas públicas cobradas diante de um serviço realizado ou proporcionado 
pelo Estado ou entes federativos, tais como a emissão de passaportes ou a carteira nacional 
de habilitação. As “contribuições de melhoria” são devidas pelo cidadão que obteve alguma 
melhora ou ganho patrimonial com algum serviço ou benfeitoria realizada pelo poder estatal 
para toda a coletividade (residente que teve seu imóvel valorizado patrimonialmente porque foi 
realizada uma obra do metrô nas imediações de sua casa). 

O “empréstimo compulsório”, que é competência exclusiva da União e não está 
vinculado a qualquer atividade estatal, possui um fim específico e o valor arrecadado precisa 
ter destinação legalmente estabelecida (será, posteriormente, restituível, uma vez que o ente 
arrecadador tem o dever legal de devolver o valor pago ao contribuinte).

Por sua vez, as “contribuições” possuem origem em condutas praticadas por particulares, 
que estão atreladas à atuação estatal nos planos social, econômico ou profissional (por exemplo, 
Contribuições Sociais, Contribuições Interventivas no Domínio Econômico, Contribuições 
Profissionais ou Econômicas etc.). 
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Somente os impostos são auferidos para a materialização do cálculo de 18% garantido 
para a União custear a educação, de acordo com o preconizado textualmente no artigo 212 
da Constituição Federal, lembrando ainda que esse mesmo dispositivo constitucional reza 
que a União jamais aplicará, na área da educação, percentual menor que 18%, e aos Estados e 
Distrito Federal e aos Municípios, nunca menos que 25% da receita resultante dos impostos e 
transferências constitucionais. 

Relevante e mister salientar que o artigo 212 da Magna Carta de 1988 dispõe que o 
Ensino Fundamental obterá o acréscimo da contribuição social do salário-educação, recolhido 
pelas empresas (a Emenda 53/2006 modificou essa disposição, acrescentando as outras etapas 
de ensino).

A Figura 6 exemplifica os repasses obrigatórios do governo federal para os fundos de 
participação de Estados e Municípios (FPE e FPM) e depois dos Estados federados para os entes 
municipais: 

Figura 6 – Como é feita a transferência de recursos para a educação no Brasil

Fonte: Instituto de Estudos Socioeconômicos (2019)
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Nota-se na Figura 6 que há uma interdependência na transferência de arrecadação e 
financiamento na área educacional, tendo cada ente da federação brasileira um papel distinto 
e em inter-relação com as demais esferas do poder público.

Por sua vez, em observância ao artigo 212 da Lei Maior de 1988 e diante da 
regulamentação específica constante na LDB, o numerário repassado pelo governo federal é 
aportado para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). 

As demais atividades importantes e complementares (uniformes escolares, merenda, 
transporte etc.) são suportadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). 

A Figura 7 complementa a informação para melhor compreensão:

Figura 7 – Distribuição de recursos do FUNDEB e FNDE na educação

Fonte: Instituto de Estudos Socioeconômicos (2019)

Em complemento ao financiamento descrito anteriormente, a Figura 7 representa e 
explicita os percentuais oriundos da União e dos entes federativos que compõem o FUNDEB 
(destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino) e de quais fundos governamentais os 
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recursos são oriundos para compor o FNDE (demais elementos que orbitam positivamente 
a favor da materialização do ensino), mister salientar e chamar a atenção para o artigo 70 da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que determina o custeio com:

•	 Remunerar e aperfeiçoar os profissionais da educação.

•	 Adquirir, manter, construir e conservar instalações e equipamentos necessários 
ao ensino (construção de escolas, por exemplo).

•	 Usar e manter serviços relacionados ao ensino, tais como aluguéis, luz, água, 
limpeza etc.

•	 Realizar estudos e pesquisas visando o aprimoramento da qualidade e expansão 
do ensino, planos e projetos educacionais.

•	 Realizar atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino como vigi-
lância, aquisição de materiais.

•	 Conceder bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas.

•	 Adquirir material didático escolar.

•	 Manter programas de transporte escolar. 

Segundo o INEP (2001, p. 13): 

[...] a vinculação de recursos de impostos para a educação – reserva de 
determinado porcentual do valor arrecadado via impostos – é uma das 
medidas políticas mais importantes de disponibilização de meios para o 
cumprimento do vasto elenco de responsabilidades do poder público nessa 
área. Nesse sentido, a área de educação historicamente conviveu com um 
preceito constitucional com este teor. 

Pinto (2000, p. 26) resume bem esse histórico ao escrever que: 

[...] a vinculação constitucional de recursos financeiros para a educação, 
iniciada em 1934, revogada pela Constituição da ditadura do Estado Novo 
(1937) e retomada pela Constituição de 1946 (que em seu art. 169 aumenta 
para vinte por cento o comprometimento dos municípios e incorpora 
a expressão, atualmente em uso, “manutenção e desenvolvimento do 
ensino”), para ser revogada novamente em 1967, já em plena ditadura 
militar. 

Temos ainda uma classificação completa segundo o INEP, cuja Figura 8 expõe todas 
as circunstâncias e destinos das verbas para a área da educação no Brasil:
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Figura 8 – Estrutura de financiamento da educação por unidade da federação

Fonte: Constituição Federal, LDB e demais leis ordinárias. Elaborado pelo INEP (2018) 

Na Figura 8, observamos em detalhe e por item singular a atribuição específica de 

cada ente federativo no financiamento da educação brasileira. Exemplificando, o ICMS, um 

tributo estadual, e o salário-educação, uma contribuição social destinada ao financiamento 

de programas, projetos e ações voltados para a Educação Básica pública, revertem parte de 

suas receitas para ajudar no financiamento da educação nos Estados brasileiros e no Distrito 

Federal. 
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Segundo ainda o INEP (2001, p. 25):

Um dos assuntos mais polêmicos sobre finanças públicas, principalmente 
quando referido especificamente à questão do financiamento das políticas 
sociais, gira em torno da vinculação das receitas públicas – a área de educação 
é quase totalmente financiada por vinculações. A defesa desse mecanismo 
de financiamento está relacionada com o fato de esse procedimento ter 
desempenhado um papel importante na manutenção dos recursos para a 
área social, principalmente nos períodos de crise econômica, isso porque a 
evidência histórica sugere que esses períodos são acompanhados de cortes 
justamente nos recursos destinados às áreas sociais.

Para evitar esse tipo de acontecimento nefasto para a área da educação, que consistirá 
em cortes e contingenciamentos, os quais, por sua vez, são aplicados à quase totalidade 
das áreas que recebem recursos federais, a elaboração de um orçamento crível impedirá 
manobras de desvinculação de receitas da União, comumente identificada pela sigla DRU.

Segundo Appy (2018, p. 1), o Brasil gasta mal e tem planejamento ineficiente; antes 
da Magna Carta de 1988, o total investido na educação brasileira correspondia a apenas 1% 
do PIB. Hoje são 6%. 

Appy (2018, p. 1) completa, ensinando: “O Brasil não gasta pouco com educação 
pública, mas gasta de forma extremamente ineficiente”. 

Ainda para Appy (2018, p. 1), a nefasta e desbragada condição atual da baixa 
qualidade da educação pública brasileira, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino 
Médio, afeta, preponderantemente, os mais pobres da população que não podem pagar pelo 
ensino privado.

Segundo Cruz (2021), da organização Todos pela Educação, nos últimos dois anos do 
atual governo federal, a Educação Básica está com o “menor nível de execução orçamentária 
em todas as análises realizadas no relatório (despesas obrigatórias, discricionárias e emendas 
parlamentares)”.

Cruz (2021) ainda enfatiza: 

O pior cenário está nas despesas discricionárias, aquelas não obrigatórias, 
com apenas 15% de pagamento – é a pior taxa dessa década para o período. 
As despesas obrigatórias (69%) e emendas parlamentares (10%) têm o 
pior nível de execução em comparação com Ensino Superior e Educação 
Profissional. No início de novembro de 2020, o Congresso Nacional 
aprovou os Projetos de Lei do Congresso Nacional (PLNs), enviados pelo 
Governo Federal, que propunham um corte de R$1,1 bilhão no orçamento 
destinado à Educação Básica. Para as demais etapas, no entanto, houve 
suplementação de R$862,4 milhões, reduzindo, assim, o impacto total 
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causado pelo corte no Ensino Básico; o saldo para o MEC como um todo 
é negativo em R$253,2 milhões. Sem considerar os cortes acima, até 
outubro, o FNDE já acumulava R$885 milhões em cancelamentos desde 
o começo do ano. A autarquia concentra 64% dos recursos vinculados à 
Educação Básica no MEC. 

É notório que há muitas idas e vindas no orçamento federal da área da educação. 
Embora a Lei Maior de 1988 e demais legislações ordinárias e complementares assegurem 
numerário para essa área, é no gerenciamento específico e criterioso do orçamento público 
educacional que realmente as ações e metas orçamentárias passam para sua devida 
materialização, beneficiando a área da educação e os mais vulneráveis que precisam de uma 
educação de qualidade.

Cruz (2021) ainda explica e complementa:

Para fins de comparação, caso a execução seguisse uma linearidade ao longo 
do ano, poderíamos esperar um percentual de pagamentos próximo a 85% 
ao final do mês de outubro. No entanto, após 10 meses, o FNDE utilizou 
apenas 53% do limite de pagamento das despesas discricionárias. Desse 
total, 33% pertencem ao orçamento de 2020, o restante foi consumido com 
despesas carregadas de anos anteriores, os restos a pagar (RAP). Devido ao 
alto comprometimento do seu limite com RAP, a autarquia se encontra em 
uma situação delicada. O FNDE ainda dispõe de R$2,0 bilhões de limite 
de pagamento até o final do ano, entretanto, entre despesas da LOA 2020 
(R$2,1 bilhões) e RAP (R$ 3,1 bilhões), ainda restam R$5,2 bilhões a 
serem pagos, valor que supera o limite disponível em mais de 2,5x. 

À guisa de ilustração de como verbas e recursos para a área da educação garantidos 
constitucionalmente dependem de um orçamento bem efeito e crível quanto à sua execução 
com responsabilidade fiscal, em 2020, o FNDE gastou apenas 53% de seu orçamento para o 
pagamento das despesas discricionárias. Os cortes acumulados são de R$ 885 milhões desde 
o início de 2020.

2.4 O financiamento público da educação na Irlanda

Na Irlanda, a responsabilidade fiscal é garantida pela União Europeia e, desse 
modo, não se faz necessário o contingenciamento ou o corte de verbas nas áreas sociais, 
notadamente na área da educação.

Segundo o Department of Education (equivalente ao Ministério da Educação no 
Brasil), a Irlanda aumentou seu orçamento para a área da educação, a partir de 2015, para 
melhorar a educação especial e pequenas escolas, que se beneficiam de novos investimentos. 
Também foram criadas mais vagas para estudantes no Ensino Superior e novos cursos de 
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terceiro nível (chamados de técnicos no Brasil) originados como parte de um novo fundo de 
€ 60 milhões.

Ainda de acordo com o Department of Education, o orçamento do ano de 2020 
representou o quarto ano consecutivo de grande reinvestimento no sistema educacional 
irlandês (inclusive em treinamento de professores), a despeito da grave e nefasta pandemia 
da Covid-19 que atingiu todo o planeta. 

McHugh (2020), na posição de Ministro da Educação e Habilidades do governo 
irlandês, relatou: 

Em meio às incógnitas do Brexit e às restrições que isso impôs ao 
Orçamento 2020, devemos garantir que permaneçamos dedicados a fazer 
o nosso melhor pelos mais vulneráveis   e continuar a investir na educação 
para as gerações futuras.

Pelos relatórios orçamentários, a verba disponível para a área da educação na 
Irlanda foi precípua e significativa nos últimos anos, na cifra recorde de € 11,1 bilhões em 
2020, um aumento de 3,4% em 2019.

Uma das características alardeadas por quase todos os irlandeses e o governo 
federal é criar e manter e fomentar um sistema educacional inclusivo e capacitador, com 
foco constante e direcionado para aprimorar e melhorar as oportunidades educacionais de 
todos os jovens e adultos, sem distinção de classe social, credo, raça etc.

Há também correta e perene preocupação com crianças e jovens portadores de 
necessidades especiais, com a ideia já em vigor há alguns anos, da redução do tamanho 
das turmas, permitindo maior flexibilidade de atuação e ministração de aulas e atividades 
acadêmicas por parte dos professores envolvidos. 

Há uma ideia muito difundida no ambiente escolar irlandês de que pequenas escolas 
são uma força vital nas comunidades.

Algumas das principais características do Orçamento 2020 na área da educação 
irlandesa foi a contratação de 581 novos professores, atingindo um total de 71.473 professores 
para um país com renda per capita semelhante à do Brasil, mas que tem apenas 4,9 milhões 
de habitantes (censo demográfico de 2019).

Segundo ainda o Department of Education da Irlanda, em 2019 houve uma rubrica no 
orçamento da área da educação no valor de € 60 milhões para instituições de Ensino Superior 
que buscam criar novos e diversos cursos para expandir o número de vagas para estudantes, 
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enquanto prepara os jovens para um mundo de trabalho em rápida mudança. Esse investimento 
faz parte da Iniciativa de Capital Humano de € 300 milhões de cinco anos, visto que a Irlanda 
tem um Fundo Nacional de Formação que se assemelha a um plano diretor de iniciativas e 
tarefas a serem atingidas nos próximos anos, demonstrando que há planejamento educacional.

Ele adicionará capacidade em todo o Ensino Superior para atender às necessidades 
de competências prioritárias para empresas, impulsionar o crescimento e desenvolvimento 
de empregos regionais e apoiar os principais setores econômicos na resposta aos desafios do 
Brexit.

Há também relevante verba presente no orçamento educacional de 2020 para edifícios 
escolares novos, maiores e mais eficientes no âmbito energético. No entanto, conforme este 
pesquisador presenciou em visita pessoal a uma escola irlandesa, na qual o sistema de calefação 
havia quebrado repentinamente, a ausência de verba para esse tipo de manutenção inesperada, 
se não for suficiente no orçamento educacional, tal reparo não será realizado às custas de 
endividamento ou remanejamento de verbas. Indagado por este pesquisador no momento da 
visita à escola, o diretor respondeu: se não há verba suficiente no orçamento para esse reparo 
emergencial, solicitaremos aos pais dessa comunidade que orbita a escola para tentar ajudar. 
São claros e notórios a responsabilidade fiscal e o cuidado com o gasto público, a fim de evitar 
um desequilíbrio orçamentário e/ou despesas futuras que precisarão ser honradas com cortes 
ou contingenciamentos. Nota-se que entre os professores e diretores das escolas há grande 
consciência fiscal no sentido de gastar apenas o que foi orçado. 

O Department of Education ainda discorre sobre o Projeto Irlanda 2040, com os 
seguintes pontos-base:

•	 Criação de mais de 30.000 vagas escolares.

•	 Um investimento de 1 milhão de euros para financiamento de livros escolares 
nas escolas primárias.

•	 Gaeltacht Grants,7 que são a restauração da bolsa chamada Gaeltacht (é uma 
palavra da língua irlandesa que indica as regiões onde predomina o uso da 
língua irlandesa em detrimento da inglesa) que se destina a alunos em progra-
mas de formação inicial de professores financiados pelo Estado.

•	 € 26 milhões serão investidos no sistema de transporte escolar para atender a 
um número crescente de alunos.

7 Gaeltacht Grant to assist trainee teachers who must attend a placement in the Gaeltacht in order to 
graduate from their college course.
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Ressalta-se a relevância dessa política de longo prazo da sociedade e do Estado 
irlandês, visto que não são políticas de governo, e sim políticas de Estado, uma vez que há 
planejamento em áreas vitais da educação no horizonte dos próximos 20 anos (até 2040). 

Godoi (2017, p. 9) explica e enaltece:

O intrigante da experiência irlandesa é compreender como foi possível que 
o processo de fortalecimento da atuação institucional do Estado se desse 
em um momento em que seus quadros e verbas eram reduzidos de forma 
significativa. A explicação para este aparente paradoxo não é simples. 
Em primeiro lugar, não se pode subestimar o elemento de credibilidade 
implícito no processo de ajuste do setor público. O Estado, dando à 
sociedade um exemplo claro de comprometimento com a estratégia 
nacional de desenvolvimento por meio da disposição de aceitar sacrifícios 
individuais (e.g., cortes drásticos de despesas e redução em seu quadro) 
em prol de um objetivo nacional mais amplo, confere enorme crédito aos 
pactos sociais e estimula a cooperação dos demais grupos.

Godoi (2017, p. 6) continua a ensinar:

No sistema irlandês, o governo efetivamente serve como fórum dentro 
do qual o processo de busca de consenso opera. Ele envia convites aos 
participantes, determina os limites dentro dos quais a estrutura de parceria 
deve operar, modera demandas conflitantes e facilita o processo de 
negociação (Wagle e Shah, 2003). O processo é assim bastante diferente de 
uma interação bilateral tradicional. Dentro do pacto, os trade-offs de uma 
decisão são apresentados mais claramente, e cada agente tem que explicar 
e assumir a responsabilidade por suas decisões frente aos outros.

É relevante manter textualmente as palavras de Godoi (2017, p. 7), dada a 
importância de seu contexto, quando comparado ao Brasil: 

Os acordos mais antigos, especialmente o primeiro (1987-90) tinham um 
foco macroeconômico mais estreito, e tratavam basicamente da negociação 
de salários nos setores público e privado por um período de três anos, com o 
objetivo central de manter disciplina fiscal e garantir a competitividade da 
economia. Conforme a estabilidade foi sendo alcançada, atenção crescente 
passou a ser devotada aos assuntos mais amplos de reforma estrutural e 
distributiva. No começo dos anos 1990 o desemprego e a emigração eram 
as principais preocupações. Conforme os ganhos econômicos continuam 
ao longo da década, a ênfase passou crescentemente à coesão social, 
desenvolvimento regional e pobreza (Wagle e Shah, 2003).

A Irlanda, a exemplo do Brasil, sim, já vivenciou uma grave crise fiscal. A diferença 
é que ela conseguiu resolvê-la a duras penas, enquanto o Brasil jamais foi capaz de equacionar 
seu déficit público e crise fiscal que, a cada ano, somente deteriora.

Sem a resolução de uma crise fiscal, é impossível um Estado ou governo fazer 
investimentos em diversas áreas, principalmente na área social e educacional. A Irlanda, 
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com sacrifício hercúleo, inerente a qualquer resolução de crises fiscais, atingiu seu equilíbrio 

orçamentário e fiscal e passou a investir e focar as áreas sociais e a área da educação, sem 

deixar de investir em outros setores. Engana-se quem pensa que a crise fiscal irlandesa 

foi solucionada com a injeção maciça de euros pela Comunidade Europeia porque, entre 

os vários quesitos para se ingressar no Tratado de Maastricht, há dois relevantes a serem 

observados: chamados de “critérios de convergência”, estão relacionados à disciplina 

orçamentária e fiscal e à estabilidade da moeda europeia; portanto, o déficit orçamentário 

de um país candidato a integrante da União Europeia não pode exceder 3% do PIB, e sua 

dívida pública não pode superar 60% do PIB. À guisa de exemplo, a dívida pública de um 

país emergente situa-se entre 45% a 60% e o Brasil já atingiu 90% em 2020, com tendência 

a chegar a 100% do PIB até 2024. 

Novamente, Godoi (2017, p. 7) ressalta com propriedade: 

A resolução da grave crise fiscal foi provavelmente a maior conquista do 
primeiro pacto social (Honohan, 1998). Além disso, o estabelecimento de 
uma fórmula para reajustes salariais no médio prazo assegurou relações de 
trabalho relativamente pacíficas ao longo do período, e maior previsibilidade 
na economia. Ao mesmo tempo em que não se podem subestimar as 
conquistas e méritos dos pactos sociais, especialmente do primeiro, é 
preciso admitir que seu timing foi particularmente feliz. Os principais 
partidos políticos estavam dispostos a apoiar as medidas necessárias, e o 
desaquecimento da economia nos anos 1980 e o alarmante desemprego 
facilitavam um acordo tripartite entre sindicados, empregadores e governo. 
Além disso, a economia global estava entrando numa fase de otimismo. 
Iniciado o círculo virtuoso, a confiança geral na política começou a crescer 
e a metodologia do acordo tripartite foi perpetuada. 

A própria OCDE (2001) e Godoi (2017, p. 7) reconhecem esse grande avanço da 

Irlanda. Este último afirma: 

Em grande parte das análises sobre o rápido progresso da Irlanda, o 
acordo entre classes tem sido identificado como força propulsora da 
mudança. Como sugere o relatório da OECD (2001), estabelecendo uma 
estrutura institucional e um processo pelo qual o governo, o setor privado 
e a sociedade civil tomam as principais decisões socioeconômicas com 
apoio popular amplo, conseguiu-se criar um círculo de benefícios para 
todos os participantes através do restabelecimento da competitividade e da 
manutenção de um clima de cooperação entre empregadores e empregados, 
o que por sua vez levou a um ambiente propício ao investimento e ao 
crescimento.

Diferentemente do Brasil, que precisou fixar na Constituição de 1988 percentuais 

de receitas de tributos para assegurar numerário para a área da educação, a Irlanda estabelece 

os valores de acordo com seu orçamento anual meticulosamente preparado para, quando 
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o exercício fiscal e escolar começarem, não haver cortes ou contingenciamentos na área 
educacional. 

É notório que o governo federal e o parlamento brasileiros, nos últimos anos, nunca 
se preocuparam em elaborar um orçamento crível e factível. Primeiro, há uma questão 
histórica nefasta: anos de inflação alta e hiperinflação impedem projeção real de receitas e 
gastos até no mês subsequente. Quem viveu ou presenciou essa época inflacionária tem a 
consciência de que era impossível saber quanto custariam simples alimentos da cesta básica 
na semana seguinte. Então, como prever meses adiante dentro de uma peça orçamentária? 

O segundo fator histórico é o fato de que, diante da inflação, o Brasil sempre 
precisou emitir títulos da dívida pública porque a sociedade em geral buscou preservar 
seus rendimentos, mesmo que parcos. É fácil um governo emitir títulos da dívida pública 
e endividar-se no mercado, enquanto não atinge percentuais de dívida que se mostrem 
perigosos. Instituições financeiras fomentam empréstimos para pessoas físicas, cobrando 
juros que muitas vezes tornam a dívida maior, e e continuam a fazê-lo até perceberem que 
o indivíduo não consegue mais honrar a dívida. A questão nesse exemplo não é contrair 
mais dívida, e sim honrar a dívida! Por ser um país emergente, com um mercado vasto e 
diversificado, investimentos são necessários e, sem dinheiro próprio no Tesouro Nacional, o 
governo emite papéis da dívida pública para materializá-los. 

Percebe-se que a Irlanda, mesmo sendo um país com uma classe média emergente 
como a brasileira e com as mesmas carências (embora muitas tenham sido superadas e agora 
são minoradas), optou por uma responsabilidade fiscal por meio de um consenso na sociedade 
irlandesa que resolvesse o déficit público, abrindo espaço para a retomada de investimentos 
nas áreas social e, principalmente, educacional. 

Por fim, Godoi (2017, p. 9) complementa:

Este fortíssimo ajuste só foi possível com o suporte claro de todos os 
principais partidos políticos e classes sociais. Como coloca McCarthy 
(2001, p. 21), os objetivos foram apresentados claramente para o público 
por ocasião do primeiro pacto social, e exerceu-se forte liderança para 
alcançar os objetivos respaldados pela sociedade. O custo da estabilização 
foi comunicado de forma transparente e generalizada ao longo de todos os 
grupos, e garantiu-se que alguns direitos mínimos, basicamente seguro-
desemprego, educação e saúde, não seriam afetados pelos cortes. Para 
muitos analistas, a adoção do pacto social foi a peça-chave para quebrar o 
círculo vicioso em que o país se encontrava porque garantiu que todos os 
grupos importantes da sociedade estivessem conscientes dos objetivos e 
percebessem o que podiam ganhar com a adoção das medidas. A confiança 
que veio das medidas de estabilização críveis e do ajuste fiscal permitiu 
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taxas de juro mais razoáveis, o que, combinado com menores necessidades 
de financiamento e altas taxas de crescimento, levou à gradual redução da 
dívida/PIB.

Segundo Rallo (2017), o gasto público irlandês, em 2011, já havia sido reduzido em 

20% em relação ao PIB, o que diminuiu o desequilíbrio orçamentário na mesma proporção, 

e, entre 2011 e 2015, os gastos do governo no tocante ao PIB voltaram a cair mais 11,6 

pontos percentuais, culminando em 33,9% do PIB ao final de 2015, conforme demonstra a 

Figura 9: 

Figura 9 – Austeridade fiscal e crescimento na Irlanda – 2010 a 2015

Fonte: Inversor Global en base a Eurostat (2018)

Nota-se na Figura 9 que tais cortes de gastos (que não ocorreram em áreas sociais) 

fizeram com que o orçamento público irlandês fosse mais equilibrado e crível, evitando-

se cortes e contingenciamentos para cobrir outras áreas e/ou porque as receitas previstas 

erroneamente não estão se materializando no trâmite do ano fiscal em curso. É totalmente o 

oposto o que fazem o governo brasileiro e o Congresso Nacional.

Este foi um dos vários motivos que levaram este doutorando a realizar uma pesquisa 

acadêmica entre Brasil e Irlanda: além de serem países emergentes com lutas históricas contra 

a inflação crônica e a desigualdade social, sempre procuraram fazer investimentos maiores 
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e efi cazes na área da educação, que não eram adequadamente utilizados pelo substancial 
défi cit público ostentado pelos dois países em análise por décadas. 

Rallo (2017) ressalta, por meio de suas pesquisas acadêmicas, que a evolução 
satisfatória do défi cit nominal do governo irlandês explica a queda demonstrada no gráfi co 
a seguir (depois de ter alcançado os já citados -32,4% do PIB em 2010, a cifra voltou para 
-1,8% do PIB em 2015). Vejamos na Figura 10: 

Figura 10 – Orçamento geral do governo irlandês – 1996 a 2016

Fonte: Governo da Irlanda (2018)

Pela Figura 10 percebe-se que a Irlanda foi muito afetada pela crise econômica de 
2008, que começou em setembro daquele ano com a quebra do centenário banco americano 
Lehman Brothers (fundado em 1850). Para superar a crise de liquidez provocada, a principal 
ação da Irlanda (e da quase totalidade dos países do mundo), por meio de seu respectivo Banco 
Central, foi diminuir a taxa de juros para rapidamente inundar a sociedade com dinheiro. Se 
os juros são menores, a circulação de numerário torna-se maior. O Brasil também seguiu esse 
caminho entre os anos de 2009 e 2012. 

Rallo (2017) também observou que a Irlanda passou por diversas transformações 
socioeconômicas ao longo do tempo, pois em meados do século XX era considerada “o país mais 
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pobre do mundo rico”, e, no início dos anos 2000, transformou-se no Tigre Celta (expressão que 
se refere ao período em que o país passou por um crescimento econômico real rápido).

Diferentemente do Brasil, a Irlanda (pelo Department of Education) tem um plano 
elaborado de educação para o ano de 2020, fundamentado em três diretrizes e metas norteadoras, 
as quais serão mantidas nos anos seguintes como política de Estado. Vejamos:

•	 Meta 1: garantir os padrões de educação e melhorar a experiência de apren-
dizagem para atender às necessidades de todos os alunos, nas escolas e nos 
primeiros anos de vida.

•	 Meta 2: garantir que todos os alunos vivenciem a igualdade de oportunidades 
na educação e sejam apoiados para realizar seu potencial.

•	 Meta 3: com nossos parceiros, trabalharmos para garantir que forneçamos 
liderança estratégica e estejamos apoiando a entrega dos sistemas e infraes-
trutura certos para o setor.

Segundo o Department of Education da Irlanda, todo o financiamento para esses 
planos e metas anteriormente descritos virão diretamente do Tesouro Nacional; não há 
vinculação ou repasse constitucional de tributos.

Essa forma de financiamento da educação irlandesa é melhor e mais vantajosa 
para a sociedade do que o financiamento brasileiro, cujos valor e receita para fomentarem 
a educação são fixados em percentuais de tributos e inseridos na Constituição do país com 
a ideia precípua de torná-la obrigatória; percentuais de tributos são fixos, mas os valores 
arrecadados pelo governo federal como tributos poderão variar enormemente quando a 
arrecadação deles diminuir por diversos fatores exógenos (queda da atividade econômica, 
pandemia da Covid-19, desastres naturais etc.).

Entende-se que, na Constituição brasileira de outubro de 1988 (também chamada 
de Constituição Cidadã por assegurar diversos direitos suprimidos pelo regime militar), o 
específico legislador constituinte tenha colocado vários assuntos com o objetivo de assegurar 
sua perpetuidade, uma vez que emendas constitucionais para acréscimo ou decréscimo de 
direitos e deveres têm um rito muito engessado e de trâmite dificultoso, justamente para 
evitar alterações constantes no texto da Lei Maior.

Entretanto, tal benesse inicial de rigidez presumia uma economia em constante 
desenvolvimento, o que nem sempre ocorre; logo, arrecadações de tributos menores, mesmo 
com percentuais fixos de destino para a área da educação, poderão resultar em valores 
reais menores. Portanto, do ponto de vista prático e orçamentário, o modelo adotado pela 
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Irlanda para destinar e aplicar recursos na área educacional se mostrou mais eficiente e 
eficaz, não estando ao sabor de políticas econômicas ou choques endógenos ou exógenos 
que afetem a arrecadação de determinados tributos, cujos percentuais são repassados para 
a área educacional.

Segundo o Relatório da Comissão Europeia/EACEA/Eurydice (2014), no norte da 
Europa (e, consequentemente, também na Irlanda), o repasse de numerário para as escolas e 
o pessoal docente envolve tanto as autoridades de nível central quanto aquelas de nível local 
ou intermédio. Na Irlanda (também na Finlândia, Suécia, País de Gales e Escócia), o nível 
superior transfere um montante fixo à autoridade de nível intermédio destinado a financiar 
um leque de serviços públicos exclusivamente de âmbito educativo. Em outros países, por 
exemplo (República Checa, França, Grécia, Áustria e Turquia), a transferência de recursos 
para o pessoal docente envolve tanto as administrações centrais (nível superior) como as 
regionais (nível intermédio). 

Vejamos a Figura 11, que mostra a situação desses países em relação aos níveis de 
autoridade pública envolvidos na transferência de recursos para o pessoal docente no ensino 
primário e secundário geral, nos anos de 2013 e 2014:

Figura 11 – Níveis de autoridade pública envolvidos na transferência de recursos para o 
pessoal docente, ensino primário e secundário geral – 2013/2014

Fonte: Eurydice (2014)
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Na Figura 11 observamos, por meio da seta no mapa, que a Irlanda está na cor azul, 

indicando que as decisões de investimentos e gastos na área educacional ocorrem no nível 

central (governo federal), sinalizando uma uniformização para todo o sistema educacional 

que tem sido positiva. 

Em virtude da exatidão de suas palavras textuais, elas serão reproduzidas em inteiro 

teor, constante no Relatório da Comissão Europeia/EACEA/Eurydice (2014, p. 27):

É possível identificar dois modelos principais. O primeiro utiliza um 
procedimento acordado assente em critérios predefinidos para determinar 
o montante exato de recursos que os estabelecimentos de ensino devem 
receber. O outro modelo vulgarmente utilizado baseia-se, pelo contrário, 
numa estimativa das necessidades das escolas, podendo ponderar ou 
não quaisquer critérios predefinidos. Segundo este último modelo, as 
autoridades educativas responsáveis têm mais autonomia para decidir o 
nível de recursos a atribuir. 

Verifica-se que, nos países do norte da Europa e na própria na Irlanda, os dois 

modelos supradescritos se baseiam nas necessidades das escolas, e não nos recursos 

disponíveis provenientes de percentuais de tributos arrecadados que podem variar conforme 

a dinâmica da economia do país (como ocorre no Brasil).

Ainda segundo o Relatório da Comissão Europeia/EACEA/Eurydice (2014), é 

possível ainda identificar e salientar com acuidade: 

•	 A fórmula de financiamento, normalmente associada ao primeiro modelo, uti-

liza critérios definidos e aplica-lhes uma regra universalmente acordada para 

fixar o montante de recursos a que cada estabelecimento tem direito.

•	 A aprovação orçamental, normalmente associada ao segundo modelo, en-

volve a atribuição de recursos às autoridades/estabelecimentos de ensino em 

conformidade com um orçamento elaborado por eles próprios, submetido à 

aprovação da autoridade pública responsável.

A Figura 12 mostra os métodos de financiamentos adotados por diversos países 

europeus:
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Figura 12 – Métodos de financiamento utilizados pelos ministérios no âmbito central para 
calcular o montante de recursos total ou parcialmente destinados às despesas com pessoal 

docente, ensino primário e secundário geral – 2013/2014

Fonte: Eurydice (2014)

Conforme aponta a seta entre os países na Figura 12, a Irlanda possui uma dotação 
destinada a despesas com o ensino baseada em fórmulas de financiamento público dentro do 
orçamento geral. 

Nestes dois últimos tópicos deste capítulo, é possível identificar claramente a 
diferença no financiamento e/ou origem dos recursos para destino e aplicação na área da 
educação entre a Irlanda e o Brasil. Sem juízo de valor sobre qual modelo é o melhor, 
a princípio, o modelo brasileiro adotado, de percentuais fixos de tributos arrecadados 
(implantado em 1988 por meio de sua consignação sumária e textual na Constituição Federal, 
como forma de torná-lo imutável e perpétuo), foi de extrema boa intenção porque o legislador 
constituinte da época presumiu que a rigidez na alteração de textos constitucionais impediria 
mudanças fáceis quanto à diminuição de valores para a área da educação. Entretanto, o 
legislador de 1988 não imaginou que crises financeiras endógenas ou exógenas levariam a 
receitas de tributos menores e, consequentemente, à arrecadação e destino de verbas para a 
área da educação também diminutos. 
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Soma-se a esse ponto a questão de que, quando o orçamento federal é elaborado, 
receitas comumente são superestimadas para tentar manter (minimamente) os investimentos 
e os gastos na área da educação, realizados no exercício imediatamente anterior, ou, ainda, 
mais numerário para novos e necessários investimentos. 

Diante de uma eventual crise financeira que diminui a arrecadação de tributos (embora 
os percentuais de destino para a área da educação continuem fixos no texto constitucional), 
os valores do orçamento, certa e indubitavelmente, terão que ser revistos durante o ano-
calendário e fiscal (no Brasil, são os mesmos – janeiro a dezembro), culminando em cortes 
e contingenciamentos.

O modelo irlandês, desse ponto de vista, é mais eficaz e eficiente, porque não 
parte de um numerário proveniente de percentuais de tributos que podem ser variáveis para 
cima ou para baixo. Nesse formato do norte da Europa, o orçamento público é elaborado 
conforme as necessidades da própria área da educação, clara e notadamente, com a 
aprovação orçamental envolvendo a atribuição de recursos às autoridades/estabelecimentos 
de ensino em conformidade com um orçamento preparado por eles próprios, em face de 
suas necessidades, e submetido à aprovação da autoridade pública responsável, conforme 
observou este pesquisador ao visitar escolas públicas irlandesas e conversar com vários 
diretores e professores e, principalmente, como também atesta e corrobora o Relatório da 
Comissão Europeia/EACEA/Eurydice (2014). 

No capítulo seguinte, tratamos sobre a distribuição de renda no Brasil e suas 
consequências para a área da educação.
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CAPÍTULO 3 
A DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO BRASIL E SEUS 
REFLEXOS NA EDUCAÇÃO ATUAL E FUTURA: 

CONSTITUINDO O CONSTRUCTO TEÓRICO

Neste capítulo, narramos sobre como ocorre a distribuição de renda no Brasil e 

como seus reflexos atingem e influenciam a educação, tanto no momento presente quanto 

no futuro, além de discorrermos acerca da necessidade de haver e adotar a responsabilidade 

fiscal, utilizando-se também de formulação de constructo teórico na inter-relação entre 

os conceitos de educação e economia, especificamente sobre os temas elencados neste 

parágrafo inicial.

3.1 Panorama sobre a distribuição de renda e a desigualdade social 

É de amplo conhecimento que o Brasil é um dos países da América Latina e do mundo 

mais desiguais quando se trata de distribuição de renda. Há pelo menos 60 anos tal situação, 

que já era dramática, apenas se acentua e pouco evolui para uma distribuição de renda mais 

igualitária. Em 1960, o censo demográfico auferia que a parcela de 1% dos indivíduos mais 

ricos detinha a mesma renda nacional das pessoas 50% mais pobres; por outro lado, a parcela 

dos indivíduos 10% mais pobres se apropriava apenas de 41,3% da renda nacional. 

Conforme ensina Hoffmann (2001), um dos motivos para a desigualdade da distribuição 

de renda no Brasil foi a inflação, que, sob o governo de José Sarney, precisamente no ano de 

1989, atingiu um pico de 86% ao mês. Para uma maior clareza dos números, o governo Sarney 

assumiu seu mandato presidencial com a inflação em 242,24% ao ano e finalizou o governo 

com uma inflação de 1.972,91%. Nos 12 últimos meses (de julho 2019 a junho de 2020), a taxa 

de inflação medida pelo IBGE foi de 2,12% ao ano. Isso também reflete em outro relevante e 

precípuo índice aceito e respeitado internacionalmente: o índice de Gini. 

Também segundo Hoffmann (2001), ainda em 1989 (último ano do governo Sarney), 

o índice de Gini do rendimento das pessoas ocupadas com rendimento positivo atingiu 0,630 

(segundo o IBGE), o que, inacreditavelmente, colocava o Brasil como o mais desigual entre 

os países do mundo com dados confiáveis sobre a distribuição de renda. 
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Para Oliveira, Moraes, Andrade e Gonçalves (2008, p. 6):

Há várias visões acerca dos motivos da estagnação, ou melhor, do retrocesso 
dos indicadores de distribuição de renda nesse período. A mais comum é a 
de que, no período 1960-1999, indicadores como pobreza, desigualdade e 
bem-estar social refletiram a variabilidade do ambiente macroeconômico 
brasileiro. Mais especificamente a partir de 1980, quando a política 
econômica brasileira passou a focalizar a inflação, o bem-estar econômico 
da nação foi prejudicado por diversas tentativas frustradas de estabilização 
dos preços, representadas principalmente pelos planos Cruzado (1986) 
e Collor (1990) até que, em 1994, o Plano Real foi eficaz em reduzir e 
controlar a inflação. De 1995 a 1999 a instabilidade macroeconômica foi 
decorrente de crises externas, que atingiram o auge em 1999. Apesar dos 
prejuízos que normalmente uma crise traz, essa deixou alguns fatores 
positivos, algumas medidas tomadas no sentido de proteger a economia 
nacional da crise de então e de crises futuras. Dentre esses fatores, podemos 
citar a adoção do câmbio flutuante, do sistema de metas de inflação e a 
implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Hoffmann (2001) ainda enfatiza, citando a obra e o livro de Celso Furtado, Um projeto 

para o Brasil (publicado em 1968), o crescimento econômico de um país, principalmente o 

Brasil, em decorrência de sua história de colonização, é inibido pela elevada desigualdade na 

distribuição de renda. O autor justifica seu pensamento econômico e social alertando que “a 

tendência estrutural para a concentração da renda favorece o subemprego de fatores característicos 

das economias subdesenvolvidas” (Hoffmann, 2001, p. 279). 

Neri (2010) ensina que a educação pode ser uma alavanca poderosa para combater 

a desigualdade social. Ele ensina fazendo um paralelo entre as últimas décadas no Brasil, in 

verbis: 

Sendo assim, as décadas de 60 e 70 podem ser consideradas como aquelas 
em que o país passou por um crescimento e enfrentou a ditadura, os anos 
80 são de redemocratização e instabilidade financeira, a década de 90 é a 
da estabilização e a década de 00 é a da redução da desigualdade de renda 
e emprego formal. Nos anos 60 e 70 pensavam pouco sobre educação 
para a população. O objetivo principal era emancipar a sociedade e virar 
uma democracia. Já na década de 80 tivemos os picos de inflação e de 
desigualdade de renda, fatores que determinaram a agenda política das 
duas décadas seguintes. A década 10 será aquela em que o país passará 
por uma revolução da qualidade do ensino. Historicamente, nenhum país 
do mundo teve mais inflação que o Brasil entre 1970 e 1995. Até 2008 
estávamos em segundo lugar, perdendo apenas para o Congo. Sendo assim, 
é impossível para os gestores discutirem como levar crianças para a escola 
se a real necessidade era administrar a inflação.



91

Em entrevista ao periódico Sul21, Neri (2012) relata a importância da educação 

para a redução da desigualdade de renda e vaticinou: “O futuro é do mais educado”. Neri 

(2012) continua a ensinar:

A redução de desigualdade vem da redemocratização. O Brasil passa a ter 
novo contrato social, com o qual não é mais aceitável a falta de investimento 
na educação e a exclusão da base da pirâmide da redistribuição de renda. 
Ainda que houvesse uma retórica acerca da importância da educação na 
ditadura militar, não se investia tanto em educação como passou a se 
investir depois da redemocratização. Nesta linha, o Brasil conseguiu unir 
transferência de renda com o estímulo à manutenção dos filhos na escola, 
com programas como o Bolsa-Escola e o Bolsa-Família.

Neri (2017) também relaciona programas de transferência de renda com educação, 

mencionando que: 

A desigualdade de renda e a pobreza declinaram no Brasil e na maior parte 
dos países da América Latina desde o início do novo milênio, quando 
programas de transferência de renda condicionada (CCTs) começaram a 
se disseminar pelo continente. Mas qual foi exatamente a contribuição dos 
CCTs para esse declínio? Dadas a desaceleração do crescimento e a piora 
das condições fiscais, a agenda em que os programas de transferência de 
renda condicionada estão inseridos já faz parte do passado?

Essa abordagem de Neri (2017) enfatiza, indiretamente, que transferência de 

renda condicionada (CCT em inglês – sigla utilizada supra) pode ser afetada pela piora 

das condições fiscais de um país. Logo, faz-se presente, novamente, a necessária ideia da 

responsabilidade fiscal para que as transferências de rendas continuem a ser realizadas, sem 

entrar no mérito de que o descontrole fiscal levará, indubitavelmente, à inflação, que também 

será prejudicial às transferências de renda hoje existentes no Brasil. 

Neri (2017) relaciona o tema transferência de renda com educação:

Além do efeito direto na renda, os CCTs também buscam influenciar as 
chances de a população sair da condição de pobreza no longo prazo por 
meio de condicionalidades relacionadas com a educação. Neri e Osorio 
(2016) estudaram os efeitos das condicionalidades dos CCTs brasileiros 
sobre o tempo na escola e seus componentes (matrícula, frequência e 
jornada escolar) usando os suplementos especiais da PNAD aplicados em 
2004 e 2006 que versam sobre Educação Básica. 

A seguir, um relevante fato abordado por Neri (2017) relacionando o Programa 

Bolsa Família (PBF) com a educação: 
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Um aumento de 67% na cobertura do PBF nesse período foi seguido por 
uma alteração marcante na média e na igualdade do indicador tempo na 
escola e cada um de seus componentes. Essa situação empírica permitiu 
testar o efeito-dosagem do programa. A primeira hipótese identificada 
está relacionada com a situação econômica das famílias com crianças 
de idades entre 6 e 15 anos elegíveis para o benefício educacional do 
programa se a renda domiciliar per capita for de menos de R$ 100,00, 
descontando-se qualquer transferência oficial do programa. O grupo 
com idades entre 6 e 15 anos elegível a essa renda, comparado com os 
não elegíveis (depois da expansão do PBF), tem 9% mais chances de 
se matricular, 22% mais chances de alcançar a condicionalidade em 
relação à frequência e 5% menos chances de estudar somente quatro 
horas por dia. Esse resultado sugere que a população elegível ao PBF foi 
beneficiada com um aumento na jornada escolar não prevista no desenho 
inicial do programa. 

Neri (2017) enfatiza a seguir a importância da idade no recebimento do PBF como 
fator de continuidade dos estudos escolares pelo aluno que obtém aquele benefício de 
transferência de renda: 

A segunda hipótese está relacionada com a descontinuidade do critério 
de idade máxima para o recebimento do benefício. Não se pode rejeitar 
a hipótese de impacto causal do PBF. Esta análise foi restringida à 
população elegível para incorporar a margem cumulativa dos impactos, 
colocada pelo critério de elegibilidade relacionado com a idade. Foram 
comparados adolescentes que completaram 16 anos menos de dois 
meses depois do dia 31 de dezembro com adolescentes que completaram 
a mesma idade nos últimos dois meses do ano anterior, portanto, não 
mais elegíveis para o programa após 31 de dezembro. Após a expansão 
do PBF, o grupo elegível em relação a idade foi 62% mais propenso a 
ir à escola, 8% mais propenso a alcançar a frequência escolar prevista 
pelas condicionalidades e 5% mais propenso a estudar por mais de quatro 
horas ao dia. Finalmente, os testes sobre os motivos alegados para o não 
cumprimento das condicionalidades de frequência e para a evasão não 
permitem rejeitar os efeitos do benefício relacionado com o programa 
sobre as decisões e as motivações escolares. 

Furtado (1968a) defendia seus argumentos com dados e números estatísticos 

oriundos de pesquisas promovidas pela Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL), relatando que, em 1968, o 1% mais rico e os 50% mais pobres se apropriavam de 

parcelas idênticas da renda nacional: 18,6% e 10% dos mais ricos ficavam com 41,3% da 

renda nacional. Em comparação com três décadas depois (1999), com dados extraídos da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 1999, observa-se e constata-se 

que praticamente nada evoluiu na distribuição de renda: conforme seu rendimento familiar 

per capita, as frações da renda total apropriadas pelos 50% mais pobres, pelo 1% mais rico 

e pelos 10% mais ricos foram, respectivamente, de 12,3%, 13,3% e 47,4%. 
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Após esse recorte de 30 anos utilizando os ensinamentos de Furtado e da PNAD, 

vale a pena atualizar a periodicidade anterior mencionada além de três décadas e, para 

tanto, vejamos o que aponta a CEPAL (2019, p. 14) em seu relatório mais recente chamado 

Panorama Social da América Latina: 

Entre 2014 e 2018, em quatro países os níveis de desigualdade diminuíram 

de maneira significativa segundo o índice de Gini. Na Bolívia (Estado Plurinacional), 

El Salvador e Paraguai ocorreram diminuições acumuladas de 7% ou mais, enquanto na 

Colômbia a redução foi de 2%. O Brasil foi o único país que registrou um aumento do índice 

de Gini superior a 3%. 

Quanto maior o índice de Gini, maior é a desigualdade entre as pessoas, e, entre 

2014 e 2018, a desigualdade aumentou no Brasil.

Por outro lado, entre 2002 e 2014, ainda segundo a própria CEPAL (2019, p. 9), por 

meio do estudo e relatório chamado Panorama Social da América Latina, registrou-se: 

Entre 2002 e 2014, a taxa de pobreza (média regional) diminuiu 
significativamente, de 45,4% para 27,8%, de modo que 66 milhões de 
pessoas superaram essa situação. Ao mesmo tempo, a taxa de pobreza 
extrema diminuiu de 12,2% para 7,8%. Contudo, a partir de 2015 os 
níveis de pobreza e, especialmente, de pobreza extrema aumentaram. Em 
2018, em torno de 30,1% da população regional estava abaixo da linha de 
pobreza, enquanto 10,7% estavam abaixo do umbral de pobreza extrema. 
Isto significa que aproximadamente 185 milhões de pessoas estavam 
em situação de pobreza, das quais 66 milhões em situação de pobreza 
extrema. Apesar de a tendência de aumento da pobreza ter perdido força 
entre 2017 e 2018, em 2018 a pobreza total superou em 2,3 pontos 
percentuais a registrada em 2014, o que significa um aumento de cerca 
de 21 milhões de pessoas, das quais 20 milhões estavam em situação de 
pobreza extrema.

Um dos principais motivos para a elevação da desigualdade social no Brasil em 

2014 (entre 2002 e 2014, ela diminuiu) foi a queda abrupta do PIB brasileiro: em 2013, o 

PIB foi de 2,7%; em 2014, foi de 0,1%; em 2015, chegou a -3,8%; e, em 2016, o PIB foi de 

-3,6%. Em quatro anos, o PIB brasileiro saiu de 2,7% (2013) para -3,6% (2016). 

Há 52 anos (1968-2020), Furtado (1968b) já dizia que “a concentração da renda era 

o maior obstáculo ao desenvolvimento do país!”. Tal afirmação continua válida, conforme a 

Figura 13 elaborada pela CEPAL: 
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Figura 13 – Participação do 1% mais rico no total da renda da América Latina – 2000 a 2015

Fonte: CEPAL (2017)

Reparamos na Figura 13 anterior que, desde 2000 a 2015 (são os dados mais 
recentes disponíveis), a concentração de renda no Brasil continuou inalterada, e, entre os 
anos de 2012 2014, houve uma significativa redução perante o pico de 2011, com nova 
retomada ascendente em 2015.

Hoffmann (2001) ainda enfatiza que a desigualdade na distribuição da renda em um 
país afeta o crescimento econômico de sua sociedade. Segundo o autor, por meio de uma 
revisão da literatura, foi observado e constatado que há forte sinalização e evidências de 
que a desigualdade da distribuição da renda estava inversamente associada ao crescimento 
econômico subsequente (ALESINA; PEROTTI, 1994 apud HOFFMANN, 2001). Em 
complemento, um perfil de consumo e demanda extremamente concentrados nas mãos dos 
poucos ricos que detêm a maior parcela da renda nacional impede também o aproveitamento 
das economias de escala. 

Neri (2010, p. 1), em complemento ao parágrafo anterior, alude:

Entre 2001 e 2008 houve um aumento da renda média familiar per capita 
em todo o país e classificou o período entre 2003 e 2008 como uma nova 
pequena grande década, em virtude da redução da desigualdade social, 
por conta de aumento da renda de trabalho, fruto de uma maior educação 
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da população e de programas assistenciais como o Bolsa Família. “Cada 
real gasto com Bolsa Família reduz 384 vezes mais os índices de pobreza 
do que o gasto com a Previdência”.

Neri (2010, p. 1) continua a ensinar:

Atualmente os 10% mais ricos da população brasileira detêm 43% da 
renda. Há doze anos esse valor era de 50%. Enquanto os 50% mais pobres 
detêm 15%. Isso é reflexo de dois grandes saltos. O primeiro entre 92 e 
95, na qual a pobreza no país cai de 35% para 29%, fruto do plano Real, 
e de 2003 a 2008, caindo de 28% para 16%, o que podemos chamar de 
Real do Lula. Se o país continuar mantendo o mesmo crescimento de 5,3% 
ao ano, até 2014 a pobreza cairá 50% no Brasil. Em 2003 o país contava 
com 50 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Atualmente são 
29 milhões e o possível cenário para 2014 é chegar a 14,5 milhões. Os 
dados apresentados mostram que a renda do brasileiro está crescendo por 
conta da educação. Quanto maior o nível de instrução, mais remunerado 
a pessoa será. Entretanto, a educação ainda é ruim no país, principalmente 
na qualidade do ensino nas escolas públicas e que este é um dos grandes 
desafios para os próximos anos. Muitos pensam que a evasão escolar 
em jovens é grande por conta de renda e trabalho. Não é verdade. Isso 
representa 27%, enquanto que 40% dos jovens estão afastados da escola 
por falta de interesse nos estudos. Temos que mudar isso.

O economista francês Thomas Piketty – referência internacional em estudos 
sobre desigualdade econômica –, durante palestra proferida no Brasil em 2017 e segundo 
reportagem do jornal El País (2017), defendeu:

[...] o acesso democrático à Educação de qualidade como chave para o 
combate às iniquidades da sociedade brasileira. O desenvolvimento 
educacional, um direito cidadão, é o caminho de transformação das vidas 
de crianças e jovens em situações mais vulneráveis, no sentido de garantir 
a plena cidadania e romper o círculo vicioso da exclusão e da pobreza.

É notório que economistas dos mais diferentes espectros da política monetária 
(sejam desenvolvimentistas ou monetaristas) defendem que a economia pode estar a serviço 
da educação, notadamente no ano de 2020, quando parte significativa da sociedade brasileira 
amadureceu a ideia já implementada em vários países desenvolvidos de que a inclusão social 
com mais distribuição de recursos e investimentos na educação é perfeitamente compatível 
com a manutenção da responsabilidade fiscal.

Jamais imaginei que em 2017, ao iniciar os estudos de doutorado, após o quarto 
e conclusivo ano de pesquisa, o tema responsabilidade fiscal fosse um fator aliado e um 
instrumento de contribuição para a promoção da justiça social e combate das desigualdades 
sociais. 

Para Hoffmann (2001, p. 73): 



96

Muitas pesquisas mostram uma associação da desigualdade da distribuição 
da renda no Brasil com o nível e a distribuição da escolaridade. O aumento 
acelerado da escolaridade é uma estratégia que levaria ao crescimento 
econômico com menor desigualdade.

Barros, Henriques e Mendonça (2000, p. 138) ensinam que estudos por eles 
realizados demonstram “a sensibilidade da pobreza ao comportamento da desigualdade de 
renda”. Assim sustentam textualmente: 

Mesmo considerando os valores relativamente elevados da desigualdade 
nos países da América Latina, vemos, por exemplo, que a implementação 
de políticas que alterassem a desigualdade no Brasil para o perfil da 
desigualdade no México, sob a condição de inexistência de crescimento 
econômico, implicaria uma redução na proporção de pobres de cerca de 
34% para 25%.

Portanto, é possível constatar que o crescimento econômico combate e reduz a 
desigualdade na distribuição de renda. Embora eficaz, é considerado um pouco lento em face 
de outras atitudes que poderiam ser tomadas preliminarmente: mais educação de qualidade!

O caminho de promover o crescimento econômico de um país contribui com a 
melhor distribuição de renda, e, para o crescimento econômico, o combate à inflação e a 
responsabilidade fiscal são elementos indispensáveis. No entanto, defendemos outro caminho 
paralelo (cujas setas a seguir indicam que o elemento precedente leva ao elemento posterior, 
sucessivamente): 

Em vez:

Crescimento econômico è (implica em) melhor distribuição de renda è 
(implica em) justiça social e melhor escolaridade 

Proposta:

Verificar a viabilidade (ou não) da criação da seguinte equação “educacio-
nal-social”: orçamento público equilibrado pelo uso da responsabilidade 
fiscal è (implica em) menor endividamento público e inflação è (im-
plica em) sobram mais recursos para a área da educação è (implica em) 
colabora no combate às desigualdades sociais e promove a justiça social 
por meio da educação. 

Hoffmann (2001, p. 73) enfatiza:

É provável que a importância da educação como determinante do 
rendimento das pessoas e da sua desigualdade esteja superestimada nas 
análises econométricas, simplesmente porque não se dispõem de boas 
medidas para vários outros determinantes da renda, que estão positivamente 
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correlacionados com a escolaridade. Mas o aumento da escolaridade também 
é um objetivo em si, considerando-se que ela favorece a participação mais 
plena do cidadão na economia e na sociedade modernas. Assim, apesar das 
divergências teóricas, há um consenso sobre a necessidade de aumentar 
rapidamente a escolaridade no país.

Com os mais recentes e últimos dados (2019) pesquisados e disponibilizados pela 

CEPAL (porque até a presente data são os dados mais atualizados disponíveis para pesquisa) 

a distribuição de renda no Brasil continua muito nefasta e praticamente declinou até 2014, 

ano em que voltou a subir novamente até atingir um platô de estabilidade entre 2015 e 2018, 

conforme a Figura 14:

Figura 14 – Distribuição de renda no Brasil – 2001-2018

Fonte: CEPAL (2019)

Portanto, conforme a Figura 14, segundo a CEPAL, “pessoas em situação de 

pobreza” diminuíram de 35,1% em 2001 para 14,7% em 2014, porém houve um aumento 

em 2015 para 17%, em 2016 para 17,8%, em 2017 para 18,3% e nova pequena queda em 

2018 para 17,4%. 

Ainda conforme a CEPAL, na condição de “extrema pobreza”, o Brasil evoluiu pouco 

para sua diminuição: em 2001, eram 5,6% e em 2018 o número situa-se em 4,1 %; em 2014, 

houve nova inclinação da curva, aumentando um pouco o percentual de extrema pobreza. 
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Para combater a pobreza ou a extrema pobreza, precisamos de políticas públicas 

adequadas. Neri (2012) relata sobre a educação como política pública: 

A educação tem papel central, é a mãe de todas as políticas públicas. No 
Brasil, o que acontece com a educação é um pouco o que acontece com 
a desigualdade, com a informalidade e com uma série de problemas. A 
fotografia ainda é muito ruim, porém menos ruim do que era há dez ou 
15 anos. O Brasil é um dos países que faz o Programme for International 
Student Assessment (PISA), uma avaliação de proficiência sobre o 
desempenho dos alunos aplicada em 67 países, a maioria desenvolvidos. 
Está em 54.º lugar, mas é um dos três onde a proficiência está crescendo 
mais. O nível é baixo, mas o progresso é forte. Outro dado importante é 
que o brasileiro está dando mais importância à educação. Era a sétima 
prioridade e, agora, já é a segunda. Em 1970, cada mulher brasileira tinha 
5,7 filhos. Hoje, tem 1,9. E por uma escolha, não por políticas artificiais 
como na China. E essas crianças passaram a ir para a escola. Em 1990, 
16% das crianças estavam fora da escola. Hoje, menos de 2%. Você pode 
até dizer que o Brasil virou um país normal. É verdade, mas isso é uma 
revolução em si. Não é que a gente foi para o céu, mas a gente estava no 
inferno. De certa forma, as estatísticas sociais estão para o Brasil como as 
estatísticas econômicas estão para a China. O Brasil ainda tem indicadores 
sociais muito fracos, mas com uma taxa de progresso bastante expressiva. 

De acordo com Barros, Henriques e Mendonça (2000, p. 20): 

O crescimento econômico, evidentemente, representa uma via importante, 
apesar de lenta, para combater a pobreza. Um crescimento de 3% a.a. na 
renda per capita, por exemplo, tende a reduzir a pobreza em um valor 
aproximado de um ponto percentual a cada dois anos. Ou, ainda, um 
crescimento contínuo e sustentado de 3% a.a. na renda per capita levaria, no 
Brasil, mais de 25 anos para reduzir a proporção de pobres abaixo de 15%. 
Assim, embora conduza a uma redução da pobreza, a via do crescimento 
econômico necessita durar um longo período de tempo para produzir uma 
transformação relevante na magnitude da pobreza.

Segundo o economista francês Piketty (2014), que estuda as condições sociais 

e econômicas dos mais variados países, a escolaridade e a difusão de conhecimento são 

os principais meios e instrumentos para a mobilidade social individual e o aumento da 

produtividade (que beneficiará toda a sociedade, uma vez que o país se torna mais competitivo 

no mercado internacional). 

Piketty (2014) ainda salienta que a falta de investimentos adequados na educação e 

na capacitação de mão de obra tem o potencial de prejudicar e pode excluir diversas camadas 

sociais de um mesmo país, fazendo com que eles não alcancem os benefícios do crescimento 

econômico.
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Conforme a OCDE e a CEPAL, dados internacionais observados em vários países-

membros corroboram seguro vínculo e relação entre a escolaridade e a renda do indivíduo, 

principalmente a renda proveniente do trabalho. Maiores salários e mobilidade social são 

decorrência de melhores empregos em razão de uma maior escolaridade ou anos de estudo 

obtidos.

Por meio de dados e informações da PNAD, realizada periodicamente pelo IBGE, o 

Banco Central do Brasil, em 2019, elaborou um estudo sobre a relação entre a escolaridade 

brasileira e a aferição de rendimentos do trabalho e concluiu que houve um acréscimo médio 

de 14% sobre a renda por força do aumento dos anos de estudo entre 2012 e 2018, o que 

revela os frutos de políticas públicas de anos anteriores.

Desde a década de 1990, os anos de escolaridade estão crescendo no Brasil. 

Precisamente entre os anos de 1992 e 2018, houve um aumento de 70,7% na média dos anos 

de estudo da população ocupada, que passou de 5,8 anos para 9,9 anos de estudo. 

O Banco Central constatou excelente avanço entre as cinco regiões que compõem o 

Brasil: por exemplo, na região Nordeste, que detém os números e indicadores mais baixos, a 

escolaridade média de anos de estudo subiu de 4,2 anos para 9 anos entre 2012 e 2018. 

Por sua vez, a região mais rica e industrializada do País (região Sudeste), que no 

extremo oposto do espectro nordestino figura com a marca de ter a população ocupada com 

o maior número médio de anos de estudo, apresentou um indicador médio de 10,4 anos de 

anos de escolaridade, enquanto no Nordeste aquele mesmo índice apresenta apenas 5,7 anos. 

O Banco Central ainda descobriu, pelo estudo, que o percentual médio de pessoas 

com nível superior subiu 1/3 aproximadamente, passando de 15% para 20,1%. Ainda segundo 

o Banco Central, a relação matemática e estatística entre grau de instrução e rendimentos do 

trabalho é considerada e observada como algo positivo e jamais linear. 

Em todos os níveis educacionais brasileiros (Fundamental, Médio e Superior), 

há aumento de número de anos de estudo alcançado pela população, com maior ênfase e 

crescimento no nível superior. 

Em 2018, a OCDE elaborou um estudo com 38 países e constatou que há 

significativo aumento salarial decorrente da conclusão do Ensino Superior e que, no Brasil, 

quem tem Ensino Superior recebe, aproximadamente, 150% a mais do que os indivíduos e/

ou trabalhadores que detinham apenas anos de escolaridade proveniente do Ensino Médio.
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De forma minuciosa e com acuidade, o Banco Central também descobriu e apurou 

dados sobre a produtividade, a qual, quando alta, beneficia toda a população; com relação 

a um trabalhador sem qualquer tipo de instrução, o nível fundamental adiciona em média 

38% ao rendimento por hora; por sua vez, no Ensino Médio, o acréscimo salta para 66%; e, 

satisfatória e surpreendentemente, um trabalhador com diploma de nível superior adiciona 

em média 243% ao rendimento por hora trabalhada.

Também foi verificado nesse estudo realizado pelo Banco Central que a comparação 

direta dos rendimentos médios por grau de instrução deve ser feita observando-se outros 

itens, tais como: (i) anos de experiência laboral; (ii) total de horas trabalhadas; e (iii) 

existência de vínculo formal de trabalho, ou seja, Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) assinada com todos os devidos registros. Ademais, de forma indireta, esses três 

fatores citados contribuem porque o tempo de experiência faz aumentar o rendimento para 

todos os níveis de escolaridade. 

Nesse estudo do Banco Central (2018), a relação entre escolaridade e renda do 

trabalho reforça a ideia precípua e relevante de que a educação é peça-chave e indispensável 

para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

Barros (2017) ensina que, desse modo, o caminho mais rápido e fácil para se combater 

a desigualdade social e a má distribuição de renda seria a escolaridade, cujo foco deveria ser 

precedido em relação ao desenvolvimento econômico, que, por sua vez, concomitantemente, 

também deve ser buscado. Todavia, como a procura pelo desenvolvimento econômico tem 

lapso temporal maior para ser atingido, o investimento em educação é uma alternativa mais 

assertiva e célere.

Segundo o relatório Education at a Glance: OECD Indicators, publicado em 2015 

(p. 3) pela OCDE, o Brasil tem destaque merecido quando se relata e pesquisa que “[...] tanto 

gênero quanto escolaridade afetam significativamente os rendimentos dos trabalhadores”.

Relatando brevemente sobre o gênero (e nada mais será discorrido acerca desse 

tema porque o foco desta tese está na relação entre economia e educação e não se atém 

às questões de gênero, que futuramente, em outra pesquisa, poderiam ser abordadas, por 

exemplo, em um pós-doutorado), aquele relatório da OCDE indicou que, mesmo com 

níveis de escolaridade muito similares (e em alguns casos até iguais) entre homens e 
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mulheres brasileiros, o salário médio de uma pessoa do sexo feminino com Educação 

Superior representa apenas 62% do salário médio de um trabalhador do sexo masculino. 

Interessante notar que outra forte economia da América do Sul, particularmente o Chile, 

apresenta situação análoga. 

O relatório Education at a Glance: OECD Indicators (2015), a mais recente versão 

que trata de alguns tópicos similares entre alguns específicos países no qual o Brasil está 

inserido e é mencionado, continua a explicar e indicar que a renda é extremamente desigual 

entre trabalhadores com níveis diferenciados de escolaridade no Brasil. Por exemplo, entre 

a faixa etária mais produtiva da economia e quando as pessoas ainda podem contribuir 

para o PIB (idades entre 25 e 64 anos), quem tem diploma de Ensino Superior recebe, em 

média, 114% a mais em comparação direta com aqueles trabalhadores que cursaram apenas 

o Ensino Médio. Comparativamente, os números brasileiros são mais que o dobro da média 

da OCDE, que se situam em 57% como a diferença média salarial entre trabalhadores com 

Ensino Superior e com Ensino Médio.

Ainda há outras diferenças gritantes e mais extremadas que comprovam a 

desigualdade de renda: se compararmos somente os trabalhadores com diploma do Ensino 

Médio com o seleto grupo daqueles que têm mestrado ou doutorado, o percentual sobe para 

350%. Equiparando-se com o Chile, uma vez que esse país também tem uma classe média e 

economia relevantes na América do Sul, essa diferença é ainda maior. 

No que concerne ao mestrado e doutorado contra o Ensino Médio, talvez esse número 

de 350% seja tão alto porque, no Brasil, ainda segundo a OCDE e o IBGE, apenas 0,8% da 

população entre 25 e 64 anos finalizou o mestrado; entre os países-membros da OCDE, 

13% concluiu o mestrado. Quanto ao doutorado, temos os seguintes números auferidos por 

aquelas instituições: enquanto no Brasil apenas 0,2% tem o doutorado, nos países-membros 

da OCDE o número é de 1,1%. 

Tal situação escolar afeta a produtividade de um país, prejudica o desenvolvimento 

econômico e, primordialmente, contribui para a desigualdade social e de renda do indivíduo. 

A má qualidade do ensino também dificulta a obtenção de uma melhor qualidade na 

distribuição de renda. O Brasil possui instituições de ensino públicas e privadas; entretanto, 

somente um quarto dos estudantes matriculados em todo o Ensino Superior (licenciatura, 
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bacharelado, mestrado e doutorado) está em alguma instituição pública e três quartos dos 

alunos estão em escolas particulares. Na quase totalidade dos países-membros da OCDE, os 

números são exatamente opostos e inversos: 70% dos estudantes cursam uma faculdade ou 

universidade pública.

A grande preocupação nesses números é a de que tal situação pode agravar a 

justiça social e a desigualdade de renda porque, no Brasil, as universidades públicas são 

reconhecidas por sua excelência no aprendizado do aluno, além de isentarem os estudantes 

de quaisquer taxas, principalmente matrícula e mensalidades.

Muito sábia e corretamente, o Brasil adotou, em 2012, uma política de inserção 

social na educação, reservando cerca de 50% das vagas em universidades públicas para 

estudantes que fizeram todo o Ensino Médio também em escolas públicas, porque estes 

concorriam com outros estudantes oriundos de escolas privadas do Ensino Médio que, na 

maioria dos casos, têm um nível de qualidade superior. Além disso, 25% das vagas reservadas 

são para aqueles estudantes cuja renda familiar é menor que 1,5 salário mínimo. 

Ainda segundo a OCDE (2015, p. 5), foi constatado que: “O gasto público em 

educação tem aumentado no Brasil, e a parcela dedicada à educação no gasto público 

brasileiro é maior do que quase todos os países e parceiros da OCDE”. 

O relatório da OCDE (2015, p. 5) continua apontando que:

O Brasil destina 17,2% dos seus gastos públicos à educação, do nível 
de Educação Básica à Educação Superior. Somente o México e a Nova 
Zelândia – ambos com 18,4% – destinam uma proporção maior dos 
gastos públicos às instituições de ensino. Além disso, o gasto público em 
instituições de Educação Superior como percentual do gasto público total 
aumentou 49% entre 2005 e 2012, o que é bem acima do aumento médio 
da OCDE de 33%. O aumento foi ainda mais acentuado em instituições de 
ensino fundamental e médio. A proporção de gasto público nesses níveis 
aumentou 82% no mesmo período, o maior aumento entre todos os países 
e parceiros da OCDE com dados disponíveis.

Então, pergunta-se: se o Brasil gasta mais com educação do que todos os países-

membros da OCDE e, ainda, somente perde por muito pouco para a Nova Zelândia e México 

(18,4% destes contra 17,2% do maior país da América Latina – percentual de diferença 

absoluta entre ambos), por que então a educação no Brasil é tão ruim? 
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Nominalmente, o gasto público com a educação no Brasil deu um salto no ano 

de 2012 e, durante os seis anos até 2017, o valor médio foi de R$ 121,6 bilhões (com um 

desvio-padrão de apenas 6,55). Vejamos na Figura 15: 

Figura 15 – Gasto público com educação  
(em bilhões de reais)

Fonte: Aspectos Fiscais da Educação no Brasil, Tesouro Nacional (2018)

Na Figura 15, é perceptível e notório o fato de que, até 2013, o gasto público 

com educação no Brasil era evolutivo e crescente, mas, a partir de 2014, com cortes e 

contingenciamentos no orçamento público federal (por falta de responsabilidade fiscal e 

aumento da dívida pública), os mesmos investimentos declinaram e, desde 2015, sua 

tendência é de involução diante de um crescimento do déficit público cada vez maior. 

Corroborando os investimentos em educação em relação a percentual sobre o PIB, 

temos na Figura 16: 
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Figura 16 – Estimativa do percentual do investimento público em relação ao PIB  
por nível de ensino – Brasil – 2000-2017

De 1ª a 4ª  Séries 
ou Anos Iniciais

De 5ª a 8ª  Séries 
ou Anos Finais

2000 4,6 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9
2001 4,7 3,8 0,4 1,4 1,3 0,7 0,9
2002 4,7 3,8 0,3 1,6 1,3 0,5 0,9
2003 4,6 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9
2004 4,5 3,7 0,4 1,5 1,2 0,5 0,8
2005 4,5 3,6 0,4 1,5 1,2 0,5 0,9
2006 4,9 4,1 0,4 1,6 1,5 0,6 0,8
2007 5,1 4,2 0,4 1,6 1,5 0,7 0,9
2008 5,3 4,4 0,4 1,7 1,6 0,7 0,9
2009 5,6 4,7 0,4 1,8 1,7 0,8 0,9
2010 5,6 4,7 0,4 1,8 1,7 0,8 0,9
2011 5,8 4,8 0,5 1,7 1,6 1,0 1,0
2012 5,9 4,9 0,6 1,7 1,5 1,1 1,0
2013 6,0 4,9 0,6 1,6 1,5 1,1 1,1
2014 6,0 4,9 0,7 1,6 1,5 1,1 1,1
2015 6,2 4,9 0,7 1,6 1,4 1,1 1,3
2016 6,3 4,9 0,7 1,6 1,4 1,2 1,4
2017 6,3 4,8 0,7 1,6 1,3 1,2 1,5

Fonte :  Inep/MEC - Tabela elaborada pela Deed/Inep.

Estimativa do Percentual do Investimento Público Total em Educação em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB), por Nível 
de Ensino - Brasil 2000-2017

Ano

Percentual do Investimento Público Total em relação ao PIB
(%)

Todos os Níveis 
de Ensino

Níveis de Ensino

Educação 
Básica

Educação 
Infantil

Ensino Fundamental

Ensino Médio  Educação 
Superior 

Fonte: INEP/MEC – Tabela elaborada pela DEED/INEP (2018)

Na Figura 16, notamos que o Brasil, desde o ano de 2000, consegue aumentar o 
investimento público total em % do PIB, com pequenas involuções nos anos de 2003 a 2005 
e, de forma geral, por níveis de ensino, a Educação Superior tem sido levemente beneficiada. 

Esta tese procura investigar, por meio de pesquisas exploratória (Irlanda) e 
documental (Irlanda e Brasil), se a falta de responsabilidade fiscal no orçamento público 
da União acarreta, indiretamente, menos recursos de fato para a área educacional do Brasil, 
uma vez que, pelo alto endividamento público, somado a um orçamento mal elaborado 
(em que as receitas são superestimadas para cobrirem as despesas e, ano após ano, esse 
expediente tem sido utilizado quando o orçamento é apresentado ao Congresso Nacional 
para votação e aprovação), quando é executado no ano fiscal (janeiro a dezembro), precisa 

ser contingenciado com cortes lineares em várias áreas, inclusive o setor da educação.
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Caso o gestor público entenda o quanto é essencial e primordial elaborar um 
orçamento público crível no tocante à sua execução com responsabilidade fiscal e os 
diretores de escolas e professores se empoderarem das bandeiras da responsabilidade fiscal 
e da elaboração e acompanhamento do gasto público em educação (por meio de consultas 
periódicas à execução do orçamento público), maior força técnica e legal obterão todos os 
profissionais envolvidos com a área da educação para que o orçamento público educacional 
seja integralmente aplicado e jamais contingenciado. 

Para Kohama (2003, p. 62): 

O orçamento é o processo pelo qual se elabora, expressa, executa e avalia 
o nível de cumprimento da quase totalidade do programa de governo, para 
cada período orçamentário. É um instrumento de governo, de administração 
e de efetivação e execução dos planos gerais de desenvolvimento 
socioeconômico. 

O desenvolvimento socioeconômico passa, de fato, por um bem elaborado orçamento 
e com primazia em sua execução, seguindo todos os parâmetros da administração, economia 
e contabilidade nele estipulados. Contudo, no Brasil, esse documento é um instrumento de 
negociação política entre os Poderes Executivo e Legislativo. 

Eric Alan Hanushek é um economista da Universidade de Stanford que escreveu 
sobre políticas públicas, com ênfase especial na Economia da Educação. Em seu artigo 
acadêmico intitulado “Educação de qualidade e crescimento econômico” (2010, p. 2) ele 
ensina:

Três estudos recentes nos EUA fornecem estimativas diretas e consistentes 
do impacto do desempenho do teste nos lucros. Eles sugerem que 
um aumento de um desvio-padrão no desempenho em matemática no 
final do Ensino Médio se traduz em ganhos anuais 12% maiores. Parte 
do retorno à qualidade da escola vem da continuação da escola, talvez 
de um terço à metade do retorno total para um desempenho superior. 
O claro impacto da qualidade nos Estados Unidos generaliza para os 
países em desenvolvimento? A literatura sobre o retorno das habilidades 
cognitivas é restrita: Gana, Quênia, Marrocos, Paquistão, África do Sul 
e Tanzânia. Contudo, as evidências permitem uma conclusão provisória 
de que os retornos da qualidade podem ser ainda maiores nos países em 
desenvolvimento do que nos desenvolvidos. Isso seria consistente com a 
gama de estimativas de retornos sobre a quantidade de escolaridade, que 
são frequentemente interpretados como indicadores de retornos marginais 
decrescentes para a escolaridade (tradução livre).8

8 “Three recent U.S. studies provide direct and consistent estimates of the impact of test performance on 
earnings. They suggest that a one standard deviation increase in mathematics performance at the end of 
high school translates into 12% higher annual earnings. Part of the return to school quality comes from 
continuing school, perhaps a third to a half of the full return to higher achievement. Does the clear impact 
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Hanushek e Wößmann (2010), além de reconhecerem que anos adicionais de 

escolaridade elevam os ganhos mensais ou anuais (nos EUA) de trabalhadores, eles vão um 

pouco mais longe em sua análise e relatam textualmente que não bastam “mais anos”, e sim 

“mais qualidade” no ensino para propiciar o desenvolvimento de habilidades específicas pelos 

estudantes.

Hanushek (2010 apud BARROS, 2017) acrescenta que há literatura de pesquisa 

na qual as regressões lineares (equações matemáticas) de crescimento econômico nos países 

pesquisados indicam uma associação positiva entre qualidade de ensino (após a obtenção de mais 

anos de escolaridade) e crescimento econômico de determinado país ou sociedade. Consoante 

ainda Hanushek (2010), revisões da literatura sobre esse tema qualitativo estão presentes nos 

trabalhos de Topel (1999), Temple (2001), Krueger e Lindahl (2001) e Sianesi e Van Reenen 

(2003). 

Como mencionado anteriormente, Hanushek (2010) defende, considerando a Economia 

da Educação, a importância da qualidade do ensino quando também discorre que, certamente, a 

educação aumenta o capital humano na força de trabalho de forma qualitativa, proporcionando 

um aumento da produtividade com a consequente redução direta de custos e o atingimento de um 

nível de equilíbrio mais alto de produção. Por outro lado, a escolaridade de qualidade contribui 

para a inovação perene e constante, ampliando a capacidade de desenvolvimento e criação 

inovadora na economia, e, por conseguinte, tal acúmulo de produtividade e inovação costumam 

ser conhecimentos revertidos para o bem-estar da sociedade. Sem dúvida, a tecnologia, em 

todos os seus segmentos e destinos, contribui com esse processo de inovação, produtividade e 

difusão do conhecimento (desenvolvido ou adquirido), e todo o conjunto referido promove o 

crescimento econômico.

Entretanto, o Brasil, que ainda precisa alcançar níveis educacionais de qualidade, 

precede de avançar mais nos números que demonstrem mais pessoas estudando. A evasão 

escolar contribui da mesma maneira para a desigualdade de renda.

Em 2017, pelos dados do IBGE, o Brasil possuía 10,3 milhões de estudantes com 

idades entre 15 e 17 anos de idade, mas apenas 1,5 milhão desse contingente de adolescentes 

estava matriculado regularmente para cursar o ano letivo. Outro dado subsequente preocupante: 

of quality in the United States generalize to developing countries? The literature on returns to cognitive 
skills is restricted: Ghana, Kenya, Morocco, Pakistan, South Africa, and Tanzania. But the evidence 
permits a tentative conclusion that the returns to quality may be even larger in developing countries than 
in developed countries. This would be consistent with the range of estimates for returns to quantity of 
schooling, which are frequently interpreted as indicating diminishing marginal returns to schooling.” 
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dos apenas 8,8 milhões que se matricularam e começaram regularmente o ano letivo de estudo, 

700 mil estudantes abandonaram a escola.

Utilizando ainda os dados do IBGE (2017), apenas 59% do total de estudantes de todo 

o Brasil concluíram o Ensino Médio. Ainda conforme o IBGE (2017), nos últimos 15 anos, o 

percentual de jovens entre 15 e 17 anos que abandonaram a escola permaneceu inalterado, ou 

seja, a uma taxa de 7,6%. 

Barros (2017) aponta que a conclusão do Ensino Médio gera um acréscimo salarial 

médio de R$ 35 mil ao longo da vida do trabalhador em comparação com aqueles que cursaram 

apenas o Ensino Fundamental, contribuindo para que no Brasil a quantidade de anos de 

escolaridade represente uma melhor distribuição de renda e mobilidade na pirâmide social. 

Barros (2017) conclui, com base em um estudo promovido pela California Dropout 

Research Project (2017), o qual serviu para mensurar e avaliar o custo social da evasão escolar 

nos Estados Unidos e outros países, que para cada estudante brasileiro que não finaliza e 

conclui o Ensino Médio o custo para a sociedade é de R$ 95 mil por ano. Dessa cifra total sua 

decomposição é a seguinte: (i) o valor de R$ 49 mil corresponde à perda de salário individual 

(distribuição de renda); (ii) uma parcela de R$ 18 mil é gasta com despesas relacionadas ao crime 

e à violência, tais como justiça penal, sistema prisional e polícia (desigualdade social); e (iii) a 

última decomposição daquele valor inicial, no montante de R$ 28 mil, para questões de saúde, 

como gastos médicos e hospitalares e faltas no trabalho por problemas de saúde (crescimento 

econômico). 

Assim, Barros (2017) depreende que, diante do número absoluto de 1,5 milhão de 

estudantes que abandonaram a escola na idade entre 15 e 17 anos, a perda total para o Brasil e a 

sociedade é de R$ 142,5 bilhões por ano. 

Outro eminente economista e expoente da Economia da Educação e professor da 

Escola de Educação da Universidade Stanford (EUA), Carnoy (2011), assevera que: 

O Brasil e o México começaram a investir muito tarde na educação. Hoje 
eles precisam investir também nos ensinos médio e superior, porque a 
economia atualmente é muito mais complexa. As duas maiores economias 
da América Latina ainda apresentam baixa porcentagem de pessoas de 25 
a 34 anos com ensino médio ou superior, embora as exigências do mercado 
de trabalho estejam cada vez maiores. 
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Carnoy (2011) assinala acerca da desigualdade de renda e da relação com a 

educação: 

A distribuição desigual de renda interfere tanto na aprendizagem dos 
estudantes quanto nos valores investidos em educação. As crianças mais 
pobres convivem com menos experiências de aprendizagem fora da escola, 
o que prejudica o desempenho na instituição de ensino. As experiências de 
aprendizagem antes da escola são muito importantes. As escolas podem 
ser incríveis, mas será muito difícil recuperar o que essas crianças não 
tiveram. A corrupção é outro fator que prejudica a qualidade da educação. 
Se houver corrupção, você pode investir o que quiser na área que não fará 
diferença.

Carnoy (2009) tem demonstrado particular atenção à qualidade do ensino no Brasil 

ao comentar que estudos e indicadores que mostram que 50% dos educadores brasileiros 

fazem o curso de graduação a distância, cuja qualidade tem sido aprimorada com a ajuda das 

tecnologias digitais. 

Por outro lado, Carnoy (2009) ressalta que, em Cuba, o governo é quem rege e 

determina como as universidades cubanas devem preparar os futuros professores e, embora 

seja um país com carências de distintas naturezas, Cuba tem excelentes escolas. Interessante 

aspecto apontado por Carnoy (2009) é o fato de que, quando os professores são egressos 

das universidades cubanas, eles são acompanhados por dois anos em seu início de carreira 

como docentes, o que garante a uniformização qualitativa de todo o sistema de ensino. Ele 

complementa: “além disso, as escolas alimentam os alunos adequadamente. Ser uma criança 

pobre em Cuba não é igual a ser uma criança pobre no Brasil. Apenas as crianças de classe 

média alta no Brasil têm educação com a qualidade das escolas cubanas” (CARNOY, 2009, 

p. 78). 

É claro que a má formação de professores (problema crônico no Brasil) também 

contribui para a desigualdade social de ambos os lados: tanto o professor receberá um baixo 

salário pela sua imperfeita formação (em muitos casos, a remuneração não é diretamente 

proporcional à formação do docente) quanto o aluno que, ao ser egresso do ensino, não 

estará devidamente capacitado.

É preciso abordar e narrar o papel da educação para contribuir com a justiça social e 

combater a desigualdade social, sem se ater, única e exclusivamente, a afirmativas ou clichês 

históricos que relatam que a educação pode combater a desigualdade social porque ela 

promove a inserção do indivíduo/estudante no mercado de trabalho em posições profissionais 

mais vantajosas por requererem maior escolaridade. 
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3.2  A necessidade da responsabilidade fiscal para evitar que a área da educação 
sofra cortes ou contingenciamentos em seu orçamento 

Neste item específico, trataremos sobre um quesito necessário que deve estar 

presente em um orçamento público, independentemente de qual gestor está de plantão 

governando nos três entes federativos do Brasil (União, Estados e Municípios).

Para o leitor leigo entender de forma mais adequada, chamamos de responsabilidade 

financeira quando nos referimos a alguém que gasta menos do que recebe em sua conta 

bancária (de natureza financeira). Muitas vezes, ouvimos falar: aquela pessoa tem disciplina 

financeira ou tem responsabilidade financeira.

O mesmo acontece no âmbito governamental: fiscal significa tributos (impostos, 

contribuições e taxas): logo, ter responsabilidade fiscal é para aquele ente governamental 

que arrecada tributos da sociedade e gasta de forma responsável, respeitando as receitas 

fiscais arrecadadas (ou, naquele outro exemplo, respeitando a receita financeira recebida).

Algumas pessoas na sociedade brasileira associam que ter responsabilidade fiscal é 

cortar gastos de forma geral, principalmente na esfera social, com a eliminação de benefícios 

sociais; é um erro crasso e primário!

Veremos nesta tese que economistas dos mais amplos espectros políticos defendem 

mais verbas para a área social. A filigrana técnica é que, se não houver equilíbrio fiscal 

(receitas de tributos e gastos públicos), o orçamento torna-se deficitário (ou negativo), 

necessitando de cortes e contingenciamentos para equilibrar a peça orçamentária que, 

erroneamente, é feita de forma linear e sem a acuidade e pormenorização da relevância dos 

cortes. Tal procedimento tem ocorrido em diversas áreas, principalmente a área da educação. 

Havendo responsabilidade fiscal em todo o orçamento público, não existirão cortes 

ou contingenciamentos; logo, a área da educação será beneficiada. 

Segundo o que demonstram os estudos de Gleich (2003) e Cruz e Marques (2017), 

orçamentos públicos críveis e corretos que podem ser cumpridos (e não são mera peça 

orçamentária cujas receitas foram infladas para cobrir despesas) causam impacto direto sobre 

os resultados fiscais dos entes federativos. A grande questão entre os políticos e agentes 

públicos baseia-se no fato de que há grande tentação em expandir o orçamento e criar déficit, 

enquanto outros visualizam que restrições para o correto cumprimento da peça orçamentária 

proporcionará equilíbrio financeiro aos entes federativos, criando condições de normalidade 
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para investimentos, uma vez que o dinheiro originário de tributos não será redirecionado 
para o pagamento de déficits fiscais. 

McNichol (2014), Maher e Deller (2011) e Vecchia e Montoya (2002) consideram que 
orçamentos realistas são associados a maior equilíbrio nas contas públicas. Sim, o orçamento na 
vida pessoal ou empresarial é uma bússola para o exercício seguinte ou os 12 meses posteriores 
à sua realização. De fato, durante sua execução, qualquer orçamento (pessoal, empresarial ou 
público) pode sofrer pequenas e minoradas alterações de rumos (ou valores).

O Brasil sempre foi marcado por uma inflação constante e crônica, iniciada na década 
de 1960, acentuou-se na década de 1970 e alcançou uma hiperinflação na década de 1980. 

Segundo Hoffmann (1992 apud OMETTO; FURTUOSO; SILVA, 1995, p. 407): 

A inflação elevada impacta sobre as medidas de desigualdade de duas 
maneiras: provocando aumento real da desigualdade, decorrente do 
menor poder de se proteger da inflação de certos grupos (os assalariados, 
pensionistas e outros, cujos rendimentos são reajustados com atraso) e um 
aumento aparente, causado principalmente pelo crescimento dos erros de 
declaração que ocorrem com maior frequência nos períodos da inflação 
acelerada. A conjugação desses movimentos das medidas de tendência 
central (rendimentos médio e mediano) e das de desigualdade resulta na 
elevação dos níveis de pobreza nos anos iniciais da década (1979/83-84), 
na clara reversão dessa tendência no biênio 1985/86 e, novamente, no seu 
crescimento de 1987 em diante. Ao término da década os indicadores dos 
níveis de pobreza absoluta mostram uma deterioração significativa da 
situação econômica das famílias brasileiras, com o percentual de famílias 
com rendimento inferior a um salário mínimo se elevando de 20,8, em 
1979, para 26,5, em 1990.

Enquanto o Brasil não conseguia domar e acabar com a (hiper)inflação, não havia a 
necessidade de um orçamento público em que a responsabilidade fiscal se fizesse presente. 
Nem as médias ou grandes empresas conseguiam planejar seus horizontes de curto prazo e 
qualquer peça orçamentária. 

É muito interessante compartilhar do pensamento de um dos maiores escritores, 
historiador, sociólogo, jornalista e crítico literário brasileiro chamado Sérgio Buarque de 
Holanda, que dizia com muita propriedade acerca da colonização brasileira que, na verdade, 
começou em 1534 com o rei D. João III (1502-1557) determinando as capitanias hereditárias 
no Brasil: 

Não era fácil aos detentores de posições públicas de responsabilidade, 
formados por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamental entre 
os domínios do privado e do público. Assim, eles se caracterizam justamente 
pelo que separa o funcionário “patrimonial” do puro burocrata conforme a 
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definição de Max Weber. Para o funcionário patrimonial, a própria gestão 
política apresenta-se como assunto de seu interesse particular; as funções, 
os empregos e os benefícios que deles aufere relacionam-se a direitos 
pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, como sucede no 
verdadeiro Estado burocrático, em que prevalecem a especialização das 
funções e o esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos. A 
escolha dos homens que irão exercer funções públicas faz-se de acordo com 
a confiança pessoal que mereçam os candidatos, e muito menos de acordo 
com as suas capacidades próprias. Falta a tudo a ordenação impessoal que 
caracteriza a vida no Estado burocrático (HOLANDA, 1964, p. 146).

Holanda (1964) assevera com suas palavras que o povo brasileiro sempre foi 
“cordial” e as pessoas eram cordiais em aceitar pacificamente os desmandos coloniais, e o 
latim define bem cordis, que significa “coração”. 

A população brasileira que se formou a partir da colonização era cordial nos vários 
sentidos da palavra: eram cordiais ao aceitarem os mandos da colonização e eram cordiais 
ao sucumbirem às prioridades da formação familiar em detrimento do bem público. Segundo 
Holanda (1964), desde o início da formação do Brasil, havia uma tendência em colocar o 
âmbito privado à frente do âmbito público.

O homem cordial era, segundo Holanda (1964), o brasileiro nato que preferia 
privilegiar os seus em detrimento de contribuir com o público. Nesse caso, é possível 
transportar tal pensamento para a atualidade: há muitos anos, o orçamento da educação pública 
no Brasil sofre cortes e contingenciamentos brutais porque cada segmento da sociedade 
(representado na peça orçamentária da União por ministérios) quer manter seus direitos, em 
vez de contribuir para um direito maior (a educação) que abranja toda a sociedade. Esta tese 
não discute quais direitos estão corretos ou não no orçamento; ela estuda (também) que a 
falta de responsabilidade fiscal afeta a área da educação. Também se faz interessante anotar a 
crítica do sociólogo Jessé Souza que foi muito bem interpretado no artigo acadêmico escrito 
por Costa (2020), intitulado “Por que ler Jessé Souza?”. Vejamos a seguir o contraponto que 
ele faz à consagrada obra de Sérgio Buarque de Holanda: 

No prefácio, Souza explica seu objetivo de apresentar uma “resposta 
crítica” ao clássico Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, 
pois entende que a grandeza deste texto está no fato de ele ter se tornado, 
desde a sua publicação, em 1936, a leitura dominante – e equivocada – do 
Brasil, tanto para intelectuais (de esquerda e de direita) quanto para o senso 
comum. Este enorme feito deve-se, segundo Souza, ao fato de Buarque ter 
construído uma narrativa totalizadora, que articula de modo convincente as 
três questões fundamentais de qualquer sociedade sobre si mesma: De onde 
viemos? Quem somos? Para onde (provavelmente) vamos? Para Souza, 
Sérgio Buarque conseguiu assim criar a legitimação perfeita da dominação 
social, “com aparência de estar fazendo crítica social” (p. 9). Em relação 
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às críticas anteriores de Souza às obras dos grandes intérpretes do Brasil, a 
novidade de A elite do atraso reside em oferecer uma reconstrução histórica 
vinculada ao diagnóstico do presente; isto é, compreender a escravidão 
como um conceito histórico, cujas consequências são a melhor maneira de 
explicar a desigualdade persistente e a atual conjuntura política do país. 

A análise e crítica de Souza são parcialmente pertinentes em nossa visão. Relatamos 
isso porque Holanda quis entender a formação plural do povo brasileiro, enquanto Souza 
denuncia que aquele autor (e historiador, crítico literário, jornalista e professor bandeirante) 
legitimou a dominação social no Brasil. Ambos os autores aqui citados contribuíram para 
o despertar da sociedade brasileira neste terceiro decênio do século XXI, específica e 
notadamente, para o combate das crescentes desigualdades sociais, que é uma das maiores 
mazelas da história brasileira, cuja qualquer política social era rapidamente engolida por 
cifras deletérias de perda do poder aquisitivo. O combate à inflação crônica e inercial 
também foi, indiretamente, um dos gatilhos iniciais para a formulação de melhores políticas 
sociais de inclusão dos mais desfavorecidos. Sim, atualmente, lemos e ouvimos da imprensa 
especializada que a sociedade brasileira está amadurecendo; entendemos que todos devem 
combater a desigualdade social que chegou a limites inaceitáveis. 

Katz (2018, p. 26), filósofo pela PUC-SP, ensina:

A perspicácia de Sérgio Buarque de Holanda em apontar que grande parte 
do problema brasileiro de não distinção entre o espaço coletivo e público 
e o familiar e privado é de responsabilidade da cordialidade e suficiente 
para identificar esse pensador como um dos que melhor compreenderam as 
questões latentes do país. Todos esses apontamentos são justificativas para 
que esse conceito de homem cordial seja destrinchado. Esse é o objetivo 
deste trabalho, procurar sugerir a importância da questão do homem cordial 
para a compreensão do Brasil passado e do atual. Além disso, apontar a 
grande originalidade de Sérgio Buarque de Holanda e seu aguçadíssimo 
senso intelectual na longa tradição dos pensadores das questões brasileiras.

Na atualidade, também percebemos facilmente como o brasileiro se apodera do 
bem público e, por julgar ser público, também julga ser dele para uso particular. O bem 
público, seja qual for, é da coletividade e da sociedade brasileira; logo, não é meu por eu 
fazer parte do público, mas é nosso por ser público.

Após o Brasil domar o dragão inflacionário na década de 1990 com o Plano Real e a 
inflação passar a se comportar em níveis similares a de países em desenvolvimento, abriu-se 
um horizonte para o planejamento de médio e longo prazos pois a inflação estava controlada, 
ao contrário das décadas de 1970 e 1980, período em que não era possível saber quais seriam 
os preços no mês seguinte (horizonte de 30 dias – curtíssimo prazo que não admitia qualquer 
previsibilidade ou planejamento). 
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Entretanto, uma (hiper)inflação, mesmo ruim em todos os seus aspectos, tinha um 

lado perverso que se tornou bom para os governos da época: se faltasse dinheiro para fechar 

as contas públicas do mês, a solução seria fácil (embora nefasta): imprimir mais dinheiro!

Sim, joga-se mais combustível em uma fogueira que já queimava às alturas, mas, 

um pouco mais de inflação em uma hiperinflação, o estrago é praticamente o mesmo. 

Com o fim da hiperinflação e a inflação rodando em números mais aceitáveis, que 

seriam mais bem atingidos a longo prazo, tal mecanismo próprio do governo federal de 

emitir moeda teve que cessar porque se trata de um ato inflacionário: qualquer economista, 

independentemente do campo de visão ou espectro, sabe que emissões de moedas causam 

inflação.

Em uma exaurível pesquisa em vários artigos acadêmicos, encontramos as sábias 

palavras corroborativas de Almansa (2017, p. 2), que também se baseia em Silva e Powell 

(2013): 

Silva e Powell (2013) salientam que os estudos envolvendo EFE9 podem 
estar relacionados com temas que envolvam questões financeiras presentes 
na sociedade e sugerem que o currículo aborde temáticas relacionadas com 
finanças pessoal e familiar, noções básicas de finanças e economia, bem 
como as oportunidades, os riscos e as armadilhas na gestão do dinheiro 
numa sociedade de consumo e as dimensões sociais, econômicas, políticas, 
culturais e psicológicas que envolvem a Educação Financeira. 

Para Silva e Powell (2013), o tema inflação deveria fazer parte do currículo escolar 

diante de suas dimensões sociais.

Almansa (2017, p. 5) ainda ensina:

E, na perspectiva da EFE, começam a surgir pesquisas que apresentam 
proposta para o currículo escolar. O estudo de Silva e Powell (2013), 
intitulado Um programa de Educação Financeira para a matemática escolar 
da Educação Básica, propõe a inserção da Educação Financeira Escolar no 
currículo escolar. A proposta apresenta uma caracterização da Educação 
Financeira para escola definindo objetivos e as dimensões do tema para 
o currículo de matemática, os eixos norteadores para a elaboração de 
material didático e também aponta a Educação Financeira Escolar como 
um novo campo para pesquisas. 

Na citação textual anterior, notamos a relevância da educação financeira escolar no 

currículo escolar para a Educação Básica. Portanto, é mister, de forma complementar, que o 

9 Educação Financeira Escolar (EFE).
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educador tenha conhecimento tanto de educação financeira quanto de responsabilidade fiscal 

para que se aproprie do orçamento público para ajudar a educação. 

Seguindo a proposta anterior acerca da necessidade de levar conhecimentos sobre 

educação financeira para o currículo do Ensino Básico, então, como garantir que o Estado 

não gaste mais do que arrecada, uma vez que o mecanismo de emitir moeda para suprir 

rombos orçamentários tinha se exaurido com o término da inflação? A resposta é uma Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF) que, indiretamente, contribui para a justiça social e o 

combate às desigualdades sociais ao evitar cortes em programas sociais.

De acordo com os doutores em Economia pela Universidade de Brasília (NUNES; 

NUNES, 2003, p. 5):

Ainda que inovadora e adaptada às necessidades locais, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal do Brasil buscou inspiração também na 
experiência internacional recente. Ao longo da década de 90, alguns países 
empreenderam iniciativas bem-sucedidas no sentido de evitar o surgimento 
de grandes déficits públicos e níveis excessivos de dívida. Destacam-se, 
nesse sentido, as lições fornecidas pelas experiências da Comunidade 
Econômica Europeia (1992), do Budget Enforcement Act dos Estados 
Unidos (1990) e do Fiscal Responsibility Act da Nova Zelândia (1994). 
São iniciativas ainda muito recentes; pode-se dizer que, nos anos 90, o 
mundo começou a despertar para a responsabilidade fiscal. 

Os autores referidos, ao enfatizarem a relevância de controle da dívida pública, 

contribuem com a ideia de haver mais recursos orçamentários para a promoção da justiça 

social por meio de investimentos na área da educação, uma vez que não haverá cortes ou 

contingenciamentos para cobrir uma dívida pública (porque ela estaria controlada e não 

crescente ano após ano). 

Leiamos as palavras de Almansa (2017, p. 6), agora com o devido suporte de Muniz 

Jr. (2016, p. 30):

Sendo que o mesmo autor ainda destaca que Ambientes de Educação 
Financeira Escolar (AEFE) “são formados por momentos em que se abrem 
portas e janelas para se convidar os alunos a pensarem sobre situações 
financeiras em uma perspectiva ampla, interativa e multidisciplinar”, e que 
possibilitem ao aluno “compreender, analisar e tomar decisões financeiras, 
e a explicar suas estratégias e ideias matemáticas e não matemáticas nesse 
processo”.

Da mesma forma que se devem abrir portas e janelas na Educação Básica, esta tese 

reforça a mesma ideia da citação anterior para o educador: despertá-lo para a importância da 
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responsabilidade fiscal no combate às desigualdades sociais e da promoção da justiça social 

por meio da educação. 

Portanto, a alternativa precípua de uma Lei de Responsabilidade Fiscal não é 

ideia singular brasileira: a Zona do Euro na União Europeia e os Estados Unidos criaram e 

editaram rígidas legislações de disciplina e controle de gastos do governo federal/central, 

nominado de Budget Enforcement Act (BEA); outro país bem-sucedido em implantar uma 

Lei de Responsabilidade Fiscal foi a Nova Zelândia, cuja legislação chamou-se Fiscal 

Responsibility Act – FRA (coincidentemente implantada no mesmo ano do lançamento do 

bem-sucedido Plano Real – 1994).

Os principais pontos e objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira são: 

ü	Obter fontes de receita para cobrir gastos excedentes àqueles presentes e vin-
culados no orçamento para determinado período da gestão pública;

ü	Direcionar adequadamente os recursos para as esferas de competência, res-
peitando e observando a legislação e não excedendo gastos de uma área em 
detrimento de outra;

ü	Diminuir a corrupção presente nas contas públicas que, anteriormente à Lei 
de Responsabilidade Fiscal, eram maquiadas, alteradas ou não dispunham de 
ferramentas que identificassem a transparência nos gastos;

ü	Evitar o endividamento dos entes públicos com a passagem de cargo para 
futuras gestões sem o acúmulo de dívidas e comprometimento do orçamento 
posterior pelo gestor anterior que fez dívidas que precisarão ser honradas pela 
gestão e orçamento posteriores, comprometendo investimentos que terão que 
ser redirecionados para o pagamento de dívidas; e

ü	Julgar e punir os políticos e/ou administradores que desviam, roubam, frau-
dam ou cometem qualquer ato ilícito com relação às contas públicas.

Mais interessante ainda é o seguinte dado histórico: foi criado na Inglaterra 

(coincidentemente no mesmo ano da independência do Brasil – 1822) o orçamento público 

porque a sociedade inglesa queria evitar os constantes aumentos de tributos que ocorriam 

porque não havia uma limitação dos gastos públicos. Relevante e mister observar que o 

orçamento inglês (e o atual brasileiro) é uma ferramenta e jamais será um fim em si mesmo, 

necessitando, diante de um ambiente democrático, grande discussão em sua elaboração, o 

qual deveria interagir com diversos segmentos da sociedade e matizes do conhecimento.



116

Por sua vez, assim que elaborado, discutido democraticamente e votado, necessário 

que o orçamento seja cumprido com responsabilidade, e não como mera peça ficcional, que 

foi realizado somente porque leis constitucionais e federais impõem. 

Segundo Motta (2002), a Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira foi concebida 

com o objetivo primordial de gerenciar com eficácia e eficiência a res publica, procurando 

uma gestão com eficiência e equilíbrio nas contas nacionais, gastando corretamente o 

dinheiro orçado nas áreas contempladas e evitando desequilíbrios que deixarão o orçamento 

negativo e gerarão déficits públicos que se tornarão, consequentemente, dívida pública que 

será suportada por toda a sociedade. Naturalmente, ao gestor público, ao qual é dado poder 

(pelo voto ou nomeação por cargo público concursado ou comissionado), é conferida maior 

responsabilidade em gerir e cuidar de todo o dinheiro da sociedade. 

É o que diz textualmente o artigo 1.º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar n.º 101, de 04.05.2000): 

A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o compromisso de metas 
e resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 
no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações 
de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em restos a pagar (BRASIL, 2000).

Segundo ensina Meirelles (2008), a Lei de Responsabilidade Fiscal também 

implantou a orientação e determinação legais de “prestação de contas” do dinheiro público 

gerenciado. Claro que tal assunto foi originário na Magna Carta de 1988, precisamente nos 

artigos 70 a 75, que rezam textualmente que administradores e gestores públicos precisam 

prestar contas de sua atuação econômica e financeira para a sociedade e para os órgãos de 

fiscalização, por exemplo, o Tribunal de Contas da União (TCU).

Motta, Santana, Fernandes e Alves (2000) ensinam que, respectivamente, dois 

quesitos e um princípio basilar são os mais relevantes e presentes objetivos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal brasileira: transparência e responsabilidade e não gastar mais do 

que se arrecada. Todo cidadão tem direito ao acesso fácil na Lei de Responsabilidade Fiscal 

para que a transparência dos gastos esteja presente, cujas informações não são tecnicamente 

explicadas com conceitos difíceis de contabilidade, economia ou direito. 

Vejamos o importante artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000): 
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São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada 
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada 
também mediante incentivo à participação popular e realização de 
audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Para qualquer empresa grande, média ou pequena, o lucro sempre é buscado porque 

faz parte da sua essência e natureza comercial. ONG ou associações visarão “resultado” que 

se diferencia do “lucro” porque aqueles não serão distribuídos entre os acionistas, e sim 

reinvestidos na própria associação ou ONG.

É claro que há diferenças brutais quando se fala de administração pública: nesse caso, 

o ideal seria que as receitas fossem iguais às despesas, com resultado orçamentário zero (tudo 

o que foi previsto foi arrecadado e todo projeto definido foi executado), mas endividamentos 

que gerarão investimentos em saúde e educação (por exemplo) são permitidos e até salutares 

quando a forma de financiamento e pagamento de tais endividamentos é contemplada no 

orçamento. Interessante notar que tanto a OCDE quanto o Brasil, segundo documento do 

governo brasileiro, sugerem e rezam legalmente:

[...] promover e fomentar a cultura de educação financeira no país, ampliar a 
compreensão do cidadão, para que seja capaz de fazer escolhas conscientes 
quanto à administração de seus recursos, e contribuir para eficiência e 
solidez dos mercados financeiros, de capitais, de seguros, de previdência e 
de capitalização (BRASIL, 2011, p. 2). 

Se o próprio governo federal e a OCDE entendem que os estudantes do Ensino 

Básico devem ser capazes de “fazer escolhas conscientes quanto à administração de seus 

recursos”, que, indubitavelmente, também ajudarão a diminuir as desigualdades sociais em 

virtude de melhores escolhas pessoais, é notório que o educador poderá fazer o mesmo, 

apropriando-se da produção do conhecimento que permita sua conscientização. 

Com esse conhecimento devidamente apropriado e incorporado pelo educador, sua 

atuação pautar-se-á por atividades adicionais de correta solicitação e gerenciamento e mais 

recursos para a educação, inclusive sabendo dialogar assertivamente para evitar cortes e 

contingenciamentos na área da educação. Tal postura ajudará a promover a justiça social 

e o combate às desigualdades sociais porque a escola e a área da educação não perderão 

investimentos.
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Vale a pena destacar que existe um documento muito importante publicado em 
1990: a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos (UNICEF, 1990), aprovada pela 
Conferência Mundial sobre Educação para Todos, ocorrida em Jomtien (cidade na costa 
leste do Golfo da Tailândia), em março de 1990, sob a liderança do Fundo Internacional de 
Emergência das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Essa nobre declaração preconiza 
que um dos vários objetivos da educação é o desenvolvimento da herança cultural, linguística 
e espiritual do ser humano, com a devida satisfação das necessidades educacionais para 
alcançar e defender a justiça social, assim como a proteção ao meio ambiente e a tolerância 
com os sistemas sociais, políticos e religiosos. 

Para tanto, valemo-nos das palavras de Santos (2000, p. 64):

Eu falarei do paradigma de um conhecimento prudente para uma vida 
decente. Com esta designação, quero significar que a natureza da revolução 
científica que atravessamos é estruturalmente diferente da que ocorreu no 
século XVI. Sendo uma revolução científica que ocorre numa sociedade ela 
própria revolucionada pela ciência, o paradigma a emergir dela não pode 
ser apenas um paradigma científico (o paradigma de um conhecimento 
prudente), tem de ser também um paradigma social (o paradigma de uma 
vida decente). 

Para Santos (2000), o paradigma não é apenas do conhecimento científico e, 
portanto, conhecimento prudente; faz-se necessário o paradigma social de uma vida decente 
que somente pode ser alcançada com justiça social promovida pela educação. 

Barcellos (2005, p. 86) aponta sabiamente:

O Neoconstitucionalismo vive essa passagem, do teórico ao concreto, de 
feérica, instável e em muitas ocasiões inacabada construção de instrumentos 
por meio dos quais se poderá transformar os ideais da normatividade, 
superioridade e centralidade da Constituição em técnica dogmaticamente 
consistente e utilizável na prática jurídica. 

Para a referida autora, o neoconstitucionalismo é a garantia, a preservação e a 
promoção dos direitos fundamentais à luz do princípio democrático, que impede que minorias 
sofram iniquidades em nome da lei, principalmente colocando em prática (materializando) 
o que textos constitucionais anteriores apenas garantiam no papel; é o fazer, o acontecer... é 
tirar do papel direitos fundamentais e fazer com que eles sejam aplicados na sociedade em 
seu dia a dia. Em muitas nações subdesenvolvidas e emergentes, os direitos fundamentais 
contidos em uma Constituição Federal não são colocados em prática na vida dos cidadãos de 
uma sociedade. Esse movimento teve início na área do Direito, de “praticar” a lei escrita e 
colocar o “direito textual” para operar e funcionar na realidade das pessoas, principalmente 
os direitos fundamentais em que se inserem as conquistas sociais. Seus relevantes e precípuos 
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objetivo e preocupação são as efetivações concretas e reais dos direitos fundamentais e 

sociais para que não permaneçam apenas como letra de lei no papel. 

Espindola (2016, p. 21-22) ensina e ressalta:

Nos currículos jurídicos, por exemplo, das faculdades de Direito, passa-se, 
aproximadamente um ano estudando os direitos fundamentais e, muitas 
vezes, não se dedica nem um dia ao estudo do orçamento, que, como já 
dito, pode se configurar como instrumento para realização do direito. 
Pouco se dedica ao mecanismo de efetivação, àquela concretude prática. 
Pouco se dedica ao meio, ao instrumento e muito ao fim. Ora, não há forma 
de se atingir o fim, sem se dedicar ao caminho para se chegar a este fim. Se 
no neoconstitucionalismo, como diz Boaventura, se quer fazer a passagem 
do teórico para o concreto, do paradigma científico, para um paradigma 
social, há de se ter que preocupar mais com o instrumento (orçamento 
público) para se alcançar o fim (efetivação dos direitos fundamentais).

Interessante notar que a área do Direito já se preocupa e reconhece a necessidade do 

orçamento público para a concretude e efetivação prática de direitos fundamentais e sociais. 

Sem um orçamento crível, nenhum direito pode ser exequível, mesmo que esteja na lei mais 

importante e maior de uma nação e sociedade, como a Constituição Federal de um país.

Aqui, indubitavelmente, há um amálgama entre direitos sociais (direito à educação, 

benefícios sociais, promoção da justiça social etc.) e educação, porque os direitos à educação 

também constam do texto constitucional brasileiro. 

Logo, segundo Espindola (2016), o orçamento torna-se peça de concretude de tais 

direitos, havendo um liame entre educação, justiça social e orçamento público. 

Nesse sentido, Lafer (1988, p. 128) chama o direito à educação como algo que 

faz parte dos direitos econômico-sociais, havendo nova associação siamesa entre direitos 

econômicos e sociais, como aquele que viabiliza a concretude deste:

É por essa razão que os assim chamados direitos de segunda geração, 
previstos pelo welfare state, são direitos de crédito do indivíduo em relação 
à coletividade. Tais direitos – como o direito ao trabalho, à saúde, à educação 
– têm como sujeito passivo o Estado porque, na interação entre governantes 
e governados, foi a coletividade que assumiu a responsabilidade de atendê-
los. O titular desse direito, no entanto, continua sendo, como nos direitos 
de primeira geração, o homem na sua individualidade. Por isso, os direitos 
de crédito, denominados direitos econômico-sociais e culturais, podem ser 
encarados como direitos que tornam reais direitos formais: procuraram 
garantir a todos o acesso aos meios de vida e de trabalho num sentido 
amplo.
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Portanto, se a União, ao perseguir o welfare state, se endividar demasiadamente, 
tais condições sociais terão muitas dificuldades de ser alcançadas. À guisa de ilustração, 
segundo o Relatório especial Covid-19 n.º 10 (março de 2021) publicado pela CEPAL, 
países emergentes possuem na relação endividamento/PIB percentuais entre 45% e 60%. O 
Brasil, atualmente, tem relação dívida/PIB de 90%. Na América Latina, o índice médio de 
endividamento/PIB é de 79,3%, com o Brasil liderando em torno de 101% (previsão para o 
fim de 2021).

Interessante que a própria CEPAL orienta e sugere, naquele relatório, que não deve 
haver endividamento excessivo por parte dos países latinos e caribenhos: “Uma quarta medida 
de política consiste em proporcionar aos países um conjunto de instrumentos inovadores 
destinados a aumentar a capacidade de reembolso da dívida e evitar o endividamento 
excessivo” (CEPAL, 2021, p. 22).

Empresas também se endividam quando querem investir, porém, caso não honrem 
seus pagamentos, pela Lei de Falências, serão liquidadas judicialmente para o pagamento 
dos credores (funcionários que não receberam salários, o governo que não recebeu os tributos 
e demais credores).

E como seria com um país? Logicamente, não é possível liquidá-lo judicialmente!

No entanto, sua “liquidação” se dá pela perda da credibilidade de sua população 
interna e demais pessoas e empresas e governos externos. Sem entrar nos méritos da economia 
argentina, os governos portenhos têm baixíssima credibilidade por parte do próprio povo em 
matéria de responsabilidade fiscal. Exemplo notório e real é o fato de os argentinos preferirem 
dolarizar os pesos ganhados com os salários e aposentadorias e mantê-los guardados em 
casa em local seguro do que depositar na rede bancária. A falta de confiança nos diversos 
governos argentinos é muito grande porque a população teme não conseguir sacar seus 
recursos das contas bancárias quando precisarem utilizá-los. Não estamos narrando sobre 
confiscos de dinheiro ou instrumentos similares de bloqueios bancários; simplesmente, um 
governo que não é capaz de cumprir orçamentos fiscais, que gasta mais do que arrecada e 
aumenta constante e progressivamente sua dívida pública, sinaliza que em algum momento 
não conseguirá devolver o dinheiro dos correntistas porque o Estado entrou em default. Se 
isso ocorrer, todos os programas governamentais serão atingidos, desde investimentos em 
infraestrutura até programas sociais. 

Por esse motivo, faz-se necessária a responsabilidade fiscal: o orçamento público 
ou a Lei de Responsabilidade Fiscal são meros instrumentos que, devidamente críveis 
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do ponto de vista de sua elaboração e execução, ajudarão na promoção da justiça social 
porque a área da educação não sofrerá contingenciamentos ou cortes de verbas, os quais 
buscam tessitura e equilíbrio entre as receitas e despesas e a estagnação da dívida pública, 
impondo um rígido controle ao gasto público. Importante salientar que “rígido controle” não 
significa evitar o gasto público, seja com despesas recorrentes ou investimentos, e sim gastar 
da forma como preconizada no orçamento público (notadamente na área da educação, no 
combate às desigualdades sociais), porque é nessa peça administrativa, elaborada, discutida 
e votada democraticamente que repousam as necessidades coletivas de um Brasil com 
uma desigualdade social enorme e nefasta. Sendo um meio, e não um fim em si próprio, o 
orçamento público contempla despesas correntes, recorrentes e investimentos que culminarão 
em atender aos anseios e necessidades da população brasileira, mas que, indiscutivelmente, 
estarão limitadas pelas possibilidades econômicas e financeiras sem o comprometimento de 
deixar dívidas futuras que serão e terão que ser pagas por gerações também futuras. 

É interessante notar que poucos educadores conhecem a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e o orçamento público: será que sabem dizer quanto foi disponibilizado no orçamento 
público de 2020 para a área da educação?

Os governos das três diferentes esferas públicas (União, Estados e Municípios) são 
obrigados, pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal, a tornar públicas e transparentes 
todas as receitas e despesas incorridas naquele determinado interregno fiscal (ou ano fiscal) 
ou ainda, no Brasil, de janeiro a dezembro de cada ano.

Tendo em vista que a sociedade em geral, por meio do Congresso Nacional, 
Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, tem a faculdade e a prerrogativa de discutir 
abertamente os respectivos orçamentos públicos, por que o educador não se empodera de tal 
benesse legal garantida a todos os cidadãos para fazer com que os recursos orçamentários 
sejam aplicados adequadamente na área da educação?

Presumivelmente, pela longa história brasileira de inflação e hiperinflação crônicas, 
o planejamento nunca foi uma ferramenta apropriada para qualquer tipo de gestão, seja ela 
pessoal do ponto de vista econômico, financeiro ou fiscal.

Vale lembrar que a Lei de Responsabilidade Fiscal esclarece e determina como 
realizar um gerenciamento correto dos recursos públicos arrecadados e mecanismos úteis 
e prévios de ajustes que proporcionarão equilíbrio fiscal e sustentabilidade dos recursos 
públicos, evitando-se que novas entradas de recursos provenientes de tributos pagos por 
toda a sociedade sejam aplicadas e investidas em diversas áreas, notadamente para esta tese, 
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no campo da educação, sem fomentar desequilíbrios orçamentários que gerarão dívidas que 

terão que ser pagas com outros recursos de tributos que, dessa vez, por exemplo, serão 

direcionados para o abatimento da dívida pública, e não para investimentos (necessários) na 

educação. 

Se houver um endividamento crescente, tanto a área da educação quanto a justiça 

social receberão atenção e recursos menores para seus respectivos desenvolvimentos e 

aplicações a toda a sociedade, que demanda educação de qualidade e ações que combatam a 

desigualdade social. 

Relevante ressaltar que muitas universidades federais, em 2020, tiveram cortes de 

verbas para o pagamento de serviços de água, luz, limpeza e similares, o que demonstra que 

tais cortes e contingenciamento de verbas públicas orçamentárias destinadas à educação 

prejudicam o combate às desigualdades sociais, pois afetam o bom e adequado funcionamento 

de instituições de ensino. 

A performance econômico-financeira vivenciada há alguns anos pelo Estado do 

Rio de Janeiro é um exemplo. A corrupção lá instalada e já julgada pela justiça não é a causa 

principal. O Estado fluminense não seguia a Lei de Responsabilidade Fiscal como deveria e, 

por essa razão, passou a arrecadar cada vez menos e a gastar cada vez mais, gerando déficits 

orçamentários permanentes. 

Como consequência direta na educação do Estado do Rio de Janeiro e segundo 

estudo promovido pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 

com base em informações do Sistema de Acompanhamento Financeiro do Estado, os valores 

gastos com educação no Estado fluminense foram cortados pela metade ao longo da última 

década. Somente no ano de 2017, a área da educação sofreu um corte de 94%!

Portanto, sem verbas adequadas e mínimas já determinadas em lei (ou seja, os 

gastos com educação devem corresponder a 25% das receitas estaduais), verifica-se um 

aumento da desigualdade social porque as classes mais abastadas colocam seus filhos em 

escolas particulares, aumentando o fosso educacional entre pobres e ricos. De nada vale uma 

lei que assegure 25% das receitas estaduais para investimentos na área da educação, se não 

há dinheiro em virtude da irresponsabilidade fiscal. 

Nesse sentido, a responsabilidade fiscal ajuda a promover a justiça social entre ricos 

e pobres e o combate à desigualdade social, quando o setor público possui um orçamento 

geral e educacional gerido corretamente por meio da responsabilidade fiscal. 
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Como não pode emitir moeda (e nem deveria, para não causar inflação) e, pelo 

seu nível de endividamento, não consegue obter empréstimos no Tesouro Nacional nem 

em organismos internacionais (o Senado Federal brasileiro precisa autorizar, uma vez que, 

por lei, a União passa a ocupar a figura jurídica do avalista do empréstimo internacional 

que, em outras palavras, seria o próprio Tesouro Nacional o avalista), o Estado do Rio de 

Janeiro há anos precisa atrasar e parcelar os salários do funcionalismo público. Se, por lei, 

o Poder Executivo fluminense não pode atrasar salário, tampouco parcelá-lo, e assim o faz 

por absoluta falta de numerário, imagine quantas outras áreas da sociedade fluminense estão 

deixando de receber investimentos que poderiam ajudar a população mais vulnerável e a 

diminuir a desigualdade social. 

Nesse caso, uma prática corriqueira e já extinta na época era o fato de que diversos 

governadores usavam os bancos estaduais para se financiarem. O Poder Executivo estadual 

emitia papéis de crédito para o banco estadual e este “comprava” os papéis e entregava 

dinheiro ao governo estadual. Quando o banco estadual não conseguia mais fechar as contas 

diárias ou mensais, o Banco Central do Brasil era obrigado a socorrer e enviar dinheiro 

para evitar uma quebra do banco e a lesão patrimonial de vários correntistas daquele banco 

estadual, podendo ainda provocar um risco sistêmico em toda a estrutura bancária nacional, 

em virtude de os extintos BANESPA e BANERJ (respectivamente, Banco do Estado de São 

Paulo e Banco do Estado do Rio de Janeiro) serem bancos de grande porte e com penetração 

significativa nas sociedades paulista e fluminense. 

Novamente, o orçamento público é um instrumento para gerir as contas públicas 

e não pode ficar insensível às carências dos mais pobres, especialmente neste ano de 2021 

(quando esta tese foi escrita). Gerenciar bem um orçamento público não significa deixar de 

aumentar os gastos em momentos de extrema necessidade.

Para corroborar tal pensamento, eis as palavras do economista Fraga Neto 

(METRO, 2020), que recentemente mencionou:

Aumentar o gasto está correto. Todas as nossas leis, inclusive a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, têm mecanismos que permitem abrir uma 
exceção para casos de calamidade. E essa é sem dúvida uma calamidade. 
Cabe resposta muito enérgica e, na prática, não deveria ter limite. 

Trata-se de uma declaração muito importante, porque muitas pessoas, por falta de 

conhecimento técnico, não entendem que a Lei de Responsabilidade Fiscal e o orçamento 

público ajudam a manter o poder de compra da moeda (porque evitam a inflação, entre outros 
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pontos), beneficiando a população de baixa renda, e demonizam quando se usa a expressão 

“responsabilidade fiscal”, associando-a com a contenção ou com a redução de gastos sociais.

Ferreira, Leite e Litchfield (2006) realizaram um estudo e consequente análise para 

o caso específico brasileiro da relação entre a desigualdade social e a inflação. Segundo eles, 

com o apoio de dados levantados pelo índice de Gini, a desigualdade social no Brasil cresceu 

de 0,57% em 1981 para 0,63% em 1989; por sua vez, a desigualdade social diminuiu para 

0,56% em 2004 com a taxa de pobreza crescendo na década de 1980 e diminuindo na década 

seguinte, 1990, momento em que o Plano Real foi lançado (com metas de inflação, superávit 

primário e responsabilidade fiscal), observando-se até 2013 a devida responsabilidade fiscal 

(o Brasil tinha superávits!). As contas públicas brasileiras registraram em 2014 o primeiro 

déficit e, até hoje (2021), a dívida pública somente aumenta. Em números percentuais, o 

Brasil tinha um superávit de 1,9% do PIB em 2013 e, em 2019, foi um déficit de 1,31% do 

PIB (o sexto resultado negativo consecutivo). À guisa de orientação, essa comparação é mais 

equilibrada com o ano de 2019 (sem os reflexos da pandemia da Covid-19 ocorrida em 2020, 

e que permanece em 2021).

Paradoxal e surpreendentemente, o Brasil terminou o 1.º trimestre de 2021 sem ter 

seu orçamento completamente aprovado pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Poder 

Executivo, o que demonstra pouca relevância na elaboração, aprovação e execução de um 

orçamento federal que possui a atribuição, entre tantas outras, de prover investimentos em 

áreas-chave da sociedade brasileira, tais como educação, saúde, segurança pública etc. 

Realmente, é o oposto do que acontece: quando não há responsabilidade fiscal, 

as desigualdades se ampliam, uma vez que a inflação aumenta; os mais ricos, obviamente, 

conseguirão suportar uma inflação mais alta do que os mais pobres e vulneráveis.

Tal entendimento é bem explicado nas palavras de Pastore (2020):

Desde 2007, o Tesouro vinha transferindo recursos por fora do orçamento 
aos bancos oficiais – predominantemente o BNDES –, elevando diretamente 
a dívida bruta, e usando parte de tais recursos para fornecer empréstimos a 
taxas de juros subsidiadas, com efeitos sobre os resultados primários. Em 
muitos casos os superávits primários foram mascarados pela contabilidade 
criativa, como, por exemplo, quando os subsídios eram pagos pelo banco 
oficial aos beneficiários usando o caixa do banco, como ocorreu com o 
BNDES em programas como o PSI, com o governo adiando a transferência 
dos recursos para o Tesouro, ocorrendo de fato um empréstimo do banco ao 
Tesouro. Não foi esta a irregularidade usada no processo de impeachment 
– existiram outras –, mas isto não a absolve de ter sido um financiamento 
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direto do BNDES ao Tesouro, que é algo incompatível com o controle 
fiscal. Da segunda metade de 2011 em diante já era claro que o crescimento 
econômico vinha fraquejando, e uma das providências do governo consistiu 
em convencer o Banco Central a derrubar artificialmente a taxa de juros, o 
que somado à forte expansão fiscal e do crédito por parte de bancos oficiais 
elevou fortemente a inflação, aumentando a percepção de riscos. Em adição, 
o governo abusou de estímulos fiscais vindos de reduções, isenções e 
desonerações tributárias – os “gastos tributários” que ocorriam em resposta 
às pressões de grupos de interesse sendo direcionados a setores específicos, 
caracterizando o que Zingales (2012) define como políticas pró-negócios, 
em contraposição às políticas pró-mercado, sem nenhuma contribuição à 
melhoria da eficiência econômica e ao crescimento da produtividade. 

Esse histórico bem narrado por Pastore (2020) realmente ocorreu nas contas públicas, 

em que as regras orçamentárias e a responsabilidade fiscal não foram seguidas. Assim como 

um banco público estadual (conforme explicado nas páginas anteriores e que já existiram e 

foram eliminados) emprestava e financiava o déficit público de governos estaduais, o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por ser um banco da própria 

União, não pôde emprestar dinheiro ao Tesouro Nacional para financiar o governo federal.

Pastore (2020) ainda acrescenta:

Os gastos tributários já vinham crescendo desde 2006, quando saltaram 
de uma média de 1,4% do PIB entre 2000 e 2005 para uma média um 
pouco inferior a 3% do PIB, entre 2009 e 2013, mas desse ponto em diante 
elevaram-se para valores superiores a 4% do PIB, atingindo um pico de 
4,8% do PIB, em 2015 (gráfico a seguir). Para aferir as consequências sobre 
os resultados primários temos que somar aos gastos tributários a queda de 
receitas vinda do forte encolhimento do PIB, a partir do segundo trimestre 
de 2014, quando o Brasil entrou em uma recessão que é a mais longa e 
profunda desde que o CODACE começou a datar os ciclos econômicos, 
no Brasil. Em 2015 o governo fez algumas tentativas tímidas de reduzir as 
desonerações sobre a folha de trabalho e cortou os gastos discricionários, 
levando os investimentos em proporção ao PIB aos níveis mais baixos da 
história, mas mesmo assim não escapou de déficits primários extremamente 
elevados, que são os responsáveis pelo enorme salto na dívida pública bruta 
em proporção ao PIB a partir do início de 2014, como foi mostrado no 
gráfico 6, anteriormente. Tornou-se claro que vivíamos um desequilíbrio 
fiscal estrutural, que requeria medidas muito mais drásticas do que as que 
foram timidamente ensaiadas. 

Conforme relatado por Pastore (2020), o gráfico a seguir demonstra como os gastos 

tributários (que são aqueles originários de desonerações fiscais, reduções de tributos e outras 

vantagens tributárias que diminuem a arrecadação governamental) subiram fortemente a 

partir de 2013, contribuindo com a elevação da dívida pública porque eles não foram previstos 

adequadamente no orçamento fiscal público da União, conforme apresenta a Figura 17.
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Figura 17 – Gastos tributários de 2000 a 2017

Fonte: Pastore (2020)

Na Figura 17, verificamos que as benesses federais (desonerações fiscais, reduções de 

tributos e outras vantagens tributárias que diminuem a arrecadação governamental) cresceram 

fortemente a partir de 2014, reduzindo a arrecadação federal e, certa e consequentemente, 

havendo menos dinheiro no orçamento público federal para investimentos em diversas áreas 

da sociedade brasileira. 

Interessante discorrer brevemente sobre os perigos existentes em todos os meios; 

por exemplo, quando alguém resolve se mudar de cidade ou Estado, procura saber qual bairro 

é mais seguro ou perigoso para residir. Quando você viaja para o exterior, principalmente 

para cidades mais exóticas ou fora dos eixos comuns de turismo, como as principais capitais 

europeias, é possível consultar o site do Ministério das Relações Exteriores e verificar o grau 

de periculosidade daquela cidade que se deseja visitar, inclusive os tipos de crimes mais 

comuns que lá ocorrem. Um terceiro exemplo seria quando o consumidor resolve adquirir 

um carro: normalmente ele pesquisa o valor do seguro, do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA) etc. É possível, em qualquer viagem ou aquisição de um bem, 

mensurar sua segurança ou periculosidade com relação ao bem-estar pessoal ou aos gastos 

com aquele determinado bem. 

O mesmo ocorre com a dívida pública de um país!
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Quando determinada pessoa resolve aportar seu dinheiro em algum banco (com 

intenção ou não de aplicá-lo), é possível mensurar o risco do banco e o do país.

Será que atualmente (2021) é seguro aplicar algum dinheiro na Venezuela, em 

virtude de sua atual instabilidade política, institucional e monetária? Sabemos que não, pois 

há um vasto repertório diário de notícias sobre esse país da América do Sul. E se escolhermos 

outros países latinos, como o Equador ou Peru ou a Colômbia, os quais atualmente não estão 

tão presentes nos noticiários televisivos e jornalísticos? 

Os mecanismos de aferição a seguir, indiretamente, ajudam e contribuem no 

combate às desigualdades sociais porque, caso sejam favoráveis a um determinado país, este 

receberá mais recursos e investimentos de longo prazo (construção de fábricas, instalação 

de empresas, ampliação de serviços), fazendo com que a taxa de câmbio seja equilibrada 

do ponto de vista macroeconômico e, consequentemente, favorecendo a inflação baixa que 

reduz as desigualdades sociais. Além disso, se houver mais recursos para um país, este 

diminuirá seus juros (SELIC) e os valores gastos com o serviço da dívida governamental 

decrescerão, havendo mais recursos disponíveis para aplicar em diversas áreas da sociedade 

(inclusive na área da educação).

Erosa e Ventura (2002) ensinam que a inflação atinge, clara e verdadeiramente, 

os cidadãos mais vulneráveis e pobres de um país, e os esforços para diminuí-la ajudarão a 

reduzir as desigualdades sociais entre ricos e pobres. 

Beetsma e Van der Ploeg (1996) ensinam que, em sociedades muito desiguais 

socialmente, o indivíduo médio é um eleitor que possui baixa renda e escolaridade, com 

predominância de governos eleitos e populistas que procurarão gerar políticas redistributivas 

e usarão a inflação para se financiarem, uma vez que não há recursos orçamentários adequados.

Tais ensinamentos corroboram que apoiar a responsabilidade fiscal (que também 

combate a inflação) é um meio indireto de promover justiça social, a qual poderá ser também 

alcançada por meio de melhores investimentos na área educacional, uma vez que a inflação 

não corroerá o poder aquisitivo de tais investimentos. 

É justamente para medir o grau de segurança ou perigo da situação econômica desses 

países em relação à sua dívida (seja interna ou externa) que existe o medidor internacional 

chamado Credit Default Swap (CDS), ou seja:
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•	 Default – Quando um poupador interno ou investidor interno ou externo, uma 
empresa ou um governo descumpre suas obrigações financeiras legais. Ex.: ca-
lote financeiro da Grécia, falência do banco Lehman Brothers etc.;

•	 Swap – Operação em que um poupador interno ou investidores internos ou ex-
ternos ou empresas fazem um acordo de troca de obrigações quanto a um inves-
timento para diminuir riscos e beneficiar ambas as partes. Ex.: uma empresa que 
recebe em Euro, mas tem custo de operação em Reais, faz uma operação Swap 
com outra empresa que recebe em Reais, mas tem custo de operação em Euro. 
Elas negociam a troca da rentabilidade para, em caso de variação cambial, uma 
cobrir a outra e não sofrer um grande prejuízo; e

•	 Credit Default Swap – Contrato de Swap que repassa o risco do crédito e indeni-
za o portador do contrato em caso de default por parte da instituição que emitiu 
o título. Quanto maior o risco de a instituição não cumprir suas obrigações, 
maior o preço do CDS. Ex.: O detentor de um título público paga taxas periódi-
cas predefinidas a uma seguradora para que, em caso de inadimplência por parte 
do Governo que ofertou o título, receba uma indenização.

Dessas operações resulta um valor de CDS para o poupador interno ou investidor 
interno ou externo saber quanto está pagando (tipo de seguro) sobre aquele título ou aplicação 
financeira. Assemelha-se muito à aquisição de um carro: quanto maior o perigo de esse carro 
ser furtado ou roubado pelas suas características intrínsecas ou extrínsecas, maior o prêmio 
do seguro e maior o valor do seguro desse carro. 

Para Deininger e Squire (1996), o sistema democrático de um país é mais 
sólido quando há menores níveis de inflação, visto que, em sociedades muito desiguais, 
os mais pobres e vulneráveis carregam os custos de gastos públicos maiores porque o 
país se endivida mais, causando descontroles econômicos generalizados (inflação alta e 
desemprego maior por falta de investimentos privados, provocando mais desigualdades 
sociais). Para um governo não precisar de investimentos privados para a geração de 
empregos, ele necessita ser autossuficiente em seus recursos próprios, e, se não conseguir 
(como diversos países desenvolvidos que possuem dívidas), deve sinalizar para a sociedade 
que será responsável fiscalmente. Se um governo promove gastos crescentes ano após ano, 
não será capaz de demonstrar para a sociedade que está seguindo o caminho (ou mantendo) 
da autossuficiência fiscal, que, indiretamente, combate as desigualdades sociais, porque a 
inflação será menor. 
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No Quadro 1, contemplamos e aprendemos sobre os principais países da América 

Latina: 

Quadro 1 – Dívida Pública entre os principais países da América Latina  
(% do PIB) – 1.º trimestre 2020 

Brasil 87,9

Argentina 85,7

Colômbia 50,3

México 35,3

Chile 31,2

Fonte: OCDE (2020)

O Quadro 1 sinaliza que o Brasil possui a maior dívida pública da América do Sul e 

Latina; os dados são, propositadamente, anteriores à pandemia da Covid-19. 

Conforme demonstra o gráfico na Figura 18, se não houver adequada responsabilidade 

fiscal, o maior prejudicado será o poupador ou investidor interno, ou seja, a própria população 

brasileira. Repare que apenas 9,8% dos detentores de títulos públicos federais (que é dívida 

pública do governo federal) são não residentes; o brasileiro que tem previdência privada, 

um pouco (ou muito) dinheiro aplicado em fundos de investimento em determinado banco 

e outros depósitos nas instituições financeiras, detém, juntos, 76,6% de toda a dívida 

pública. Logo, se, no futuro próximo, o governo federal não adotar (ou continuar adotando) 

a responsabilidade fiscal, serão os brasileiros que deixarão de receber seu próprio dinheiro 

depositado em quaisquer bancos nacionais ou no Tesouro Direto, porque, no mínimo, são a 

parcela de 80,5% de toda a dívida do governo federal. 

Epaulard (2003) estudou 47 casos de países em crescimento e 52 casos de países em 

recessão, observando-se que em países com alta inflação há maior sensibilidade da pobreza, 

com aumento das desigualdades sociais, porque os mais vulneráveis e pobres sofrem perdas 

maiores quando há recessão com inflação alta. 

Na Figura 18, há uma didática divisão de como a dívida pública interna está 

distribuída entre seus detentores:
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Figura 18 – Detentores públicos federais (dívida pública mobiliária interna)

 
Fonte: Banco Central do Brasil (2020)

Verificamos na Figura 18 que aproximadamente 90,2% da dívida pública nacional 
está em poder da sociedade brasileira e apenas 9,8% nas mãos de investidores externos. 

Segundo ensinam Belculfine e Souza (2007), a responsabilidade fiscal se faz 
necessária diante do esgotamento do modelo inflacionário de emissão de moeda e porque a 
Lei de Responsabilidade Fiscal determinou o melhor gerenciamento e controle sobre todas as 
contas públicas (que antes do ano de 2000 eram, na prática, inexistentes pois era impossível 
saber qual seria o gasto econômico e financeiro do próximo mês devido a uma inflação e 
hiperinflação galopantes e inerciais). Não havendo mais emissão discricionária de moeda 
como na década de 80 do século XX, sobram menos recursos para investimentos na área da 
educação e financiamentos de programas sociais e educacionais, aumentando-se o abismo 
entre pobres e ricos e, naturalmente, elevando a desigualdade social no Brasil. 

Albanesi (2007) ensina, com sua própria análise e estudo com dados coletados entre 
1966 e 1990, que existe uma relevante e forte relação entre a inflação média de um país e o 
nível de desigualdade social daquela nação. 

O referido autor ainda afirma que, quanto maior a inflação média de um país, maior 
tende a ser a desigualdade social, tanto medida segundo o índice de Gini (que é crescente 
com a desigualdade de renda) quanto pela relação entre a renda dos mais ricos e a dos mais 
pobres da população daquele país.

Portanto, inflação, dólar alto, dívida pública crescente, desigualdades sociais 
e educação (como uma das chaves para a justiça social) estão inter-relacionados, sendo 
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a responsabilidade fiscal uma âncora de estabilização para que tais fenômenos sociais, 
econômicos e educacionais alcancem o melhor equilíbrio possível entre si. 

No capítulo seguinte, trataremos mais especificamente sobre como a educação pode 
promover e fomentar a justiça social e o combate à desigualdade em uma sociedade. 
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CAPÍTULO 4  
EDUCAÇÃO, JUSTIÇA SOCIAL E COMBATE  

À DESIGUALDADE: INTEGRANDO O CONSTRUCTO 
TEÓRICO 

Neste capítulo, tratamos de dois temas caros e que ainda não foram alcançados pelo 

Brasil: a justiça social e o combate à desigualdade social. Também fazemos uma relação 

desses temas com a educação, pois esta pode contribuir, positiva e favoravelmente, para 

promover a justiça social e combater as desigualdades sociais. Também neste capítulo, para 

aprimorar e esmerar esta pesquisa acadêmica, adotou-se a produção de um constructo teórico 

na inter-relação entre conceitos de educação e economia, notada e especificamente, entre 

educação, justiça social e desigualdades sociais.

É relevante abordar a desigualdade social porque o Brasil ocupa a triste posição 

de sétimo país mais desigual do mundo, segundo dados de 2017 da Organização das 

Nações Unidas (ONU), e, concomitantemente, a nação brasileira possui um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) considerado alto (de 0,761 – quanto mais próximo de 1, 

mais alto é o desenvolvimento humano), o que demonstra o elevado grau de desigualdade 

social na sociedade brasileira.

Preliminarmente, faz-se necessário definir justiça sociaUl de modo amplo e suas 

diferentes dimensões.

Nesse sentido, mister é registrar e explicar a origem do termo “justiça social”. De 

acordo com a literatura disponível, foi o jesuíta italiano Luigi Taparelli quem primeiro cunhou 

essa expressão. Natural e elementarmente, no ano 1851, tal nascente expressão ainda não 

refletia toda a sua atual magnitude e significância. Interessante observar que o monge italiano 

Taparelli defendia a justiça social como uma qualidade do homem adquirida em virtude de sua 

racionalidade como animal pensante e diligente (daí sua humanidade). Por outro lado, é um 

quesito que também faz os homens desiguais como indivíduos, mas iguais no que diz respeito 

à espécie. Por essa razão, segundo o monge italiano do século XIX, todos os homens têm 

direitos iguais de alcançar a satisfação plena e pessoal e, lógica e consequentemente, ninguém 

pode violar o direito alheio sem incorrer em transgressão da justiça.

A socióloga londrina Gamarnikow (2013, p. 190), utilizando-se das palavras e 

estudos de John Rawls no livro A theory of justice (2000), ensina-nos: 
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Há, nas ciências sociais e nas humanidades, uma longa história de 
trabalhos conceituais, analíticos e empíricos tratando da justiça social. Não 
pretendo examiná-los com detalhes, mas apenas simplesmente demarcar 
algumas das questões gerais e argumentos básicos. Talvez o ponto-chave 
para iniciarmos seja a obra de John Rawls, cujo livro A theory of justice 
[Uma teoria da justiça] oferece um modo de pensar sobre a justiça social 
que ainda acredito ser útil. Ele afirma que justiça tem relação com justa 
distribuição de recursos e oportunidades. O argumento é longo e detalhado, 
mas a conclusão, o que é relevante para o nosso propósito, é a de que a 
desigualdade de distribuição só é justificável se for para beneficiar aqueles 
que têm dificuldades. O que acho interessante nessa perspectiva é a sua 
contínua ressonância cultural, ideológica e política. Ela segue inspirando 
políticas de redistribuição democrática mais igualitárias. 

Gamarnikow (2013, p. 190) continua a ensinar, relatando que a definição de Rawls 

(2000) é aceita por indivíduos de vários espectros do pensamento: 

Até mesmo neoliberais mais extremos lançam mão dessa definição popular 
de justiça quando argumentam que as desigualdades produzidas pelos 
mercados eventualmente melhoram a situação de todos, por meio do efeito 
“trickle-down”, o processo pelo qual os ricos investem e criam empregos, 
o que supostamente torna os pobres menos pobres. 

Gamarnikow (2013, p. 190-191) enfatiza que a justiça social deve combater outras 

injustiças com dimensões mais amplas e abrangentes:

Esses grupos argumentam que a injustiça tem também outras dimensões, 
relacionais. E aqui me refiro a escritoras como Nancy Fraser e Iris Young. 
Fraser argumenta que a justiça tem duas dimensões: justiça distributiva, 
aquela que lida com exploração, marginalização e privação no campo 
econômico; e justiça cultural, que se preocupa com a dominação, o não 
reconhecimento e o desrespeito culturais. Iris Young, cujo trabalho enfoca 
a democracia e a participação como elementos-chave para a justiça, fala de 
cinco “faces da opressão”: exploração, marginalização, desempoderamento, 
imperialismo cultural e violência. O que é interessante nessas diferentes 
abordagens da justiça social é que elas voltam a nossa atenção para noções 
de bem viver e o sentido de ser humano. 

Ainda abrangendo e discorrendo sobre o conceito amplo de justiça social, é 

interessante e relevante aprendermos com Rawls (1971) em sua célebre publicação intitulada 

A theory of justice, que relata que a justiça é um objetivo inflexível. Ele propõe que a política 

social deve procurar maximizar a posição dos menos favorecidos, dando-lhes o máximo de 

atenção e meios de superação das injustiças. Rawls também defende e ensina a necessidade 

imperiosa de um conjunto de bens cujas produção e distribuição não podem ser outorgadas e 

determinadas por critérios dos próprios indivíduos. Esses “bens sociais primários” também 

incluem as liberdades básicas em seu sentido amplo: (i) liberdade de movimentação e de 
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escolha da ocupação num cenário de oportunidades justas; (ii) poder e regalias da função; 

rendimentos e riqueza; e (iii) as bases sociais do respeito próprio. 

Rawls (1971) expõe um pensamento que poderia ser mentalizado como exercício 

para entender melhor seu ensinamento: ele imagina um hipotético ponto inicial em que 

cada indivíduo da sociedade se comportasse sob um véu de desconhecimento e ignorância. 

Obviamente, nessa situação, o cidadão racional mostrar-se-ia adverso ao risco e escolheria 

como esquema de preferência uma situação em que fosse maximizada a posição dos mais 

desfavorecidos. Segundo esse autor, nascido em Baltimore (Maryland, EUA), o fator 

impeditivo para tal caminho ser adotado não é tanto admitir a necessidade e ter compaixão 

para com os menos favorecidos, mas, antes, o medo de que ele próprio possa se tornar 

um desses elementos mais desfavorecidos da sociedade, uma vez levantado o véu da 

ignorância. Presumivelmente, muitos governos assim agem para perpetuarem seus liderados 

e governados nesse estado de insciência. 

Interessante salientar e saber que a ONU, em 2007, proclamou o dia 20 de fevereiro 

como o Dia Mundial da Justiça Social. 

A ideia de haver ou promover a justiça social, entretanto, nasceu pautada por 

princípios morais e políticos durante o século XIX e sempre foi fundamentada nas ideias de 

igualdade e solidariedade entre todos os cidadãos de determinada nação ou região. Claro que 

a globalização ampliou essa abrangência territorial, visto que ela causou tanto progressos 

quanto regressos (agravando injustiças sociais já existentes).

Nessa época, tal ideia estava associada à busca de um equilíbrio social, de modo que 

todas as pessoas que compunham a sociedade teriam os mesmos direitos. Logo, buscava-se 

concretizar a noção de que uma sociedade justa deve estar comprometida com a garantia de 

direitos básicos como educação, saúde, trabalho, acesso à justiça etc.

Portanto, a justiça social está relacionada às desigualdades sociais e às ações voltadas 

para a resolução desse problema, que necessitam do compromisso do Estado, de instituições 

não governamentais e de outros segmentos da sociedade civil e empresarial para buscar 

respostas e ações que eliminem ou minimizem ou compensem as diversas desigualdades 

sociais geradas pela própria sociedade e pelas diferenças sociais.

Dessa forma, é fundamental criar mecanismos de proteção para amenizar as 

desigualdades sociais gritantes existentes no Brasil.
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Também é correto afirmar que a justiça social possui, entre outros quesitos basilares 
e visões, o objetivo de alcançar o crescimento de um país além das questões econômicas, 
bem como chegar a esse crescimento do ponto de vista social, combatendo as desigualdades 
sociais. A economia deve servir ao conceito maior da justiça social, e não a sacrificar para 
obter aquela para um minoritário grupo da sociedade. Assim, a justiça social é o bem maior 
que deve fornecer o que cada indivíduo ou cidadão tem por direito, tal como: assegurar as 
liberdades políticas e os direitos básicos, oferecer transparência na esfera pública e privada 
e oportunidades sociais para todos, sem distinção de credo, gênero, religião, raça, orientação 
sexual e quesitos complementares que culminem na busca de igualdade para todos.

Tendo em vista que a promoção da justiça precisa de outras ciências humanas para 
seu desenvolvimento, a ciência econômica está apta para contribuir e ajudar, procurando 
também, consequentemente, combater a desigualdade social com a promoção da justiça 
social.

Sachs (2005, p. 1) assim nos ensina:

Este livro discorre sobre como acabar com a pobreza em nosso tempo. 
Não se trata de uma previsão e eu não estou adivinhando ou prevendo o 
que acontecerá, mas apenas explicando o que pode acontecer. Atualmente, 
mais de oito milhões de pessoas em todo o mundo morrem a cada ano 
porque são pobres demais para sobreviver. Nossa geração pode escolher 
acabar com essa pobreza extrema até o ano 2025 (tradução livre).10

Sachs (2005, p. 2), professor na Universidade de Columbia e também conhecido 
pelo seu trabalho em agências internacionais para a redução da pobreza, o cancelamento 
da dívida e o controle de doenças (especialmente a AIDS), colaborando com os países 
subdesenvolvidos e emergentes, continua a ensinar:

Tive a sorte de ter observado e contribuído para alguns sucessos reais – o 
fim das hiperinflações, a introdução de novas moedas nacionais estáveis, 
o cancelamento de dívidas impagáveis, a conversão de economias 
comunistas moribundas em dinâmicas baseadas em economias de mercado, 
o lançamento do Fundo Global de Combate à AIDS, tuberculose, malária e 
o tratamento medicamentoso moderno para pessoas pobres infectadas com 
HIV (tradução livre).11

10 “This book is about ending poverty in our time. It is not a forecast. I am not predicting what will happen, 
only explaining what can happen. Currently, more than eight million people around the world die each year 
because they are too poor to stay alive. Our generation can choose to end that extreme poverty by the year 
2025.”

11 “I have been fortunate to have observed, and contributed to, some real successes – the end of hyperinflations, 
the introduction of new stable national currencies, the cancellation of unpayable debts, the conversion of 
moribund communist economies to dynamic market-based economies, the start-up of the Global Fund to 
Fight AIDS, TB, and Malaria, and modern drug treatment for impoverished HIV – infected people.”
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Assim, como veremos adiante, especificamente sobre o Brasil, a constatação anterior 
demonstra que a economia pode ser uma grande aliada no desenvolvimento da justiça social 
e no combate à desigualdade social ao redor do mundo, principalmente nos países ainda 
subdesenvolvidos e naqueles chamados de emergentes. 

Sachs (2005, p. 2), que também ganhou o Prêmio Nobel de Economia, continua 
a explicar que, quando nos preocupamos com os mais pobres, consequentemente, estamos 
combatendo as desigualdades sociais e a pobreza:

Eu tenho entendido cada vez mais a enorme lacuna entre o que o mundo 
rico afirma estar fazendo para ajudar os pobres e o que realmente tem feito. 
Gradualmente, também passei a compreender, por meio de minha pesquisa 
científica e trabalho de consultoria, o incrível poder nas mãos de nossa 
geração para acabar com o sofrimento massivo dos extremamente pobres 
e, assim, tornar todas as vidas mais prósperas e seguras (tradução livre).12

Da mesma forma que a ciência econômica pode contribuir e ser o nobre garçom 
para servir e ajudar governos e países subdesenvolvidos e nações emergentes a combater a 
desigualdade social e promover a justiça social em seus mais amplos conceitos já delineados 
neste capítulo, também uma subdivisão da ciência econômica (particularmente, a Economia 
da Educação) poderá, mais especificamente, servir e ajudar a área da educação, notadamente 
ao fomentar e realizar pesquisa econômica para o desenvolvimento da educação e da 
sociedade brasileira, objetivando (também), entre outros elementos, a continuidade e o 
aperfeiçoamento do combate à desigualdade social e a promoção da justiça social por meio 
da educação. Cury (2002, p. 255), filósofo e professor emérito da Universidade Federal de 
Minas Gerais, tendo sido presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), ensina de forma sábia:

A dialética entre o direito à igualdade e o direito à diferença na educação 
escolar como dever do Estado e direito do cidadão não é uma relação 
simples. De um lado, é preciso fazer a defesa da igualdade como princípio 
de cidadania, da modernidade e do republicanismo. A igualdade é o 
princípio tanto da não discriminação quanto ela é o foco pelo qual homens 
lutaram para eliminar os privilégios de sangue, de etnia, de religião ou 
de crença. Ela ainda é o norte pelo qual as pessoas lutam para reduzir 
as desigualdades e eliminar as diferenças discriminatórias. Mas isto não 
é fácil, já que a heterogeneidade é visível, é sensível e imediatamente 
perceptível, o que não ocorre com a igualdade. Logo, a relação entre a 
diferença e a heterogeneidade é mais direta e imediata do que a que se 
estabelece entre a igualdade e a diferença. 

12 “I have increasingly understood the yawning gap between what the rich world claims to be doing to help 
the poor and what it is actually doing. I have also gradually come to understand through my scientific 
research and on-the-ground advisory work the awesome power in our generation’s hands to end the massive 
suffering of the extreme poor, and thereby to make our lives safer in the process.”
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Citando ainda o ilustre professor emérito e autor Cury (2002), este capítulo faz a 
transição explicativa entre a justiça social como conceito amplo, atingindo várias dimensões 
para a justiça social e educação, porque as palavras desse autor nos levam a refletir sobre 
“a dialética entre o direito à igualdade e o direito à diferença na educação escolar” (CURY, 
2002, p. 255). Logo, justiça social pressupõe estar precedente e presente um elemento 
fundamental: a igualdade.

Cury (2002) também orienta e ensina que o direito à educação é um dever do 
Estado provedor nessa área tão relevante, e a democracia e as leis nacionais precisam e 
devem proporcionar e garantir oportunidades iguais para todos e eliminar ou minimizar 
as desigualdades sociais eventuais e oriundas dos conflitos capitalistas de distribuição de 
renda, por meio de leis que assegurem e diminuam diferenças distributivas. Para Winch e 
Ginell (2007), pelo prisma da educação, a igualdade liga-se intrinsecamente à justiça social. 
Estevão (2016, p. 42-43) ensina de forma muito apropriada:

Por conseguinte, a justiça deixou, de certo modo, de ter a ver com a 
redistribuição ou com o processo de implicação e responsabilização 
sociais que reafirma a nossa ligação ao outro e nos move como um coletivo 
solidário, para passar a ser uma questão de ajustamento à razoabilidade do 
mercado (assente em valores de eficiência e eficácia, da competitividade, 
do individualismo), que faz de nós não propriamente cidadãos, mas antes 
clientes e consumidores ou seres portadores de títulos e expetativas. 

Estevão (2016, p. 46) também faz relevante menção à educação quando relata que, 
na atualidade, há uma narrativa importante para “saber quais os critérios que devem presidir 
à distribuição do bem educativo” para toda a sociedade de forma igualitária, e não meramente 
mercadológica, o que, muitas vezes, provoca distorções e desigualdades.

Estevão (2016, p. 46) continua a ensinar em magistrais palavras:

Em consequência, quando a educação não cumpre o seu papel e não 
disponibiliza recursos como, por exemplo, a literacia, tal situação vai 
afetar as capacidades individuais das pessoas em termos de capacidades e 
oportunidades para se engajarem numa conduta de vida que elas valorizam. 
E quando tal acontece, estamos, não perante a ausência de capital humano, 
mas antes perante uma forma de pobreza (que a iliteracia significa) 
expressa em termos de uma privação de capacidade, que não deixará de 
ter consequências em termos do direito ao exercício da “voz” e de poder.

Novamente, Estevão (2016) estabelece um liame entre educação e oportunidades, 
nas quais a Economia da Educação pode auxiliar substancialmente. Além disso, o autor (que 
é doutor em Organização e Administração Escolar e com agregação em Ciências Sociais de 
Educação pela Universidade do Minho) enfatiza que a educação precisa de recursos para 



138

não afetar capacidades individuais que, eventual e futuramente, poderão segregar pessoas da 
sociedade quanto às oportunidades e aumentar a desigualdade social. 

Estevão (2016, p. 53) também sinaliza primordialmente:

No caso da educação, o autor compreende-a também como uma capacidade 
ao serviço da promoção da justiça social, devendo para tal expandir as 
liberdades reais (“capacidades”) que as pessoas valorizam, capacitando-as, 
desde logo, a agir como cidadãos democráticos iguais. 

Nessa citação, Estevão (2016) reconhece que a educação promove a justiça social.

Estevão (2016, p. 53) continua lecionando:

Apoiando-me em Dubet (2004), considero que uma escola justa e de 
qualidade, será, desde logo, aquela que consegue explicitar bem o sentido 
social e cultural da educação e que responde às necessidades e problemas 
sociais, à melhoria da sociedade, da política, da economia e da cultura, não 
num sentido errático, mas no sentido emancipatório, dialogado e politizado.

Nota-se, textualmente, que Estevão (2016) confere um caráter social (e também 
cultural) à educação, enfatizando que ela responde a necessidades e problemas sociais. 

O filósofo inglês Locke (apud OLIVEIRA, 2000, p. 181), já no século XVII, ensinava 
que “o caminho que leva à construção desta sociedade implica um processo gigantesco de 
educação, e não apenas a educação entendida no sentido da transmissão de conhecimento, 
mas no sentido da formação da cidadania”. Particularmente, no Brasil, há economistas que 
estudam elementos que se referem à economia da educação com o objetivo primaz de servir 
e de se colocar a favor da educação brasileira. 

O economista Marcelo Côrtes Neri, que já presidiu o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), é um pesquisador que se especializou em temas como distribuição de renda, 
pobreza e estratificação social, entre outros. Seus artigos defendem e ensinam suas principais 
áreas de pesquisa, que são políticas sociais, educação e microeconometria. Abordaremos a 
respeito desse assunto adiante neste capítulo.

A partir de meados do século passado, o termo “justiça social” passou a ganhar 
relevância na sociedade brasileira, embora a passos lentos, e, muitas vezes, ela é denominada 
de “superação da desigualdade social”. Durante décadas, economistas renomados defendiam 
a ideia de que se fazia necessário primeiro o “bolo crescer” para em seguida “dividi-lo” 
(ou distribuí-lo) para os mais pobres e necessitados. Também conhecida como “justiça 
distributiva”, tal afirmativa perdeu força nos últimos cinco anos. Primeiro, porque, quando 
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o “bolo cresce”, nem sempre ele é dividido; segundo, muitas vezes, por questões exógenas, 
o “bolo não consegue crescer”.

Em contrapartida, principalmente nos países ocidentais desenvolvidos, à medida que 
a população alcançava a classe média, mais conflitos surgiam em virtude de desigualdades 
sociais presentes nas camadas mais desfavorecidas que não conseguiam obter os mesmos 
benefícios, notadamente, entre vários pontos, a saúde e a educação. Por muitas décadas, 
defendeu-se que deveria haver a universalização da teoria distributiva que preconizava que 
a distribuição igualitária é sinônimo de justiça social em sua plenitude.

John Rawls, um eminente professor de filosofia política na Universidade de 
Harvard e autor do livro A theory of justice (2000), ensina que há dois elementos basilares 
no princípio da igualdade no tocante às desigualdades sociais e econômicas que devem ser 
ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo: (i) consideradas como vantajosas para 
todos dentro dos limites do razoável (princípio da diferença); e b) vinculadas a posições e 
cargos acessíveis a todos (princípio da igualdade de oportunidades).

Nesse posicionamento de Rawls, pelo qual parte desta tese se pauta para sua 
elaboração, somente com o acesso a uma educação de qualidade o Brasil poderá proporcionar 
a seus cidadãos um combate eficaz e eficiente contra a desigualdade social. Como veremos 
adiante, o conceituado economista Armínio Fraga Neto, que atualmente lidera outros 
expoentes no assunto, tem defendido mais liberar mais recursos para diversas áreas, como a 
educação, para uma melhor justiça social.

Ainda sobre a teoria de Rawls, temos o bem formulado texto por Kymlicka (2006, 
p. 66):

[...] sua concepção de justiça é composta de uma ideia central: todos os bens 
primários sociais – liberdade e oportunidade, renda e riqueza, e as bases do 
respeito de si mesmo – devem ser distribuídos igualmente, a menos que a 
distribuição desigual de qualquer um ou de todos esses bens seja vantajosa 
para os menos favorecidos. Nessa concepção geral, Rawls vincula a 
ideia de justiça a uma parcela igual de bens sociais, mas acrescenta uma 
importante modificação. Tratamos as pessoas como iguais não removendo 
todas as desigualdades, mas apenas as que trazem desvantagem para alguns.

Para a filósofa Fraser (2001), integrante do movimento e escola de pensamento 
conhecida como Teoria Crítica e professora titular da cátedra de Ciências Políticas e Sociais da 
New School University de Nova York (EUA), há uma bidimensionalidade nas reivindicações 
de justiça social que clamam por esse termo. É possível destacar que são divididos em (i) 
reivindicações econômicas e redistributivas, que pretendem uma distribuição mais justa 
dos recursos e da riqueza gerada e produzida pela sociedade, enquanto (ii) identifica a 
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necessidade de reconhecimento do indivíduo (gênero, raça, ideologia, religião etc.) em um 
mundo globalizado que aceite as diferenças unilaterais e pessoais, sem que isso possa ser um 
elemento de desfavorecimento social, causando, portanto, desigualdade social.

Fraser (2001) defende uma redistribuição diferente daquela preconizada nacionalmente 
como “crescer e dividir o bolo”, porque, para ela, o ideal de coletividade bem assistida pelo 
Estado provedor de justiça social é aquele ligado à Economia Política. Ela ainda ensina: “a 
raiz da injustiça será a má distribuição socioeconômica e qualquer injustiça cultural adicional 
derivará em última instância da raiz econômica” (FRASER, 2001, p. 254). Portanto, estão 
implícitos taxa de juros em níveis baixos para países em desenvolvimento, responsabilidade 
fiscal e inflação controlada (preferencialmente, orbitando em torno de 2% a.a.).

Economistas como Neri (2013), Barbosa Filho (2017), Fraga Neto (2019) e outros 
dos mais amplos espectros (do estatista/desenvolvimentista ao monetarista/liberal) já 
entenderam que, para resolver e diminuir/eliminar a desigualdade social, faz-se necessário o 
reconhecimento de que qualquer modelo macroeconômico deve atingir os mais necessitados 
em primeiro lugar, antes de fazer o bolo crescer. Em outras palavras, mais reconhecimento 
e menos redistribuição!

Do pensamento de Fraser (1996, p. 33) podemos destacar:

O núcleo normativo do meu conceito [de justiça] é a noção de paridade 
participativa. Segundo esta norma, a justiça requer arranjos sociais que 
permitam que todos os membros (adultos) da sociedade interajam entre si 
como iguais. Para que a paridade participativa seja possível, afirmo que 
é necessário, mas não suficiente, o estabelecimento de normas básicas de 
igualdade legal formal. Para além desse requisito, ao menos duas condições 
adicionais devem ser satisfeitas. Em primeiro lugar, a distribuição dos 
recursos materiais deve ser de tal maneira que assegure a independência e 
“a voz” dos participantes; isto é o que chamo de condição “objetiva” da 
paridade participativa. [...] Chamo de “intersubjetiva” a segunda condição 
adicional para a paridade participativa. Ela requer que os modelos culturais 
de interpretação de valoração sejam de tal maneira que permitam expressar 
um respeito mútuo para todos os participantes e assegurar a igualdade de 
oportunidades para conseguir estima social.

Para esta tese, aprendendo com Fraser (1996), realçamos a ideia também abordada 
de que parte da paridade participativa no Brasil somente será alcançada com maiores 
investimentos na área da educação. Ambiente macroeconômico adequado e responsabilidade 
fiscal quanto ao correto gerenciamento dos gastos públicos culminarão em maiores recursos 
disponíveis para a educação. O Brasil, desde a década de 80 do século passado, produz 
orçamentos federais não factíveis porque, na maioria das vezes, superestima receitas. Logo, 
com o ano exercício fiscal em vigor, percebe-se que as receitas superestimadas não se 
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concretizarão. Diante da impossibilidade de cortar despesas obrigatórias (que por definição 
constitucional são irredutíveis), há o nefasto, mas necessário, contingenciamento de despesas, 
que atinge fortemente a área da educação (além de outras).

Indubitavelmente, o melhor acesso à educação de boa qualidade, com recursos 
orçamentários adequados, trará mobilidade social para os estudantes e alunos. Os atuais 
números de 2020 demonstram bem a desigualdade no Brasil: a mais recente Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), elaborada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), indica que o índice de Gini do rendimento domiciliar per 
capita variou nos anos de 2018 e 2019, entre 0,545 e 0,543. Apesar dessa estagnação, a renda 
média da população, de 2018 para 2019, caiu de R$ 2.317 para R$ 2.308. Por outro lado, 
em um país com 220 milhões de habitantes, apenas 1% da população tem uma renda média 
mensal de R$ 28 mil, enquanto 50% recebe em média RS 850,00 por mês.

Quanto à importância da educação como meio de combater a desigualdade social, o 
IBGE também pesquisou e constatou que, enquanto uma pessoa sem instrução recebe cerca 
de R$ 920 mensais (menos que um salário mínimo em 2020), um profissional com Ensino 
Superior completo tem média de rendimento mensal de R$ 5.108 (média de quatro salários 
mínimos) em 2020.

Por essa razão, fazemos uso de importantes conceitos do livro Redistribution or 
recognition? A political-philosophical exchange (FRASER; HONNETH, 2003), adaptando 
alguns conceitos para o caso brasileiro e para o estudo empírico desta tese.

Alguns importantes pensamentos nesse sentido foram abordados por Fraser (2002, 
p. 11):

O que é preciso é uma concepção ampla e abrangente, capaz de abranger 
pelo menos dois conjuntos de preocupações. Por um lado, ela deve 
abarcar as preocupações tradicionais das teorias de justiça distributiva, 
especialmente a pobreza, a exploração, a desigualdade e os diferenciais 
de classe. Ao mesmo tempo, deve igualmente abarcar as preocupações 
recentemente salientadas pelas filosofias do reconhecimento, especialmente 
o desrespeito, o imperialismo cultural e a hierarquia de estatuto. Rejeitando 
formulações sectárias que caracterizam a distribuição e o reconhecimento 
como visões mutuamente incompatíveis da justiça, tal concepção tem de 
abranger ambas. 

Logo a seguir, Fraser (2002, p. 11) também enfatiza que a justiça precisa e necessita 
ser bidimensional, ou seja: 

O resultado seria uma concepção bidimensional de justiça, o único tipo de 
concepção capaz de abranger toda a magnitude da injustiça no contexto 
da globalização. Passo a explicar. A abordagem que proponho requer 
que se olhe para a justiça de modo bifocal, usando duas lentes diferentes 
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simultaneamente. Vista por uma das lentes, a justiça é uma questão de 
distribuição justa; vista pela outra, é uma questão de reconhecimento 
recíproco. Cada uma das lentes foca um aspecto importante da justiça 
social, mas nenhuma por si só basta. A compreensão plena só se torna 
possível quando se sobrepõem as duas lentes. Quando tal acontece, a 
justiça surge como um conceito que liga duas dimensões do ordenamento 
social – a dimensão da distribuição e a dimensão do reconhecimento. 

A filósofa Fraser (2002, p. 11) continua a explicar o ponto de vista distributivo 
que jamais pode ser mal realizado sob pena de agravar as desigualdades. Vejamos em suas 
próprias palavras: 

Do ponto de vista distributivo, a injustiça surge na forma de desigualdades 
semelhantes às da classe, baseadas na estrutura econômica da sociedade. 
Aqui, a quintessência da injustiça é a má distribuição, em sentido lato, 
englobando não só a desigualdade de rendimentos, mas também a 
exploração, a privação e a marginalização ou exclusão dos mercados 
de trabalho. Consequentemente, o remédio está na redistribuição, 
também entendida em sentido lato, abrangendo não só a transferência 
de rendimentos, mas também a reorganização da divisão do trabalho, a 
transformação da estrutura da posse da propriedade e a democratização dos 
processos através dos quais se tomam decisões relativas ao investimento.

Fraser (2002, p. 11) prossegue:

Do ponto de vista do reconhecimento, por contraste, a injustiça 
surge na forma de subordinação de estatuto, assente nas hierarquias 
institucionalizadas de valor cultural. A injustiça paradigmática neste caso 
é o falso reconhecimento, que também deve ser tomado em sentido lato, 
abarcando a dominação cultural, o não reconhecimento e o desrespeito. 
O remédio é, portanto, o reconhecimento, igualmente em sentido lato, de 
forma a abarcar não só as reformas que visam revalorizar as identidades 
desrespeitadas e os produtos culturais de grupos discriminados, mas 
também os esforços de reconhecimento e valorização da diversidade, por 
um lado, e, por outro, os esforços de transformação da ordem simbólica 
e de desconstrução dos termos que estão subjacentes às diferenciações 
de estatuto existentes, de forma a mudar a identidade social de todos. 
Do ponto de vista distributivo, portanto, a justiça requer uma política de 
redistribuição. Do ponto de vista do reconhecimento, em contraponto, a 
justiça requer uma política de reconhecimento. A ameaça de substituição 
surge quando as duas perspectivas da justiça são consideradas mutuamente 
incompatíveis. 

Fraser (2002, p. 11) continua a nos ensinar que jamais pode haver um eclipse entre 
os dois quesitos, com a possibilidade de um ofuscar ou neutralizar o outro, sendo ambos 
relevantes quando figuram de forma autônoma: 

Nesse caso, as reivindicações de reconhecimento desligam-se das 
reivindicações de redistribuição, acabando por as eclipsar. Quando, 
contudo, se sobrepõem as duas perspectivas, o risco de substituição pode 
ser neutralizado. A justiça surge então como uma categoria bidimensional 
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que abrange ambos os tipos de reivindicação. Desta perspectiva bifocal, 
torna-se desnecessário optar entre uma política de reconhecimento e uma 
política de redistribuição, impondo-se, pelo contrário, uma política que 
abarque os dois aspectos. 

A globalização também tem influência nesse pensamento de Fraser (2002, p. 
11), a saber: 

A aceleração da globalização faz com que, em princípio, tal política se 
torne possível. Nesta sociedade, como vimos, a identidade já não está 
exclusivamente ligada ao trabalho e as questões da cultura são intensamente 
politizadas. Contudo, a desigualdade econômica continua a manifestar-se 
desmedidamente, uma vez que a nova economia global da informação está 
a alimentar importantes processos de recomposição de classe. Além disso, 
a atual população diversificada de trabalhadores simbólicos, trabalhadores 
de serviços, trabalhadores manuais, trabalhadores temporários e a tempo 
parcial, bem como os socialmente excluídos, têm extrema consciência das 
múltiplas hierarquias de estatuto, incluindo as ligadas à diferença sexual, 
“raça”, etnicidade, sexualidade e religião. Neste contexto, não é viável nem 
um economicismo redutor, nem um culturalismo banal. Pelo contrário, a 
única perspectiva adequada é uma perspectiva bifocal que abarque tanto o 
reconhecimento como a distribuição. 

Neste momento, faz-se oportuno e interessante estabelecermos um elo do decorrido 
anteriormente com os ensinamentos de Young (2006), que preconizava e defendia o modelo 
de conexão social. 

Esse elo se materializa porque Gewirtz (2006) defende e ensina que justiça 
relacional não se limita apenas a bens econômicos e sua apropriação e/ou distribuição correta 
na sociedade, mas, de forma mais profunda, há também os elementos e quesitos quanto à 
distribuição de bens sociais. Logo, a educação é um bem social que, devidamente distribuído 
entre a sociedade, produzirá justiça ou, ainda e exatamente, justiça relacional. 

Lima e Gandin (2017, p. 931) lecionam textualmente:

O modelo de conexão social apresenta importantes aspectos que acreditamos 
serem fundamentais nas análises educacionais. Primeiramente, destacamos 
duas características: a ideia de não isolamento e a de responsabilidade 
compartilhada. Young (2006) afirma que para analisar questões referentes 
à justiça social não se pode culpabilizar apenas algumas pessoas ou 
instituições, mas se faz necessário compreender a estrutura em que os 
processos de injustiça social ocorrem. Portanto, ao operar com o modelo 
de conexão social, não se deve isolar os responsáveis, absolvendo, assim, 
outros, mas entender que todos contribuem, através de suas ações, para os 
processos de injustiça estrutural, compreendendo, assim, que justiça social 
é uma questão relacional.
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Em seus ensinamentos vistos anteriormente, Fraser (2002) enfatiza que a injustiça 

nasce diante das diversas formas de desigualdades presentes na sociedade em geral. Por 

sua vez, sendo o Brasil um país emergente e de renda média muito desigual, economistas 

como Fraga Neto (2019) defendem que é necessário um resultado mais distributivo de gastos 

públicos em áreas como saúde e educação, de forma a combater as desigualdades sociais 

seculares brasileiras.

Esse pensamento também está de acordo com as palavras de Lima e Gandin 

(2017, p. 932): 

A partir das características acima arroladas, e possível perceber que 
os modelos de conexão social (YOUNG, 2006) e de justiça relacional 
(GEWIRTZ, 2006a; GEWIRTZ, 2006b) problematizam as certezas que 
circulam em educação e provocam um olhar mais complexo para a relação 
entre educação e sociedade. Estes modelos apontam para o quanto é preciso 
estar atento às diferentes conexões presentes entre os variados atores na 
análise de injustiças estruturais. 

Portanto, utilizando-se das palavras de Lima e Gandin (2017), incluímos no grupo 

de injustiças sociais o corte e o contingenciamento de verbas públicas para a educação em 

virtude da inobservância da responsabilidade fiscal durante a elaboração e a execução do 

orçamento da União. 

Ainda segundo Young (2006), a conexão social é explicada como fruto da 

responsabilidade de todos os indivíduos da sociedade sobre as injustiças de origem estrutural; 

sim, todos são responsáveis, mesmo aqueles atingidos por tais injustiças! 

Portanto, sendo tal responsabilidade de todos, Fraga Neto (2019), Fraser (2002), 

Neri (2010) e outros expoentes da sociedade defendem que a justiça social deve ser fomentada 

e alcançada, buscando-se justiça distributiva, relacional e igualitária, notadamente por meio 

da educação (como fruto da distribuição de bens sociais) que, por sua vez, pode ser bem 

assessorada e servida pela Economia da Educação tão bem ensinada por Carnoy (2009), 

objetivando o perene combate às desigualdades sociais. 

Fraga Neto (2019, p. 2) ainda complementa:

Na transição de uma economia baseada na agricultura para uma 
movida por industrialização e urbanização, o Brasil cometeu um erro 
fatal: optou por e insistiu em um modelo fechado, de substituição de 
importações, com grande peso do Estado na produção e pouca ênfase em 
educação, produtividade e igualdade. As consequências dessa escolha 
não transpareceram por um bom tempo, pois a economia cresceu muito 
do pós-guerra até 1980. Durante esse período a renda per capita do 
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Brasil dobrou como proporção da americana. Mas ao final da década de 
1970 começaram a surgir sinais claros de que o modelo se esgotara, com 
destaque para a aceleração da inflação e o aumento do endividamento 
externo. Fragilizada, a economia não resistiu aos choques de juros e 
do petróleo e desembocou na chamada década perdida (1981 a 1993), 
quando a renda per capita caiu cerca de 10%. 

Vejamos na Figura 19 como se dá a desigualdade da renda laboral quando confrontada 

e analisada com o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social: 

Figura 19 – A desigualdade da renda do trabalho medida pelo coeficiente de Gini

Fonte: Fraga Neto (2019)

A Figura 19 demonstra que, de 1976 a 2017, a desigualdade na renda do trabalho 

diminuiu somente a partir da década de 1990, resultado de tópicos inseridos na Constituição 

Federal de 1988 como preceitos para as reduções da pobreza e da desigualdade social, 

que viriam a ocorrer, sobretudo a partir de 1994, como reflexo para os mais pobres que 

se beneficiaram da queda da inflação e das políticas sociais do ex-Presidente Fernando 

Henrique Cardoso e turbinadas pelo ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva, ambos em seus 

dois mandatos presidenciais. Alguns exemplos incluem programas como Bolsa Família e 

Benefício de Prestação Continuada, aumentos no salário mínimo, universalização do Ensino 

Fundamental e melhorias relevantes em indicadores da saúde.
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Por outro lado, na última pesquisa disponível e atualizada, Fraga Neto (2019, p. 2) 

ainda observa que 

[...] recalcularam o coeficiente de Gini a partir dos novos dados, chegando 
à conclusão de que a desigualdade passou a cair muito lentamente a partir 
de 2006. Em segundo lugar, a desigualdade vem aumentando desde 2015, 
em função de uma recuperação lenta e desigual da forte recessão observada 
a partir de 2014.

De acordo com Fraga Neto (2019, p. 2), a Magna Carta brasileira foi gerada com 

diversos mecanismos e ideais que, na década seguinte de 1990, foram 

[...] as bases para as reduções da pobreza e da desigualdade, que viriam a 
ocorrer sobretudo a partir de 2001. Os mais pobres se beneficiaram da queda 
da inflação e das políticas sociais de FHC, turbinadas por Lula em seus dois 
mandatos. Exemplos incluem programas como Bolsa Família e Benefício 
de Prestação Continuada, aumentos no salário mínimo, a universalização do 
ensino fundamental e melhorias relevantes em indicadores da saúde.

O economista e professor Fraga Neto (2019, p. 2) ainda ensina e enfatiza:

Em direção contrária vão abordagens que levam em conta o impacto 
distributivo de gastos públicos em áreas como saúde e educação. Os trabalhos 
de Nora Lustig para a América Latina sugerem impacto positivo e aponta na 
direção de oportunidades para a política pública, mas nem de longe elimina a 
necessidade de se fazer mais a respeito da desigualdade. Além da desigualdade 
persistente, há que se ter em mente também a relevante falta de mobilidade 
entre estratos de renda. Esse é um aspecto importante da desigualdade. No 
caso brasileiro o problema fica claro quando se analisa o quanto a escolaridade 
do filho está condicionada à escolaridade do pai. Pela Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) de 2014, cerca de dois terços dos filhos de 
pai sem instrução permanecem sem instrução ou não completam o ensino 
fundamental. Esse número é melhor do que os 87% de 1996, mas segue 
bastante elevado.

Logo, percebe-se no Brasil, no início da década de 2020, uma preocupação 

econômica de vários agentes da sociedade, tanto educadores quanto economistas, com o 

bem-estar da população diante da persistência da desigualdade social, com a utilização 

da ciência econômica a favor dos mais necessitados, objetivando maiores investimentos 

direcionados para o lado social, notadamente a área da educação.

No relatório World Social Report 2020 – Inequality in a Rapidly Changing World 

(2020) (WORLD BANK, 2020), elaborado pelo Departamento de Economia e Relações 

Sociais da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil tem um destaque especial 

positivo e merecido acerca das análises econômicas dentro e para a esfera social e o combate 

à desigualdade social.
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No importante relatório e documento World Social Report 2020 (WORLD BANK, 
2020), precisa e notadamente no capítulo intitulado “Brasil: o declínio da desigualdade de 
renda e o caminho incerto pela frente”, os estudos iniciados em 1990 demonstram que o 
maior país da América Latina progrediu significativamente na desigualdade de renda, 
colaborando diretamente para combater a desigualdade social. Exemplificando, o coeficiente 
de Gini caiu de 60 em 1995 para 51 em 2015 (que, divididos múltiplos de 100, teremos, 
respectivamente, uma queda de 0,60 para 0,51). Segundo Hoffmann (1998), quanto mais os 
valores do coeficiente de Gini se afastarem de 0, maior será a desigualdade ou, ainda em outras 
palavras, é a observância e a constatação de um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à 
completa igualdade de renda (em que todos têm a mesma renda) e 1 corresponde à completa 
desigualdade (em que uma pessoa tem toda a renda, e as demais nada têm), e, vale ressaltar, 
que a construção do coeficiente de Gini é baseado na “Curva de Lorenz”.

Após o bem-sucedido Plano de Estabilização Econômica (Plano Real), o declínio 
da inflação proporcionou a valorização da renda, uma vez que a hiperinflação corroía o poder 
aquisitivo da população. Além disso, segundo ainda o referido relatório da ONU, o Brasil de 
forma satisfatória e corretamente apresentou: 

[...] declínio das disparidades nos rendimentos do trabalho, níveis 
crescentes de educação, aumento de salários mínimos, um impulso para a 
transição dos trabalhadores do emprego informal para o formal, juntamente 
com o crescimento econômico sólido e a queda dos índices de dependência 
devido à diminuição da fertilidade, diminuíram as disparidades salariais 
(NERI; VAZ; FERREIRA, 2013, p. 124).

Também é importante ressaltar que “[...] as políticas sociais tiveram um papel 
importante nesse período, com a redistribuição fiscal estimada em até metade do declínio na 
desigualdade de renda líquida” (FERREIRA; FIRPO; MESSINA, 2014, p. 124).

Ainda segundo o mencionado relatório da ONU de 2020 (p. 28), entre os programas 
de proteção social implementados no Brasil estão: 

A Previdência Social Rural, introduzida em 1992, fornece aos residentes 
rurais mais velhos que trabalham em mineração, agricultura e pesca 
uma pensão mensal equivalente ao salário mínimo. Como um esquema 
desenvolvido para cobrir aqueles com baixa capacidade ou incapacidade 
de participar de pensões contributivas, essas transferências contribuíram 
consideravelmente para a redução da pobreza. Em 2008, o número de 
brasileiros rurais vivendo em extrema pobreza foi estimado em 4 milhões 
de pessoas menor do que seria sem essas transferências (BARRIENTOS, 
DEBOWICZ e WOOLARD, 2014). As crianças que vivem na mesma casa 
que as que recebem pensões também se beneficiaram do esquema.
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Lançado em 1996, o Benefício de Prestação Continuada tem como alvo 
idosos e pessoas com deficiência que vivem em domicílios que ganham 
uma renda per capita não superior a um quarto do salário mínimo. Os 
beneficiários, que totalizaram 3,7 milhões em 2010 recebem pagamentos 
mensais equivalentes ao salário mínimo. Assim como na Previdência Social 
Rural, alguns compartilham com os membros da família, e a corresidência 
também foi associada a uma redução do trabalho infantil.
Por meio do programa de transferência condicionada de renda Bolsa 
Família, lançado em 2003, as famílias beneficiárias são obrigadas a garantir 
a frequência escolar das crianças, completar um cronograma completo de 
imunização e participar do monitoramento pré-natal de gestantes e do 
desenvolvimento de crianças. O esquema atingiu 14 milhões de famílias 
em 2013.

Entretanto, o Brasil, entre os anos de 2014 e 2016, atravessou uma crise econômica 

brutal que, por sua vez, gerou também uma crise social, resultando em uma recessão 

que eliminou muito dos benefícios alcançados pelos mais desfavorecidos, afetando 

substancialmente as políticas sociais conquistadas e contribuindo com a desigualdade social. 

Em 2015 e 2016, a economia recuou, respectivamente, 3,8% e 3,6%. Essa sequência de dois 

anos de baixa somente foi verificada no Brasil nos anos de 1930 e 1931, quando os recuos 

foram de 2,1% e 3,3%, respectivamente. Com esses números alarmantes de uma profunda 

recessão, é praticamente impossível promover a justiça social. 

Barbosa Filho (2017, p. 1), em brilhante artigo acadêmico, intitulado “A crise 

econômica de 2014/2017”, ensina muito didaticamente que:

A crise resulta de um conjunto de choques de oferta e de demanda. 
Primeiramente, o conjunto de políticas adotadas a partir de 2011/2012, 
conhecido como Nova Matriz Econômica (NME), reduziu a produtividade 
da economia brasileira e, com isso, o produto potencial. Mais, esse choque 
de oferta possui efeitos duradouros devido à alocação de investimentos de 
longa recuperação em setores pouco produtivos. Os choques de demanda 
estão divididos em três grupos. O primeiro engloba o esgotamento da 
NME a partir do final de 2014. O segundo choque seria a crise de 
sustentabilidade da dívida pública doméstica de 2015. O terceiro foi a 
correção do populismo tarifário que demandou uma política monetária 
contracionista para o controle inflacionário após a perda de credibilidade 
do Banco Central. Além disso, a consolidação fiscal tentada no ano de 2015 
possui impacto menor sobre essa recessão devido à sua baixa magnitude 
e duração. 

Percebe-se que um dos principais motivos, conforme ensinado por Barbosa Filho 

(2017), foi a “crise de sustentabilidade da dívida pública doméstica em 2015”, ou seja, a (ir)

responsabilidade fiscal de gastar mais dinheiro do que é arrecadado. Entretanto, este assunto, em 

sua essência e mérito, é abordado, minuciosa e especificamente, em item próprio. Destacamos 
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dessa “crise de sustentabilidade da dívida pública doméstica em 2015” a vertente de que, 

quando há despesas superiores às receitas e o endividamento começa a crescer, os investimentos 

necessários para infraestrutura, educação, saúde, saneamento básico e demais relevantes áreas 

são interrompidos por investidores internos e externos, porque há uma sinalização de que o 

dinheiro colocado em qualquer “obra” educacional ou de infraestrutura não poderá ser resgatado 

quando o aplicador quiser, porque o Estado caminha para a insolvência fiscal. Um dos piores 

e temidos momentos de uma sociedade e de sua população é a insolvência fiscal do Estado-

Nação: diante da crescente e extrema pobreza gerada por Estados insolventes, a justiça social 

deixa de ser praticada por absoluta falta de empregos, recursos, estabilidade da moeda, políticas 

públicas assistenciais e similares. Na própria América Latina, temos um país cujas belezas e 

riquezas renderam-lhe o nome em lembrança à Veneza (cidade próspera e capital da região do 

Vêneto no norte da Itália), a Venezuela. Outro país que sofre com a insolvência fiscal do governo 

é a Argentina, cuja taxa de pobreza atingiu 40,8% da população no final de 2019. 

Ainda segundo Barbosa Filho (2017, p. 2), são determinantes da crise 2014/2017:

A profundidade da atual recessão é o resultado de um conjunto de choques 
de oferta e de demanda. Os diversos choques de oferta e de demanda que 
atingiram a economia brasileira foram ocasionados por erros de política 
econômica cometidos, principalmente, no período em que foram adotadas 
políticas que formaram a “Nova Matriz Econômica” (NME).
A partir de 2011/2012, o Brasil incorporou a chamada NME, políticas de 
forte intervenção governamental na economia que combinaram política 
monetária com a redução da taxa de juros e política fiscal com dirigismo 
no investimento, elevação de gastos, concessões de subsídios e intervenção 
em preços.

Barbosa Filho (2017, p. 2) continua ensinando que:

A política monetária eleva a taxa de juros em momentos de crescimento da 
inflação e reduz a taxa Selic em momentos de desaceleração inflacionária, 
conforme se pode observar pela evolução da inflação e da taxa Selic ao 
longo do tempo na Figura 20. No entanto, uma das políticas da NME foi 
a redução da taxa de juros básica da economia em 2012 em momento de 
aceleração da taxa de inflação (Figura 20). A mudança na política monetária 
fez que a taxa de inflação acelerasse (e permanecesse em nível elevado) e 
reduziu a credibilidade do Banco Central, elevando o custo de combate à 
inflação.

Na Figura 20 podemos verificar como foi a relação entre a taxa de juros que 
procura controlar a inflação (para mais ou para menos) e a própria inflação:
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Figura 20 – Evolução da Selic e inflação (12 meses) – %

Fonte: BNDES (2017)

Nota-se na Figura 20 que, quando a curva representada pela linha A (que se refere à 

taxa de juros básica da economia – Taxa SELIC) diminuiu, a curva da linha B (que representa a 

inflação) começa a subir, e, desde 2001, jamais as duas curvas estiveram tão próximas, como 

em meados de 2013. Comum e prudentemente, o remédio amargo (subida da taxa de juros) 

deve ser administrado antes do agravamento da doença (inflação), evitando que o doente 

(Brasil) piore nas condições macroeconômicas. Entretanto, verificou-se que a dosagem do 

remédio não foi adequada no ano de 2012, quando a doença inflação já demonstrava sinais 

claros de piora. 

Tal mecanismo (também apresentado na Figura 20) força a queda nas taxas de 

juros a fim de criar condições adequadas endógenas e exógenas para sua queda conjuntural 

que acarreta distorções na economia, elevando a inflação e aumentando a dívida pública, 

porque inflação fora do centro da meta definida pelo Banco Central sinaliza para todos que 

os preços estão desancorados, culminando em expectativas negativas a curto e longo prazos. 

Exemplificando, se um casal recém-casado resolve adquirir um imóvel em virtude de seu 

casamento, ele poderá adiar os planos de compra, porque percebe que a oscilação dos preços 

e a desorganização tarifária impedem de prever um futuro no qual o financiamento será 

muito longo.

Linha B

Linha A
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Igual pensamento é adotado pelo investidor, mesmo o nacional: se decidir abrir uma 

empresa e investir algum dinheiro próprio que certamente gerará empregos e riqueza para a 

sociedade, como fazer se os preços sobem desorganizadamente por meio da inflação?

Um ambiente macroeconômico com previsibilidade de, no mínimo, 12 meses de 

preços estáveis é um dos pontos fundamentais para se atingir a justiça social e combater a 

desigualdade.

Além disso, programas de distribuição de renda somente serão eficazes, se a 

inflação estiver controlada e dentro das metas estipuladas pelo Comitê de Política Monetária. 

Se houve uma inflação alta, ela corroerá o poder aquisitivo dos valores dos programas de 

distribuição de renda, tornando-os ineficazes para o combate à desigualdade social.

Sem dúvida, transferências de renda e programas de distribuição de rendas são 

imprescindíveis para o combate à desigualdade social. Entretanto, se não houver um 

orçamento público equilibrado e factível, contingenciamentos de verbas inevitavelmente 

serão realinhados em algum momento de escassez de dinheiro e as despesas não obrigatórias 

por termo constitucional serão as primeiras a sofrer contingenciamentos ou cortes.

O próprio relatório da ONU (2020, p. 28) reconhece que os programas brasileiros:

[...] conseguiram aumentar a renda de milhões de brasileiros e, ao mesmo 
tempo, custam menos de 3% do produto interno bruto (PIB) por ano. 
Apesar desse impacto, a desigualdade permanece alta e há margem para 
expandir a proteção social. A mudança das circunstâncias econômicas 
e políticas nos últimos anos, no entanto, coloca em perspectivas futuras 
de redução da desigualdade no Brasil. Após um crescimento robusto nas 
duas décadas anteriores, o Brasil sofreu uma forte recessão de meados de 
2014 até o final de 2016. O Governo posteriormente adotou medidas de 
austeridade, incluindo o congelamento dos gastos do governo federal. As 
informações disponíveis indicam que o coeficiente de Gini parou de cair em 
2015. A pobreza também tem aumentado. Após as eleições gerais de 2018, 
o futuro da proteção social e de outras políticas sociais no Brasil é incerto. 
Dos três programas descritos acima, o direito ao Benefício de Prestação 
Continuada é estabelecido na Constituição, e o Presidente Jair Bolsonaro 
anunciou planos de aprimorar o Bolsa Família durante sua campanha 
eleitoral. Dada a pressão sustentada para cortar os gastos públicos e reduzir 
o déficit fiscal, no entanto, o novo governo propôs uma reforma do sistema 
de assistência social, que diminuirá os gastos gerais com programas sociais 
(LOYENS, 2019). Resta ver qual será o impacto de tais mudanças políticas 
na população e na desigualdade naquele país.

Esse relatório da ONU de 2020 apenas corrobora os ensinamentos de Barbosa Filho 

apresentados em 2017. Entre 2012 e 2015, o governo federal interveio artificialmente na 
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economia, produzindo estímulos fiscais que não estavam presentes no orçamento da União e 

que geraram deterioração das contas públicas até então superavitárias.

Com a quebra do centenário Banco Lehman Brothers em setembro de 2008, que 

ocasionou a crise econômica mundial oriunda das hipotecas americanas (crise do subprime) 

e os derivativos financeiros realizados pelos bancos americanos, seguiu-se uma grave crise 

de liquidez no mercado, com a falta de dinheiro em circulação. Corretamente, todos os 

bancos centrais de quase todos os países do mundo, com algum tipo de economia média, 

baixaram as respectivas taxas de juros para proporcionarem liquidez ao mercado bancário e 

financeiro à disposição das pessoas. O Brasil, sob o governo Lula, também fez corretamente 

o mesmo, baixando a taxa de juros.

Notou-se um verdadeiro boom de consumo no Brasil entre o início do ano de 2010 

e meados do ano de 2013. Com excessiva liquidez no mercado, provocada pelas baixas 

taxas de juros, é natural que o dinheiro circule com mais rapidez nas trocas comerciais 

e os empréstimos sejam mais fáceis de obter e pagar, visto que os juros embutidos nos 

financiamentos também caíram e as parcelas foram fixadas em maior lapso temporal.

Entretanto, assim como em 2008-2009, todos os bancos centrais de quase todos os 

países do mundo com algum tipo de economia média baixaram as respectivas taxas de juros, 

em 2012 e 2013, os mesmos países e bancos centrais começaram a elevá-las, com a intenção 

inversa da inicial, ou seja, enxugar a excessiva liquidez provocada acertada e assertivamente 

quando da instalação da crise financeira mundial em 2008.

Contudo, dessa vez, o Brasil não tomou o caminho de outros países; ao contrário 

da quase totalidade dos demais países, o Brasil somente aumentou sua taxa de juros para 

reequilibrar e combater o consumo excessivo, com a inflação anual em inacreditáveis e 

perigosos 10% a.a. na primeira reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM), logo 

após o segundo turno da eleição presidencial em 2014.

A Figura 21 (após algumas citações a seguir) destaca a amarga (mais necessária) 

elevação da taxa de juros tardiamente adotada no início de 2014 (ou seja, o doente já estava 

há dias febril e o remédio ministrado foi postergado). No entanto, antes de analisarmos a 

Figura 21, vejamos o que Corsi et al. (2014, p. 2) ensinam: 

Em linhas gerais, o governo Dilma manteve a política econômica do seu 
antecessor. Em seus dois mandatos, Lula não alterou substantivamente a 
política macroeconômica de FHC. Metas de inflação, câmbio flexível e 
superávits primários, continuaram a nortear a sua política econômica.
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Corsi et al. (2014, p. 4) enfatizam que a elevação da taxa de juros foi moderada:

Dilma, pressionada pela alta dos preços, que se aproximavam do teto da 
meta, de forma coerente com a política de metas de inflação, a partir do 
início de 2011, deu continuidade à elevação moderada dos juros. Associou 
a esta medida a restrição ao crédito, o aumento do compulsório e das 
exigências de capital dos bancos, o aumento do Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) sobre as operações de crédito pessoal e a contenção do 
gasto público. O objetivo desse conjunto de medidas era conter a inflação, 
sem uma forte majoração dos juros (Sicsú, 2013). Também manteve a 
política cambial, que implicava em valorização da moeda.

A medida foi cautelosa e tardia, conforme Corsi et al. (2014, p. 5) apontam:

Embora a inflação não tivesse cedido, para deter a desaceleração da 
economia, Dilma a partir de agosto de 2011 iniciou cautelosa e tardia 
redução da taxa básica de juros, que em outubro de 2012 atingiu a cifra 
de 7,25%, aproximando-se, em termos reais, das taxas vigentes na maioria 
dos demais países. 

Corsi et al. (2014) ensinam que a elevação da taxa de juros se faz necessária para 

conter a inflação – é uma máxima já comprovada cientificamente, independentemente do 

espectro político. Claro que é melhor que a inflação siga comportada dentro da meta anual 

estabelecida pelo COPOM, mas, uma vez que a inflação começa a subir, o amargo remédio 

dos juros altos é inevitável. 

Vejamos na Figura 21 a evolução da Taxa SELIC entre os anos de 2006 e 2014:

Figura 21 – Evolução da taxa básica de juros – Selic (em % ao ano)

Fonte: G1.com.br (2015)

A Figura 21 demonstra, conforme dados do próprio Banco Central do Brasil, que a 

partir de 2013 a taxa básica de juros (Taxa SELIC) subiu apenas 500 pontos-base (ou 0,5%), cuja 
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dosagem foi menor do que requeria a doença “inflação”. Somente alcançamos 11,25% em 29 de 
outubro de 2014 (três dias após o término do 2.º turno das eleições presidenciais). 

À guisa de esclarecimento, a Taxa SELIC leva, aproximadamente, nove meses em 
média para provocar efeito na economia brasileira depois de adotada. Em 2011, a inflação no 
Brasil foi de 6,5%, ficando no “teto” da meta oficial, porém deveria situar-se no “centro” da 
meta, conforme definições legais atribuídas ao Banco Central. A Figura 21 também demonstra 
que, se a inflação já estava no teto da meta de 6,5% em 2011, jamais a Taxa SELIC poderia ter 
sido diminuída para 7,25% no ano seguinte (2012). Tanto é corroborável que a inflação chegou 
em níveis preocupantes e altíssimos de 10,67% em 2015, quando ainda em julho de 2015 a Taxa 
SELIC precisou subir aos estratosféricos 14,25%. 

Conforme ensinado por Corsi et al. (2014), coincidência eleitoral ou não, o remédio 
amargo (mas necessário) de aumentar a taxa de juros foi ministrado tardiamente pelo paciente 
“Brasil”, cujos estragos na economia pela demora nessa tomada impopular de decisão de 
política monetária foram um dos principais desencadeadores da crise 2014-2017, gerando 
14 milhões de desempregados e uma queda inédita do PIB por dois anos consecutivos, da 
ordem de 7,6% negativos.

Esses fatores estão intimamente ligados ao combate da desigualdade social e ao 
aumento de investimentos na área da educação, porque a dívida pública é emitida para 
financiar e “tampar o buraco” no orçamento federal, ou seja, para pagar despesas que ficam 
acima da arrecadação com impostos e tributos.

Tais fatores atingem os mais vulneráveis socialmente, aumentam a desigualdade 
social e retiram dinheiro da área da educação porque, de acordo com o Banco Central, para 
cada 1 ponto percentual de aumento na Taxa SELIC para controlar a inflação (cujo aumento é 
mantido por 12 meses), há um acréscimo de 0,42 ponto percentual na dívida bruta, drenando 
mais recursos do orçamento para investimentos nas áreas educacional e social. À guisa de 
aprendizado, para cada 1 ponto percentual de aumento na inflação pelo mesmo período de 
um ano, a dívida cresce 0,16 ponto percentual.

Portanto, sem dúvida, há forte relação intrínseca indireta (mas consequencial) entre 
responsabilidade fiscal no orçamento, educação e desigualdades sociais. Por esse motivo, 
o adequado gerenciamento orçamentário ajuda a promover a justiça social na sociedade, 
beneficiando os mais vulneráveis e desprotegidos socialmente. 

Vejamos na Figura 22 que a queda do PIB por dois anos consecutivos ocorrida em 
2015 (-3,8%) e 2016 (-3,6%) foi até maior do que similar período na década de 1930: 
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Figura 22 – Taxas reais de crescimento anual do PIB do Brasil – 1901 a 2016 (%)

Fonte: Ipeadata; IBGE (2017)

A Figura 22 demonstra, com dados do IPEA e do Comitê de Datação de Ciclos 
Econômicos (CODACE), que o Brasil teve a pior recessão econômica desde os anos 1930/1931, 
entre o segundo trimestre (abril/maio/junho) de 2014 e o quarto trimestre (outubro/novembro/
dezembro) de 2016, com dois anos seguidos de PIB negativo da ordem de -7,4.

Na Figura 23, verificamos a evolução do PIB durante os 20 anos compreendidos 
entre 1996 e 2016, especificamente pelo fato de a inflação crônica já ter sido controlada após 
o Plano Real de 1994: 

Figura 23 – PIB do Brasil nos últimos 20 anos – 1996 a 2016 (%)

Fonte: IBGE (2017)

Notamos pela Figura 23 que houve taxas reais de crescimento negativas e PIB 
recessivo de -7,4%; tal fenômeno influenciou negativamente o endividamento brasileiro 
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como uma consequência natural e matemática porque o País precisa pagar suas contas, honrar 
salários e aposentadorias e, principalmente, continuar realizando e custeando as despesas 
obrigatórias asseguradas pela Constituição Federal.

Ainda conforme a doutrina de Barbosa Filho (2017), os estímulos fiscais do governo 
Dilma, sem o devido amparo no orçamento público federal, prejudicaram e deterioraram as 
contas públicas, ocasionando a dívida bruta pela transformação de um superávit primário da 
ordem de 2% do PIB em um déficit primário superior a 3% desde 2012.

Logicamente, déficit primário aumenta o estoque da dívida pública, e o governo 
que era credor da sociedade (interna e externa) passa a ser devedor, com o agravante de alta 
oscilação, dado que sair de um número positivo de 2% para um número negativo de 3% (que 
significa um range de 5% do PIB) é considerado um quadro temerário do ponto de vista fiscal.

A seguir, na Figura 24, temos os dados do IBGE corroborando a subida vertiginosa 
da dívida pública em face da demora do governo em aumentar a taxa de juros para restabelecer 
o equilíbrio não intervencionista antes da crise financeira mundial de 2008 desencadeada 
pela quebra do banco Lehman Brothers. Com alto endividamento, não há recursos suficientes 
para investir em áreas relevantes da sociedade, especialmente na área abordada por esta tese, 
a educação.

Figura 24 – Dívida pública x superávit primário (forte elevação em 2013-2014)

Linha (contínua) 
do superávit 

primário

Guinada da dívida 
pública: 7 meses antes 
das eleições de 2014

Linha 
(tracejada) 

dívida pública

Fonte: IBGE (2017)
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A Figura 24 revela o comportamento da “poupança governamental” para pagar a 
própria dívida contraída pelo governo federal, com forte expansão e curva muito ascendente 
a partir de 2014. 

Como em qualquer orçamento familiar ou pessoal, guardadas as devidas proporções, 
falta de planejamento e orçamento simples (no Excel, para o caso de qualquer pessoa física), 
concomitantemente com gastos obrigatórios e receitas abaixo das despesas, o endividamento 
é consequência matemática.

Barbosa Filho (2017, p. 3) leciona que:

A conjunção de um déficit primário crescente, com uma dívida em trajetória 
explosiva, elevou de forma substancial o risco Brasil. De fato, a NME – 
Nova Matriz Econômica (adotada pela Presidente Dilma Rousseff) gerou 
um descolamento do risco país em relação ao do México, por exemplo, 
a partir de 2012. Essa elevação do risco país implica elevação da taxa de 
juros real de equilíbrio doméstico. 

As palavras e ensinamentos de Barbosa Filho (2017) são corroborados pelos dados do 
gráfico a seguir, que demonstra um descolamento do risco da economia brasileira, indicando 
que, em meados de 2014, há forte elevação da dívida pública e o primeiro contingenciamento 
de verbas orçamentárias (que não era realizado há anos) é feito já em 2015 em consequência 
do endividamento maior ocorrido no ano anterior, conforme a Figura 25:

Figura 25  – Dívida bruta: Brasil x México x Chile

Fonte: Bloomberg (2017)
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A Figura 25 indica que, a partir de meados de 2014, começa uma vertiginosa 

elevação da dívida bruta no Brasil em comparação com o Chile e o México e, infelizmente, 

após um ano (meados de 2015), começaram a ocorrer contingenciamentos no orçamento 

público federal, o que não sucedia há muitos anos. 

Quando relatamos a respeito do problema fiscal ou responsabilidade fiscal, o conceito 

baseia-se em tributos (que se dividem, juridicamente, entre impostos, contribuições e taxas). 

Portanto, problema fiscal existe quando um país arrecada uma quantidade de tributos que 

não cobrem os gastos obrigatórios e/ou discricionários com as diversas áreas da sociedade, 

como educação, saúde, saneamento básico, infraestrutura, segurança pública etc.

Portanto, conforme leciona Barbosa Filho (2017, p. 4), o qual dá credibilidade ao 

assunto:

Não existe forma de retomada de crescimento no país sem o encaminhamento 
de uma solução do problema fiscal. O déficit fiscal estrutural de 2016 foi 
próximo de 2% do PIB, o que indica que, para atingir um superávit de 2,5% 
(para estabilizar a dívida), o país teria que fazer uma consolidação fiscal 
de cerca de 4,5% do PIB. A opção seria fazer uma consolidação imediata 
ou uma gradativa. Ambas funcionam desde que gerem um ambiente crível 
de superávits primários futuros que possibilitem uma estabilização da 
relação dívida/PIB brasileira. O governo Temer escolheu a consolidação 
gradual e a imposição do teto de gastos acompanhada por uma reforma da 
previdência são passos importantes nessa direção. A criação do teto dos 
gastos públicos sinalizou uma política de geração de superávits primários 
no futuro para estabilizar a dívida doméstica e reduziu o risco país [...] A 
reforma da previdência seria uma sinalização de que o teto será respeitado 
e que problemas importantes de longo prazo estão sendo enfrentados. 
Vale ressaltar que a situação fiscal ainda é frágil no país e que a PEC 
do teto sinaliza uma geração de superávits primários somente no início 
da próxima década. Alguma consolidação fiscal imediata que assegure 
um processo de sustentabilidade da dívida mais ágil seria uma forma de 
garantir um ambiente doméstico mais estável, atraindo capitais. A PEC 
do teto e a proposta de reforma da previdência ajudaram a reduzir o risco 
país e, com isso, a taxa de juros neutra da economia brasileira. A atual 
flexibilização da política monetária combinada com a redução do juro real 
de longo prazo fornece mais espaço para a redução de juros do Banco 
Central, iniciando uma recuperação cíclica com base na capacidade ociosa 
de nossa economia nos anos 2017 e 2018. No entanto, essa recuperação 
será um “voo de galinha” caso o país não eleve a taxa de crescimento de 
seu produto potencial. 

Exemplificando, o teto dos gastos públicos significa o controle dos gastos públicos 

federais, e o gasto máximo que o governo pode realizar é calculado com base no orçamento 

do ano anterior, corrigido pela inflação. Conceitualmente, estão excluídos do teto dos gastos 

públicos: (i) o FUNDEB; (ii) as transferências obrigatórias para Estados, Municípios e 
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Distrito Federal; (iii) o pagamento de juros da dívida pública; (iv) os gastos com eleições; e 

(v) o dinheiro injetado em estatais.

Horn e Lima (2019, p. 727) ensinam:

Para pensar uma educação escolar que privilegie o humano e, em 
decorrência, a justiça social, é preciso insistir em uma formação 
emancipatória e libertadora, para que o educando consiga exercer sua 
cidadania; para tanto o pensamento crítico e autorreflexivo é substancial. 

Portanto, se o educador se apropriar do orçamento público da área da educação, 

ele estará emancipado quantos aos recorrentes cortes e contingenciamentos realizados pelo 

governo federal e, também, liberto para ajudar o aluno a exercer sua cidadania perante os 

adequados recursos e investimentos necessários na área da educação para ajudar no combate 

às desigualdades sociais.

Horn e Lima (2019, p. 729) ainda enfatizam:

A educação no contexto adorniano assume um papel preponderante para 
aqueles que buscam uma sociedade mais crítica e justa. A sua acepção 
manifesta-se de maneira mais ampla, abarcando várias instâncias da 
cultura, como a escola e a família. A educação deve salvaguardar tanto o 
indivíduo quanto a civilização, isso quer dizer que o seu papel é preservá-
los ao máximo, não sendo apenas um mero adaptar-se no âmbito social ou, 
somente, desenvolver no indivíduo suas potencialidades para se inserir no 
mercado.

Para o filósofo e sociólogo alemão Adorno (1995), que criou o “contexto adorniano”, 

o problema da educação reside no fato de que ela se afastou de seu objetivo primordial e 

essencial, que é promover o domínio pleno do conhecimento e a capacidade de reflexão dos 

indivíduos.

A contribuição e os estudos de Adorno (1995) também ajudam a combater as 

desigualdades sociais por meio da educação, pois esse filósofo e sociólogo do século XX 

defendia que o processo educacional precisa ser capacitado para criar, desenvolver e manter 

uma sociedade baseada na dignidade e no respeito às diferenças existentes na sociedade.

Horn e Lima (2019, p. 734) elucidam:

A educação escolar que almeja a efetivação da justiça social precisa 
recuperar a criticidade, para que esta não seja apenas uma abstração ou um 
pressuposto conceitual, possibilitando tornar conhecido aquilo que não é 
facilmente capturado pela percepção.
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É possível afirmar que o empoderamento e a conscientização do educador em 
apropriar-se do orçamento público da área da educação são também um quesito de criticidade, 
apontado por Horn e Lima (2019) como elemento entre educação e justiça social. 

Freire (2013, p. 33) ensinou, sábia e magistralmente: “Liberdade que se confunde 
com a manutenção do status quo. Por isso, se a conscientização põe em discussão este status 
quo, ameaça, então, a liberdade”. 

Trazendo as admoestativas e educacionais palavras de Freire (2013) para a 
atualidade da década de 20 do século XXI, a conscientização do educador acerca do elo entre 
justiça social, educação e orçamento público (com responsabilidade fiscal) proporcionará a 
ele a discussão atual do status quo (quando, em março de 2021, parlamentares brasileiros 
aumentaram em 135% as respectivas verbas para reembolso de despesas médicas, enquanto 
há cortes na área da educação e verba inadequada para o pagamento do auxílio emergencial 
em face da pandemia da Covid-19). 

Relevante também salientar que, na necessidade de promover a justiça social, faz-
se necessário combater outros elementos que orbitam a desigualdade social, tais como a 
crescente desigualdade de renda que culmina e gera (também) desigualdade de oportunidades 
para os mais desfavorecidos. 

Fraga Neto (2019, p. 3) continua a ensinar sobre isto:

Além da desigualdade de renda, a desigualdade de oportunidades no 
Brasil é imensa. O quadro se agrava ainda mais quando parte relevante da 
desigualdade decorre de práticas patrimonialistas, de captura do Estado, 
corporativismo e corrupção. Nesse ambiente, predominam a instabilidade 
política, o desalento e a descrença geral no sistema político. Florescem 
também populismos de todos os matizes, que com suas propostas 
frequentemente simplistas, enganosas e ruinosas impedem uma discussão 
desapaixonada sobre as grandes questões que importam para o bom futuro 
do país. Posto de outra forma, a desigualdade é um veneno, que dificulta a 
construção de uma agenda de reformas necessárias para o crescimento. Sem 
crescimento as oportunidades de melhoria do padrão de vida das pessoas 
são muito escassas. Ou seja, o combate à desigualdade é mais do que um 
imperativo moral – é condição necessária para a construção e execução de 
uma agenda de crescimento sustentável e inclusivo. Por isso não se deve 
repetir o erro dos anos 1960 e 1970, quando se defendia o crescimento 
do bolo antes de seu fatiamento. Afinal, o PIB per capita do Brasil não 
avança como proporção do americano há cerca de sessenta anos, tendo 
caído nos últimos quarenta anos. Esse desempenho medíocre sugere que 
no caso do Brasil de hoje mais desigualdade prejudica o crescimento. Uma 
resposta eficaz ao quadro de estagnação desigual passa obrigatoriamente 
por aumento dos investimentos públicos nas grandes áreas sociais: 
educação, saúde, infraestrutura, saneamento, transportes, segurança, meio 
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ambiente. Uso aqui o termo investimento, e não gasto, pois são de fato 
desembolsos geradores de grandes retornos em termos da produtividade 
das gerações atuais e futuras, e da qualidade de vida em geral. Falo aqui em 
financiamento público, não necessariamente provisão pública (tema para 
outro artigo). 

Sim, para a pesquisa desta tese mister é seguir os conselhos de Fraga Neto (2019) e 

investir mais no social. Para tanto, defendemos e pesquisamos que o combate à desigualdade 

social e o fomento à justiça social necessariamente precisam passar pela responsabilidade 

fiscal do Estado brasileiro, cujo tema é abordado em capítulo específico.

Também é importante observar textualmente as palavras de Kuwahara e De Toledo 

Piza (2008, p. 1):

A partir dos anos 1990, verifica-se um aumento significativo das tentativas 
de expressar, de forma objetiva, o progresso econômico e social. Muitas 
destas tentativas foram motivadas pela preocupação com o desenvolvimento 
social e a qualidade de vida, assim como pela questão ambiental cada vez 
mais presente no debate acadêmico e empresarial. 

Os referidos autores destacam como a sociedade brasileira tem mudado desde 

a década de 1990, focando mais o progresso social e, inclusive, questões ambientais que 

podem melhorar a vida de todos os cidadãos.

Interessante ressaltar, também, que muitos economistas (como mencionado 

anteriormente) emprestam seus conhecimentos acadêmicos para ajudar a combater as 

desigualdades sociais.

É o que também ensinam Kuwahara e De Toledo Piza (2008, p. 3):

Medidas tradicionais de desigualdade, como os índices de Gini, Theil e o 
próprio índice de Atkinson, são frequentemente associados à desigualdade 
de renda de uma distribuição; porém, deixam para segundo plano o aspecto 
multidimensional da desigualdade.

Portanto, é possível observar que existem vários índices que procuram medir a 

desigualdade social. 

Também sobre a justiça social, valemo-nos das sábias palavras de Atkinson e Hills 

(1998, p. 22), que ensinam que a análise econômica pode contribuir e ajudar no combate 

contra as desigualdades sociais quando permite estudar a exclusão social:

A análise econômica, com todas as suas limitações, tem um papel útil a 
desempenhar no esclarecimento dos diferentes elementos que causam a 
exclusão social. O florescimento da pesquisa empírica usando dados de 



162

estudos colaboram para compreender os processos que determinam como 
as pessoas podem evitar a exclusão social (tradução livre).13

Muitas vezes, a educação no Brasil foi e é vista como um fator de mobilidade na 

pirâmide social porque maior escolaridade e conhecimento em determinadas áreas requerem 

profissionais mais qualificados e, como poucos têm acesso a boas escolas e universidades, 

a escassez de mão de obra é premiada com melhores cargos e salários; consequentemente, 

o estudante, novo trabalhador, consegue bom emprego e remuneração que farão com que 

atinja certa ascensão social.

Entretanto, outras dinâmicas do mercado poderão ser exógenas e afetar indiretamente 

esse trabalhador qualificado. Por exemplo, com alta inflação e endividamento do tesouro 

nacional, seus ganhos salariais nominais vantajosos poderão ser facilmente corroídos, 

tornando seu ganho real insatisfatório. Outro exemplo: um salário de R$ 10 mil reais seria 

visto como excelente, do ponto de vista nominal, mas, se seus gastos para sustentar sua 

família, tipicamente de quatro pessoas, girarem em torno de R$ 9 mil reais, significará que 

sua renda ou salário real é insatisfatório. 

Portanto, esta tese aborda que a educação contribui com a justiça social e com 

o combate à desigualdade social, desde que a área da educação não sofra cortes por 

contingenciamento no orçamento público federal.

A responsabilidade fiscal não é contraposição à sensibilidade social de buscar a 

justiça e combater a desigualdade, notadamente preservando-se o orçamento federal da área 

da educação e evitando-se cortes e contingenciamentos.

Abrão (2021) sintetiza bem a relação entre responsabilidade fiscal e combate à 

desigualdade social: 

Responsabilidade fiscal significa zelo no uso dos recursos públicos, 
eficiência na alocação desses recursos, qualidade do gasto público, corte 
de privilégios, avaliação de políticas públicas e eliminação de um sistema 
clientelista de despesas e de captura do orçamento público por grupos de 
interesse. Vozes que ligam ações como essas a um fiscalismo insensível, 
além de ultrapassado, confundem a urgência de se reverter um aumento 
contínuo, concentrador de renda e ineficiente dos gastos públicos com um 
ajuste fiscal a qualquer preço. Esquecem que ao longo de décadas esse 
aumento nada nos legou senão uma vergonhosa desigualdade social e 

13 “The third conclusion is that economic analysis, for all its limitations, does have a useful role to play 
in illuminating the different elements of social exclusion. The flowering of empirical research using 
longitudinal data has come just at the right time to help understand the processes that determine how people 
escape, or do not escape, from social exclusion.”
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que o nosso endividamento público é o espelho dessa máquina inchada e 
promotora de desigualdades. 

Abrão (2021) continua a ensinar:

O Brasil de hoje se ressente não da falta de gastos públicos, e sim da ausência 
de planejamento e de uma agenda que combine ações de curto prazo para dar 
conta de uma realidade social piorada, com outras de médio e longo prazos 
que apontem a direção e sinalizem um ponto de chegada. Há sim limites 
– até mesmo nas novas e sedutoras teorias monetárias – ao financiamento 
público do descaso, de privilégios, da corrupção e da ineficiência. E o 
Brasil de hoje já ultrapassou esses limites, independentemente do nível que 
nossa dívida pública tenha (ou não) atingido. Estamos, como um barco, à 
deriva e em plena tempestade. Defender mais gastos equivale a ordenar 
içar e abrir as velas, mesmo com o barco adernando e sendo invadido pela 
água.

Na citação anterior, é possível verificar que o Brasil precisa planejar melhor seus 
gastos públicos e realizá-los dentro da responsabilidade fiscal, porque o dinheiro público 
também possui um limite de gastos, como ocorre em qualquer orçamento, seja de uma pessoa 
física ou jurídica (empresa). 

Portanto, a educação poderá contribuir com a justiça social e ajudar no combate à 
desigualdade social, se seu orçamento não for contingenciado em razão dos gastos públicos 
descontrolados e da falta de um planejamento de onde se gastar corretamente, conforme 
ilustração didática a seguir sugerida pelo Professor Dr. Antônio Benedito durante a banca de 
qualificação desta tese:

Responsabilidade Fiscal

Educação

Justiça Social



164

 No entanto, o que aconteceu com o orçamento da educação nos últimos anos? 

Para responder a essa pergunta, importante estudo foi realizado por Pires (2019), 

que tenta explicar os cortes que sempre ocorrem no Ministério da Educação e em outros 

ministérios do governo federal. Durante anos, houve uma série de protestos contra os cortes 

na educação. São números que assustam e sua distinção proporciona a magnitude dos cortes 

efetuados. 

Pires (2019) também procura explicar os motivos desses cortes feitos pelo governo 

federal que presidia o Poder Executivo nas diversas ocasiões, ou seja, o motivo é legal 

e único: não se trata, em um primeiro momento (entendido por muitos como algum tipo 

ou espécie de retaliação), o que no jogo de palavras foi chamado de corte, bloqueio ou 

contingenciamento, cujo sentido depende do objetivo do interlocutor, mas que não ajuda em 

nada a esclarecer qualquer questão.

Ainda segundo Pires (2019), precípuo e preliminarmente é entender a motivação 

dessa iniciativa. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que os governos tenham metas 

fiscais, em particular, meta de resultado primário (que é o resultado positivo de todas as 

receitas e despesas do governo, excetuando gastos com pagamento de juros). Além disso, a 

Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que, caso se verifique que a meta não será cumprida, 

o governo promoverá limitação de empenho de orçamento e pagamento de modo a manter o 

cumprimento da meta assegurado. Essa é a motivação do contingenciamento.

Pires (2019) ainda enfatiza que, em 2018, por exemplo, a economia desacelerou 

bastante e o orçamento foi elaborado com o crescimento econômico previsto de 2,5%. 

Logo, as despesas também foram mantidas e/ou majoradas de acordo com essa expectativa 

de crescimento da receita em face do previsto crescimento econômico. No transcorrer do 

ano, a economia desacelerou e as receitas do governo não atingiram o esperado e orçado 

inicialmente. Portanto, o governo federal reavaliou suas receitas e concluiu que seria 

necessário promover um contingenciamento ou corte nas despesas de R$ 30 bilhões.

Pires (2019) continua a ensinar:

Esse contingenciamento colocou as despesas contingenciáveis, ou seja, as 
despesas que não são obrigatórias, próximas do menor patamar da série 
histórica. O Observatório de Política Fiscal divulga as séries de despesas 
discricionárias a partir de 2006 com base na metodologia da Secretaria de 
Política Econômica. Em termos reais, esse contingenciamento colocou a 
despesa contingenciável próxima do nível de 2006.
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Na citação anterior, Pires (2019) refl ete como os contingenciamentos de verbas 

são prejudiciais porque, muitas vezes, diminuem em níveis históricos, prejudicando os 

investimentos e os gastos orçados. 

Vejamos a Figura 26:

Figura 26 – Despesas discricionárias – 2006 a 2019

Fonte: Observatório de Política Fiscal e Ministério da Economia (2020)

Na Figura 26, é elucidativo que as despesas discricionárias diminuíram muito em 

2019, involuindo para patamares similares aos de 2006. Houve um grande regresso. 

Todo contingenciamento e/ou corte que ocorre pode ser permanente ou temporário, 

dependendo da entrada e da performance das receitas do governo federal. Se no transcorrer 

do ano houver uma percepção nítida e clara de que a atividade econômica continua em 

desaceleração, o governo precisará se antecipar para manter ou ampliar o contingenciamento 

e/ou corte ao término de cada mês do ano-calendário. 

Novamente, Pires (2019) pergunta: como isso afetou a educação?

Pires (2019) responde que, para se defender das críticas da sociedade, o Ministério 

da Educação sinalizou que o contingenciamento e o corte representam apenas 3,5% do total 

das despesas da pasta ministerial da educação, procurando divulgar a ideia de que esse corte 

é pequeno. 
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Pires (2019) enfatiza: 

Essa informação está correta, mas ela é inútil, pois a maior parte das 
despesas não são passíveis de contingenciamento. São despesas com 
servidores (ativos, aposentados e pensionistas) e outros programas 
definidos na legislação e que estão protegidos do contingenciamento, tais 
como o FUNDEB, o programa Dinheiro na Escola, o Transporte Escolar 
e as sentenças judiciais. Nenhuma destas despesas são passíveis de 
contingenciamento conforme definiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2019. A Tabela a seguir apresenta uma estimativa da estrutura de despesas 
do MEC. Considerando a necessidade de se proteger também os principais 
programas da Educação Básica, conclui-se que aproximadamente 19% das 
despesas poderiam servir de base para o contingenciamento. O fato de uma 
despesa ser contingenciável não quer dizer que ela seja irrelevante: são 
despesas com a manutenção de Universidades Federais, Institutos Federais 
de Ensino, programas de bolsas e financiamentos de pesquisa assim como 
outras ações relacionadas a Educação Básica.

Observemos na Figura 27 a estrutura orçamentária do Ministério da Educação 
(MEC) para o ano de 2019:

Figura 27 – Estrutura de Orçamento do MEC – 2019 (R$ Milhões)

MEC LOA – 2019

Pessoal 72.352

Outras Despesas Correntes 45.539

   – Fundeb 15.249

   – Programas de Educação Básica 7.142

   – Benefícios a servidores 3.149

   – Apoio ao transporte escolar 720

   – Demais 19.279

Investimentos + inversões 4.251

Sentenças Judiciais 811

Total 122.142

Estimativa de Base Contingencial 23.817

Fonte: Siga Brasil (2020, p. 57) 

A Figura 27 mostra que é inconcebível que a estimativa da base contingenciável 
(que nem deveria existir para não prejudicar a área da educação e aumentar a desigualdade 
social) é de 19,50% do total, ou seja, na feitura e elaboração de um orçamento, há previsão 
de cortes de 23.817 milhões para cobrir rombos orçamentários em outras áreas. Notada e 
indubitavelmente, há forte relação entre um orçamento coerente com a responsabilidade 
fiscal, a educação e as desigualdades sociais, porque desinvestimentos na área educacional 
pública prejudicam os mais pobres que, muitas vezes, enviam seus filhos para as escolas 
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porque a merenda escolar é um complemento das refeições diárias do estudante (há casos em 

que é a única refeição do dia). 

Além disso, trata-se do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças em 

distintas dimensões (cognitiva, cultural, social, afetiva, entre outras), da formação cidadã, 

oportunidade que o professor poderá dar a elas de aprender sobre responsabilidade social 

e orçamento público e, assim, passarem a participar das reivindicações desse campo como 

exercício de cidadania.

Ainda segundo Pires (2019), as despesas passíveis de contingenciamento têm sido 

duramente afetadas entre os anos de 2006 e 2019, conforme demonstra a Figura 28: 

Figura 28 – Despesas discricionárias da educação – 2006 a 2019

Fonte: IBGE (2020)

Na Figura 28, que corrobora as palavras de Pires (2019), autor do artigo acadêmico 

“O que aconteceu com o orçamento da Educação?”, demonstra-se que as despesas 

discricionárias na área da educação (que não são obrigatórias) retornaram em 2019 para 

os mesmos níveis de 2012 e 2013, aproximadamente. Nota-se que o aumento das despesas 

discricionárias (não obrigatórias) em 2014, 2015 e 2016 no orçamento da área da educação 

não causou nenhum efeito, porque durante a execução dos respectivos orçamentos elas 

foram cortadas ou contingenciadas em prol de outras áreas ou ministérios federais ou ainda 

por falta de dinheiro diante do défi cit público/endividamento federal. Portanto, de nada 
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vale aumentar e elevar (“no papel”) gastos discricionários com a educação brasileira, se 
no momento de sua exata execução (gasto e/ou investimento realizado) não há dinheiro 
suficiente ou então os valores são cortados ou contingenciados. Novamente, destacam-se a 
relevância e a imperiosidade de um orçamento bem elaborado para garantir recursos para 
a educação e, subsequente e consecutivamente, combater a desigualdade social por meio 
do acesso às escolas bem equipadas e com boa infraestrutura e ensino de qualidade e com 
professores bem remunerados. 

Dessarte, se não houver contingenciamento e cortes na área da educação diante de 
um orçamento crível, respeitando-se uma previsão correta de receitas para fazer frente às 
correspondentes despesas (sem estimativas iniciais de receitas irreais), a área da educação 
poderá, certamente, contribuir com a justiça social e impulsionar o combate à desigualdade 
social porque as receitas já destinadas (e talvez mais verbas) serão mantidas para a aplicação 
em toda a área da educação.

Ensina Abrão (2021): 

Desviar da trilha da responsabilidade fiscal e das reformas estruturais é 
navegar na direção contrária e equivale a comprometer o presente e o 
futuro, negando às novas gerações oportunidades, dignidade e cidadania. A 
defesa da responsabilidade fiscal, a duras penas garantida por instituições 
amplamente ultrajadas nos últimos anos, longe de ser uma obsessão, é o 
caminho pelo qual se poderá corrigir um modelo concentrador de renda, 
clientelista e profundamente ineficiente.

Sim, o Brasil precisa manter e até aumentar os gastos com a área da educação, 
mas sem gerar mais dívida e déficit público. No mesmo diapasão, não há dúvidas de que o 
auxílio emergencial deve ser retomado, mas com o devido corte em privilégios que constam 
no orçamento e que apenas aumentam as desigualdades sociais.

Abrão (2021) ainda enfatiza: 

É a busca do equilíbrio fiscal por meio de reformas estruturais que se 
poderá garantir que políticas públicas sejam formuladas e executadas com 
qualidade e que se atinjam resultados melhores para a sociedade, e não 
somente para os que têm poder e grito. É bonito (e popular) dizer que o 
governo pode e deve gastar mais. Mas é cruel fazê-lo ignorando a baixa 
produtividade da máquina, a atual captura dos orçamentos públicos e o 
consequente desastre alocativo que um Estado antiquado e patrimonialista 
promove. 

Atualmente, a discussão fiscal no Brasil é tão relevante e preeminente que a 
organização Todos pela Educação e o Instituto Unibanco lançaram, em 2020, o relatório 
Impacto Fiscal na Educação Básica.
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Esse relatório foi idealizado porque a atual pandemia da Covid-19 acarretou quedas 
de receitas e ampliação necessária de despesas sociais. 

Tal iniciativa da organização Todos pela Educação e do Instituto Unibanco evidencia 
a relevância da responsabilidade fiscal no orçamento da área da educação, independentemente 
de quais fatos gerem o desequilíbrio orçamentário entre receitas e despesas. 

Em novembro de 2020, a organização Todos pela Educação (2020) alertava:

O 4.º Relatório de Execução Orçamentária do Ministério da Educação 
(MEC) produzido pelo Todos pela Educação mostra que o descaso com o 
orçamento da pasta continua, mas, agora, com consequências ainda mais 
graves que em períodos anteriores. Em um ano atípico para a economia, 
marcado pela queda de arrecadação e o aumento dos gastos, os recursos 
estão escassos e são disputados dentro do Governo Federal. Após pagar 
apenas R$ 244 milhões em despesas discricionárias até agosto (6%) – dos 
R$ 3,8 bilhões aprovados para o ano – o Governo Federal agora propõe 
cancelar R$ 1,1 bilhão do dinheiro empoçado (30%). A operação ainda 
precisa da aprovação do Congresso Nacional, mas o Todos pela Educação 
alerta sobre a tentativa do Governo Federal de impor uma narrativa de que 
o contexto atual não permite empoçamento de recursos, e, portanto, estes 
devem ser remanejados. 

Infeliz e notadamente, ainda segundo a organização Todos pela Educação (2020), o 
mesmo se constatou no FNDE:

A ineficiência ocorre também no Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), órgão que reúne 64% do orçamento do Ensino Básico. 
No quarto bimestre, o FNDE atingiu a preocupante marca de mais despesas 
para pagar do que espaço financeiro disponível. Isso ocorre porque o limite 
de pagamentos do órgão para o exercício (R$ 4,4 bi) é consumido conforme 
as despesas discricionárias são efetivadas, independentemente do ano de 
origem do gasto. Entre janeiro e agosto, a autarquia consumiu 43% do seu 
limite, dos quais 79% foram usados com Restos a Pagar (RAP). Até o final 
do exercício, o órgão ainda pode realizar R$ 2,5 bilhões em pagamentos 
(limite disponível), mas as despesas aprovadas na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) 2020 que ainda não foram executadas somam R$ 2,6 bilhões. 

Menezes Filho (2016) afirma que a área da educação é uma das poucas que 
desenvolvem e promovem avanços nas frentes social e econômica concomitantemente, e, se 
houver investimento na área educacional, tanto o crescimento econômico quanto a justiça 
social avançarão. E complementa: “Educação é fundamental para reduzir a desigualdade 
social”.

Menezes Filho (2016) também relata que, década de 1950, 40% dos brasileiros 
eram analfabetos. De 1907 a 1960, a escolaridade em regiões do Brasil como o Sudeste e o 
Nordeste cresceu muito, porém em ritmos diferentes. Com mais investimentos em educação 
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no Nordeste, talvez a desigualdade hoje fosse menor entre essas regiões. Para Costa e Ribeiro 
(2015):

A educação para as famílias deve assumir seu papel transformador e 
formador de opiniões, e não apenas um papel meramente transmissor de 
alguma ideia já preestabelecida; é necessário então um verdadeiro processo 
de conscientização de todos os indivíduos inseridos neste contexto, pois, 
sendo a educação de base aquela que se preocupa com a pessoa humana, 
só através do processo de conscientização, que evidencia o valor básico 
da pessoa, do seu dom, da sua comunicação, que explicita, portanto, a 
sua eminente dignidade, pode-se então evidenciar o sentido das próprias 
exigências do homem. Enfim, é impossível formar a pessoa humana, 
indicar-lhe seu direito a vida, seu dever para com os outros, sua iniciativa 
criadora de um mundo humano, sem dar consciência do valor da pessoa, 
da sua transcendência sobre o mundo etc.; enfim, do que é ele, do que ele 
pode vir a ser.

Na citação anterior, verificamos que a educação tem a atribuição de formar o 
cidadão para exercer seu papel na sociedade como questionador de políticas públicas do 
Estado, contribuindo para aperfeiçoá-las (se for o caso) por meio de sua visão individual e de 
coletividade. A educação não pode se resumir a apenas ensinar conceitos, mas deve ser capaz 
também de formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres na sociedade. 

Costa e Ribeiro (2015) também defendem que se faz necessária a conscientização 
de todos os indivíduos inseridos em determinado contexto social, e não apenas de forma 
singular, para que a promoção da igualdade social não esteja atrelada a metas e projetos 
irreais. Dessarte, elementos e ações serão concretos por parte de toda a sociedade rumo ao 
processo de erradicação das desigualdades sociais, enfrentadas por muitos brasileiros em 
prol de uma sociedade mais justa, que necessariamente passa, em especial, pela educação 
formal e acadêmica de cada indivíduo.

Freire (2013, p. 108) dizia textualmente em seu último livro publicado em vida: 
“Ninguém é superior a ninguém”. 

Com essa frase, Paulo Freire defende que precisamos aceitar e respeitar a diferença, 
a qual é uma das condições para a escuta de outras e outros, promovendo a libertação do 
estudante e sua emancipação. Podemos também atrelar essa frase à responsabilidade fiscal 
no orçamento público como mecanismo de escuta das necessidades e prioridades de uma 
escola em determinado bairro ou lugarejo distante no vasto e continental território brasileiro.

Sim, um orçamento bem elaborado desde o início e crível em sua execução aceitará 
as diferenças existentes entre os desiguais desse Brasil e alocará, correta e adequadamente, 
os recursos necessários para o bom desenvolvimento educacional de determinada região. 
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Portanto, responsabilidade fiscal é uma aliada da área da educação, porque não haverá cortes 
e contingenciamentos desiguais em benefício de outras despesas menos importantes (como 
os carros públicos concedidos a políticos brasileiros cujo numerário para sua aquisição 
origina-se do Tesouro Nacional). 

A OCDE (2017), por intermédio de Andre Schleicher (Diretor de Educação e de 
Competências desse organismo internacional e multilateral), afirma e defende que não é 
mais possível lidar com as desigualdades sociais apenas distribuindo dinheiro; é preciso 
investir e destinar mais recursos para a área educacional. 

Defende ainda que uma sociedade mais inclusiva e com mais justiça social demanda 
mais oportunidades e acesso à educação, principalmente em países de renda média pobre 
como o Brasil.

Schleicher (OCDE, 2017) também ensina:

Os mais pobres não têm esse estímulo social ao aprendizado em casa, 
então a escola tem um papel muito importante”, afirmou, acrescentando 
que, em sistemas de educação desiguais como o brasileiro, as crianças 
que já nasceram em famílias mais privilegiadas têm acesso também aos 
melhores professores.

É fundamental que um sistema escolar público de amplo acesso e inclusivo esteja à 
disposição de todos os cidadãos, principalmente os mais necessitados e pobres. Entretanto, 
não adianta prometer verbas eleitoreiras para a área da educação e realizar orçamentos nos 
quais há regramento legal e formal que prevê verbas e receitas e, durante sua execução, 
alguns valores são cortados ou contingenciados. Como relatado anteriormente, torna-se 
um orçamento inexequível (ou “para inglês ver”, expressão oriunda do ditado popular que 
remonta à Rebelião do Chá em Boston em 1773, que significa, coloquialmente, “para efeito 
de aparência, para enganar”), ou, ainda, com verbas e receitas tributárias que sabidamente 
não se concretizarão diante de uma arrecadação fraca de impostos pelo governo federal.

Exemplo maior e oportuno é o que aconteceu no mês de fevereiro de 2021: o 
orçamento público federal de 2021 ainda nem foi votado pelo Congresso Nacional (deveria 
ter ocorrido em 2020) e o governo federal já sinaliza que precisará cortar R$ 10 bilhões de 
forma discricionária e linear. Provavelmente, o corte ou contingenciamento materializar-
se-á no grupo de despesas discricionárias (que não são obrigatórias), mas que incluem 
investimentos em diversas áreas, e, como sempre tem ocorrido nos últimos anos, a área da 
educação deve sofrer novamente com menos dinheiro. 
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Tal fato tem ocorrido porque os fatores fiscais (receitas menos despesas) estão 
se agravando no Brasil desde 2015, quando o País começou a entrar em forte recessão 
econômica.

O gráfico a seguir da Figura 29, elaborado pelo Banco Central e Tesouro Nacional 
(e publicado pela OCDE), corrobora a atual situação de endividamento do Brasil: 

Figura 29 – Os resultados orçamentários brasileiros se deterioram ano após ano

Fonte: Banco Central; Tesouro (2018)
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Na Figura 29, identificamos no item A que o resultado fiscal (tributos arrecadados 

menos gastos/despesas) se deteriora a cada ano, mas até 2014 era administrável; em 

2015, sua piora foi significativa, lembrando ainda que o Brasil tem uma das cargas 

tributárias mais altas do mundo e a maior entre seus pares, considerando o grupo de 

países emergentes. No item B, notamos e aprendemos que, quanto maior a necessidade 

de endividamento do governo federal, maior o gasto com juros, porque a União não 

consegue mais aumentar tributos ou obter outras receitas, exceto aquela proveniente de 

mais empréstimos. Tal cronicidade apontada durante vários anos (2007 até 2016) revela 

que o Brasil perdeu a capacidade própria de fazer investimentos em diversas áreas, o que 

aumenta a desigualdade social porque programas sociais não podem ser aumentados em 

valores e em quantidade de pessoas beneficiadas por falta de recursos próprios (sem buscar 

novas dívidas). Nesse sentido, a área da educação também é fortemente afetada porque 

recebe menos investimentos públicos, elevando a desigualdade social entre ricos e pobres, 

porque as classes mais abastadas mantêm seus filhos em escolas particulares. No item C, 

há clara demonstração das desigualdades sociais brasileiras: reparemos que as rubricas 

“impostos sobre propriedades” e “impostos sobre rendimentos e lucros” em relação aos 

demais, principalmente “impostos sobre bens e serviços”, são bem menores. Isso também 

atinge, certa e indiretamente, a área da educação porque a tributação sobre bens e serviços é 

de fácil e ilegal sonegação, culminando em menos recursos para o governo federal investir 

em áreas-chave (educação, saúde etc.). 

Portanto, evitar cortes e contingenciamentos na área da educação assegura a 

promoção da justiça social porque a pobreza entre os mais jovens é muito alta no Brasil 

(Figura 30 a seguir) e a educação, como meio de inclusão social e combate às desigualdades 

sociais, precisa e deve focar os mais jovens da pirâmide social brasileira.

É o que demonstra o seguinte gráfico da OCDE, especificamente sobre o Brasil, 

apresentado na Figura 30: 
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Figura 30 – Pobreza entre Brasil e países da OCDE por faixa etária 

Fonte: Banco de Dados de Distribuição de Renda da OCDE (2020)

A Figura 30 revela, clara e cabalmente, que a população jovem brasileira e de idade 
intermediária é mais pobre em relação aos países da OCDE. Agrava-se o problema quando 
lembramos que o Brasil possui uma população ainda jovem: segundo o IBGE, a faixa etária 
dos jovens é 40,2%, a dos adultos 50,5% e a dos idosos abrange 9,3% do total da população 
(conforme o último recenseamento geral da população ocorrido em 2010). 

Em razão de a pobreza ser extremamente elevada entre as faixas etárias de 5 a 
25 anos, o fomento na área da educação (atrelado às boas práticas de políticas de Estado 
consolidadas, por exemplo, as condicionalidades de transferência de renda – Bolsa Família 
– associadas à frequência escolar e aos exames médicos – vacinas) impulsionará o combate 
e a diminuição da desigualdade social.

Documento publicado pela CEPAL (2017), por meio do evento intitulado “Em 
Busca da Equidade Educacional: Construção de uma Agenda Nacional Urgente”, enfatizou:

O desenvolvimento educacional de um país ou de uma comunidade faz 
rodar os motores de ciclos virtuosos da redução de desigualdades. A 
concretização do direito à Educação para os diferentes grupos da população 
engendra o avanço na igualdade de capacidades – cognitivas e não 
cognitivas – e dele decorre maior igualdade de oportunidades de inclusão 
social; por exemplo, acesso à cultura, ao lazer, à saúde e ao mercado de 
trabalho. A equalização de oportunidades para os diferentes gêneros, raças 
e territórios tem o potencial de promover a igualdade econômica, por meio 
das condições regulares de remuneração e da emancipação financeira.
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A CEPAL (2017) continua a explicar e apontar: 

Mas não é qualquer Educação que apoia a superação das desigualdades. O 
próprio sistema educacional tem de ser profundamente equitativo para não 
reproduzir desigualdades, o que tragicamente não ocorre hoje no Brasil. Os 
dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) mostram que 
no 3.º ano do Ensino Fundamental os estudantes mais ricos da rede pública 
têm taxa de aprendizado adequado em matemática 5 vezes maior que os 
estudantes mais pobres; no 5.º ano, a taxa dos mais ricos é 9 vezes maior; 
e, no 9.º ano, o desempenho entre os mais favorecidos alcança um valor 22 
vezes superior ao dos mais vulneráveis. Nosso sistema, dessa forma, está 
ampliando o abismo social e nos afastando da desigualdade de oportunidades. 

Segundo ensina Neri (2017), especialista em políticas públicas, desigualdades 
sociais e pobreza (ex-presidente do IPEA), a educação é fundamental e preponderante para 
que o brasileiro pobre possa alcançar e conquistar justiça social em sua trajetória de vida.

Estudo realizado por Neri (2017) e publicado no Relatório Balanço Social 2019 
da FGV-Social – Centro de Políticas Sociais, com dados a partir da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNDA) do IBGE, demonstrou que os indivíduos com baixa 
educação foram os mais atingidos pela desigualdade social desde 2014, conforme a Figura 
31 ensina e corrobora: 

Figura 31 – Desigualdade social – Taxa de crescimento da renda individual x escolaridade

Fonte: FGV Social (2020)
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Na Figura 31, o maior percentual negativo situa-se na faixa de idade compreendida 
entre 15 a 19 anos; somando-se todas as faixas etárias mais jovens (dos 15 aos 29 anos), o 
número é muito elevado e nefasto: 57,91%. 

Neste capítulo, abordamos como a educação, a justiça social e o combate às 
desigualdades possuem uma relação umbilical, podendo e devendo atuar de forma 
interdependente a favor da sociedade. No capítulo seguinte, apresentamos a análise dos 
dados e resultados, tanto no Brasil quanto na Irlanda.
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CAPÍTULO 5 
ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Neste capítulo, abordamos e tratamos sobre a análise dos dados e os resultados 
obtidos por meio da metodologia descrita no Capítulo 1 e aplicada nesta pesquisa acadêmica. 

5.1 Considerações gerais

No doutorado sanduíche na National University of Ireland – Galway, visitei quatro 
escolas públicas e conversei com os respectivos diretores e professores. Por meio da pesquisa 
exploratória, cujo intuito foi ouvir os docentes para entender como são estabelecidas as relações 
da escola e de seus educadores com a administração de seu respectivo orçamento público, 
notei que a responsabilidade fiscal no cumprimento das receitas e despesas diretamente 
ligadas à escola é sinal norteador durante a execução orçamentária, pois relataram que, se 
houver desequilíbrios entre a receita e a despesa (com alguma aplicação errônea culposa, e 
não dolosa), a própria escola é que será prejudicada com alguma rubrica ou elemento que 
não poderá ser realizado. 

Nesta pesquisa exploratória nas escolas irlandesas visitadas, o ineditismo do 
momento proporcionou algumas enriquecedoras experiências. 

Exemplifico relatando que, ao chegar em determinada escola escolhida pela Profa. 
Dra. Elaine Keane (minha orientadora durante o programa de doutorado sanduíche) para 
visitar e conversar com os docentes, de forma muito espontânea e após 15 minutos no interior 
da escola primária, comentei que estava muito frio. Logo, o diretor relatou que o sistema de 
calefação da escola havia quebrado há um mês. De forma imediata, perguntei se eles não 
iriam providenciar o conserto, uma vez que se tratava de uma escola com crianças e todos 
estavam muito bem agasalhados para suportar o frio no interior das dependências da escola. 
Ele acrescentou que não havia previsão no orçamento da escola para tal despesa, mesmo 
sendo para a calefação, um elemento considerado muito relevante em países de inverno 
rigoroso. Relatou, ainda, o diretor da escola que já havia solicitado uma verba extra para 
o Ministério da Educação irlandês, mas ele acreditava que dificilmente o numerário seria 
disponibilizado. Por fim, disse que a melhor solução para esse caso de manutenção e reparo 
no sistema de calefação seria pedir para os próprios pais da comunidade onde a escola se 
situava. 
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Na análise dos documentos orçamentários brasileiros, notou-se empiricamente que há 
uma correlação negativa entre a elaboração do orçamento geral da União e as despesas realmente 
efetivadas ou materializadas da área da educação.

Quanto maior o déficit fiscal geral anunciado pelo governo federal, mais cortes e 
contingenciamentos são feitos em diversas pastas ministeriais e, também, na área da educação.

Em 2019 e 2020, os orçamentos da área da educação brasileira foram os menores desde 
2015.

Os documentos também atestam que foi retirado da área da educação brasileira o valor 
substancial de R$ 1,4 bilhão, extraído de seu orçamento original e inicial para simplesmente 
obras federais em outras áreas do governo federal.

De forma ilustrativa ao parágrafo anterior (porque esta pesquisa é delimitada entre 
os anos de 2012 a 2020), foi veiculada notícia no jornal o Estado de S. Paulo (2021) de que 
no fim de 2020 gestores escolares, pedagogos e especialistas em ensino público profissional e 
ensino básico afirmaram que, se o orçamento da área da educação não fosse recomposto, em 
decorrência dos problemas fiscais enfrentados pelos diferentes níveis de governo, a educação 
brasileira estaria à beira de um colapso em 2021.

Tanto as evidências de relatos de formadores de opinião na área educacional 
quanto os documentos públicos corroboram que a responsabilidade fiscal (necessária para o 
desenvolvimento de qualquer país no mundo) atrapalha e retira investimentos da área da 
educação no Brasil.

5.2 Brasil: análise dos dados coletados 

Na análise documental e no cruzamento de dados realizados, com dados auditados e 
extraídos diretamente do Orçamento Geral da União, do Orçamento do Ministério da Educação, 
do Orçamento da Receita Pública – Educação e do Orçamento da Despesa Pública – Educação, 
nota-se a grande diminuição dos valores destinados para a área da educação, por exemplo, 
principalmente em despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social entre os anos mais 
recentes de 2019 e 2020, a saber:

•	 2019 = R$ 90.626.452.878

•	 2020 = R$ 75.497.179.036
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Analisaremos, em seguida, na Figura 32, os números totais das despesas dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social do orçamento da área da educação, entre o amplo horizonte dos 
anos de 2012 a 2020:

Figura 32 – Despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social do  
Ministério da Educação do Brasil – 2012 a 2020

Ano Projeto de Lei Dotação Inicial Dotação Atual Empenhado Liquidado Pago

2012 56.417.121.953 58.322.031.248 68.033.235.152 59.344.241.946 46.776.208.911 46.430.306.120

2013 62.290.143.922 64.230.172.919 73.276.630.516 66.067.276.375 53.566.114.898 51.848.854.570

2014 73.084.291.303 75.043.463.136 80.065.400.322 72.187.373.111 60.148.684.310 59.676.053.188

2015 79.341.332.676 81.274.798.685 85.698.975.353 74.440.577.378 64.428.709.782 62.960.847.979

2016 71.782.178.202 74.914.514.605 80.015.595.382 74.666.782.836 65.992.924.902 65.748.911.292

2017 77.649.889.638 79.416.927.643 81.628.023.943 76.795.500.186 68.509.055.906 68.249.247.277

2018 76.469.789.151 77.946.468.219 80.378.428.696 78.729.150.688 72.699.612.895 69.495.849.558

2019 90.626.452.878 91.466.330.732 91.265.623.910 85.735.279.618 74.312.289.825 70.998.809.046

2020 75.497.179.036 76.588.013.131 84.055.651.673 81.559.479.583 70.470.021.987 67.257.119.680

Fonte: Ministério da Educação (2021) 

Na Figura 32, notamos que, entre os anos de 2012 e 2020, todos os valores orçados 
não foram efetivamente pagos ou gastos; em todos os anos pesquisados, muitos dos valores 
da área da educação foram contingenciados ou cortados ou não pagos. 

É perceptível que a área da educação, quando analisamos diversas despesas, não é a 
responsável pelo déficit público do governo federal, tampouco contribui para o aumento da 
dívida pública. Entretanto, a necessidade da responsabilidade fiscal nas contas nacionais e 
gerais do governo federal, por distorções outras que aqui não cabe discutir, sacrifica e sangra 
áreas vitais para o combate à desigualdade social, principalmente a área da educação, de cujo 
potencial para o combate às graves desigualdades sociais existentes no Brasil não se duvida.

Por meio de outros dados coletados na Irlanda e comparados unicamente com o 
Brasil, conseguimos elaborar o seguinte gráfico da Figura 33, que demonstra que, no caso 
brasileiro, a comparação internacional correta de verificar qual a porcentagem do PIB é 
destinada para a área da educação mostra-se ineficaz e desbragada porque o numerário de 
percentual do PIB, após a aprovação do orçamento geral, é menor, visto que os valores 
orçados são cortados ou contingenciados.

Na Irlanda, pelos documentos analisados, é possível afirmar empiricamente que os 
valores provenientes de determinado percentual do PIB são, rigorosamente, mantidos tanto 
na elaboração do orçamento quanto em sua execução. 
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Vejamos a seguir o estudo e gráfico na Figura 33 elaborado por este pesquisador 
para o caso específico: 

Figura 33 – Despesas com educação em % do PIB – Brasil e Irlanda – 2000 a 2014

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados extraídos do orçamento geral da Irlanda e do Brasil (2020)

Na Figura 33, enquanto no Brasil demonstra-se crescimento constante (o que não 
significa que o investimento ou gasto com educação previstos foram realmente realizados 
na execução), a Irlanda indica que, uma vez que os valores orçados são realmente gastos e 
investidos na educação, eles são ajustados previamente conforme as necessidades. 

Nesse caso, o correto seria que o percentual do PIB que o Brasil destina para a área 
da educação fosse calculado de forma inversamente proporcional, ou seja, após os cortes e 
contingenciamentos, o valor seria comparado ao PIB e extraído percentual de aplicação de 
recursos (já incluídos os cortes que ocorrem durante a execução orçamentária). Na análise 
seguinte, as principais rubricas do orçamento da área da educação foram selecionadas e 
constatou-se uma diminuição significativa nos valores escolhidos, conforme a Figura 34:
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Figura 34 – Principais valores do orçamento da área da Educação Básica 
 com reduções (Brasil)
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Fonte: Elaborado pelo autor, com dados extraídos do orçamento geral da União – Brasil (2020)

Nas elipses e setas sinalizadas na Figura 34, observamos os valores que 
sofreram reduções em rubricas importantíssimas, tais como: “Aquisição de Veículos 
para o Transporte Escolar da Educação Básica – Caminho da Escola” e “Implantação e 
Adequação de Estruturas Esportivas Escolares” (esta última foi zerada no ano de 2018). 

Outros valores também foram reduzidos, por exemplo, o “Censo Escolar da 
Educação Básica”, que decresceu 97,19% (de R$ 2.592.000 para R$ 72.750) em 2019 e 
foi zerado no ano de 2020. 

Ainda na análise dos dados da Figura 34, nota-se que, na “Aquisição de Veículos 
para o Transporte Escolar da Educação Básica – Caminho da Escola”, os valores passaram, 
respectivamente, de:

•	 2017 = R$ 30.000.000

•	 2018 e 2019 = R$ 20.000.000 (decréscimo de 33,33%)

•	 2020 = R$ 5.000.000 (decréscimo de 75%)

Portanto, nos últimos quatro anos, o decréscimo com o transporte escolar da 
Educação Básica caiu de R$ 30 milhões para R$ 3,5 milhões (diminuição de 88,3% do 
efetivamente pago em 2020).

Analisando o orçamento da área da educação, nota-se que o ajuste nas verbas 
orçamentárias ocorreu durante todo o período pesquisado (entre 2012 e 2020) desde 
que sejam levados em consideração também valores mais específicos denominados 
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despesas dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social do Ministério da Educação 
(Figura 32). No discorrer deste capítulo, observamos que o ano de 2015 foi o ápice 
dos valores contingenciados. No governo atual, os cortes e contingenciamentos têm 
sido significativos, por exemplo, o Poder Executivo realizou um contingenciamento nos 
orçamentos das universidades federais, limitando os gastos em todas as escolas federais 
de nível superior, embora o orçamento anual do Ministério da Educação tenha sido de 
149,74 bilhões de reais (em 2019) para todos os níveis da educação.

Embora tais cortes e contingenciamentos tenham começado em 2013, percebe-se 
que a questão é política (muitas vezes) e pura matemática em todos os anos pesquisados. 
Valores foram cortados ou transferidos de diversas pastas ministeriais para cobrir rombos 
orçamentários e de execução em outras esferas do governo federal. 

Na análise dos dados coletados, não faremos juízo de valor se tais medidas 
matemáticas foram corretas ou não, independentemente do governo de ocasião em que 
elas se materializaram. O que se pretende nesta pesquisa de tese é (novamente, conforme 
relatado em capítulos anteriores deste estudo) produzir o conhecimento que permita a 
conscientização do educador (diretor de escola, professor, funcionário e comunidade 
escolar) para se empoderar e se apropriar do orçamento respectivo de sua pasta, específica 
e notadamente a área da educação, percebendo que, quando a responsabilidade fiscal é 
aplicada em determinado orçamento, sua execução não sofre cortes ou contingenciamentos. 

Pelos documentos analisados, o montante aprovado para todas as 63 
universidades federais em 2019 (que foi de 49,6 bilhões de reais) refere-se ao pagamento 
de salários (denominados gastos obrigatórios que o Poder Executivo não pode cortar ou 
contingenciar), equivalendo a 85% do valor total de R$ 49,6 bilhões de reais.

Os relatórios analisados também demonstram que, dos 15% restantes dos R$ 49,6 
bilhões aprovados em 2019, 30% foram contingenciados (30% do 15% que são rubricados 
pela lei como despesas discricionárias – limpeza, bolsas de estudos, luz, água e similares).

Conforme também os relatórios orçamentários examinados do governo federal 
(Orçamento Geral da União, Orçamento do Ministério da Educação, Orçamento da 
Receita Pública – Educação e Orçamento da Despesa Pública – Educação), em 2020, o 
valor destinado para a área da educação foi 18% menor em relação ao exercício ano-base 
de 2019. Nota-se na análise documental que a diminuição orçamentária de 2019 para 
2020 atinge desde o Ensino Básico até o Ensino Superior, não poupando nenhuma esfera 
do conhecimento ou do saber.

Outrossim, percebe-se pela análise dos documentos brasileiros que os cortes ou 
contingenciamentos costumam ser lineares, na faixa dos 30% das despesas discricionárias.
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Isso evidencia, indubitavelmente, que o governo federal não faz uma análise 
criteriosa de quais valores devem ou não ser contingenciados ou cortados de todas as 
pastas ministeriais. Na urgência de evitar déficits maiores e, consequentemente, o aumento 
do endividamento público, a ordem da União de cortar ou contingenciar de forma linear é 
desesperadora e de última hora, sem qualquer planejamento ou análise qualitativa. 

É neste exato momento, na análise dos resultados, cujas evidências tornam-se 
pesquisa empírica, que queremos e desejamos produzir esse conhecimento que permita 
a conscientização do educador para lutar, empoderar-se e apropriar-se de um orçamento 
educacional factível (tanto em sua elaboração quanto em sua relevante execução) com 
responsabilidade fiscal. Este último pressuposto pode garantir que verbas não sejam 
cortadas ou contingenciadas, porque haverá equilíbrio entre receitas e despesas na 
área educacional durante todo o trâmite de um orçamento (principalmente nas fases de 
elaboração e de execução).

Quando analisamos os dados mais atuais (2020), verificamos que o trâmite 
do orçamento (execução no ano letivo/exercício fiscal) teve na Educação Básica uma 
execução pior e menor em relação aos outros degraus do ensino, conforme Figura 35: 

Figura 35 – Dotação orçamentária por bimestre x pagamento efetuado – 2020

Fonte: Tesouro Gerencial – SIAFI (2020)

Verifica-se também na Figura 35 que, no 5.º bimestre de 2020, o governo atual gastou 
apenas 12% do valor total geral previsto, cuja falta de gastos e investimentos na área da educação 



185

prejudica aqueles alunos que precisam e dependem do ensino público, ampliando a desigualdade 
social entre alunos de escolas particulares e de escolas públicas em todos os níveis de ensino, e, 
conforme a Figura 35 anterior, a Educação Básica é a mais afetada percentualmente. 

Na Figura 36, também é possível visualizar como o orçamento é elaborado com receitas 
e despesas que, certamente, não serão cumpridas, porque, durante sua execução, os valores 
orçados inicialmente deixam de ser materializados ou gastos conforme sua rubrica contábil. 
Infelizmente, nos últimos nove anos (aproximadamente), tal expediente tornou-se rotineiro no 
Brasil. Existe, por lei, uma data-limite para o governo federal da ocasião apresentar o orçamento 
anual para o Congresso Nacional, em que as receitas são sempre infladas para que possam cobrir 
em parte as despesas obrigatórias (que não podem ser cortadas ou racionalizadas em todas as 
áreas do governo federal). Chamadas de despesas obrigatórias, elas crescem anualmente, e nem 
sempre a geração de receita ordinária ou extraordinária consegue fazer frente a elas. Portanto, 
mesmo com receitas infladas, o orçamento anual é apresentado com déficits nominais e reais. 
Indubitavelmente, os formadores de opinião que acompanham tanto a área educacional quanto 
a área econômica sabem que os orçamentos apresentados anualmente pelo governo (mesmo já 
projetando déficits reais e nominais) não serão cumpridos. Vejamos na Figura 36:

Figura 36 – Despesas não realizadas e não pagas x valores orçados – 2020

Fonte: Tesouro Gerencial – SIAFI (2020)
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A Figura 36 é clara quanto à errônea, despropositada e absurda política educacional 
atual: na análise de subitens relevantes para a área educacional, constatamos que os valores 
aplicados pelo próprio governo federal foram míseros e insignificantes: 10%. 

O orçamento da área da educação (Orçamento do Ministério da Educação), tanto 
seu próprio orçamento analisado quanto o Orçamento Geral da União, demonstra que a 
execução orçamentária geral do MEC possui despesas discricionárias e obrigatórias, emendas 
em geral e despesas financeiras. 

Em comparação com outras áreas da União também listadas no Orçamento Geral 
da União, o orçamento da educação tem 14% de despesas discricionárias, aproximadamente 
(com pequenas variações entre os anos).

Nas demais áreas da União, comparativamente, as despesas discricionárias são, 
em média, de 6%. Tal fator é relevante porque proporciona para a área da educação uma 
flexibilidade maior no gerenciamento de seu respectivo orçamento. Claro que essa faculdade 
e margem de manobra podem ocorrer tanto para o bem quanto para o mal, ou seja, elas podem 
ser inteira ou parcialmente aplicadas ou cortadas/contingenciadas, porque, se discricionárias, 
ficam ao arbítrio do gestor de plantão. 

Logo, percebe-se facilmente que, como as despesas discricionárias não são 
obrigatórias e dependem tanto de gestão quanto da tomada de decisões gerenciais, em 2020, 
aquelas despesas foram efetivamente materializadas em apenas 44%, o que demonstra que 
tais despesas discricionárias (embora fundamentais) sofrem cortes e contingenciamentos 
mesmo quando orçadas, e não são gastas pelo gestor da ocasião no Ministério da Educação. 
Outro dado interessante identificado na análise do orçamento da área da educação de 2020 
é que mesmo as despesas obrigatórias por mandamento constitucional foram executadas em 
apenas 71% do total que poderia ter sido aplicado a favor da área da educação.

Vejamos, de forma mais ilustrativa, a Figura 37:

Figura 37 – Gastos menores em relação à dotação orçamentária – 2020

Fonte: Tesouro Gerencial – SIAFI (2020)
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Na Figura 37, é possível observar com clarividência que a despesa discricionária na 
área da educação é fortemente cortada ou contingenciada: apenas 44% foi executada (paga e/
ou investida) e 56% foi eliminada ou cortada (100% – 44%). No total geral, aproximadamente 
1/3 foi cortado ou contingenciado pelo atual governo federal.

Precisamente na análise dos documentos orçamentários da área da educação de 2020, 
temos observado e descoberto na pesquisa empírica que os recursos para Desenvolvimento 
da Educação Básica, Infraestrutura da Educação Básica, Veículos para o Transporte Escolar 
(de alunos da Educação Básica), Capacitação e Formação, Manutenção da Educação 
Infantil, Alfabetização e Educação de Jovens Adultos (EJA), Implantação de Escolas de 
Educação Infantil e Instituições Definidoras de Educação Básica, somente no ano de 2020, 
do total desses itens supraelencados apenas 10% foram realizados e pagos e 90% ficaram 
adormecidos para eventual corte ou contingenciamento no orçamento da área da educação. 

Vejamos, didática e minunciosamente, na Figura 38: 

Figura 38 – Despesas  obrigatórias: valor orçado x valor pago – 2020

Fonte: Tesouro Gerencial – SIAFI (2020)
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Na Figura 38, é interessante ainda notar e frisar que as rubricas Veículo para Transporte 
Escolar (de alunos da Educação Básica) e Alfabetização e EJA conseguiram alcançar o 
inimaginável percentual zero de execução, em um país continental onde a taxa de analfabetos 
em pleno século XXI ainda é alta. Segundo o INEP, nos domicílios com renda superior a 
dez salários mínimos, o índice de analfabetos é de apenas 1,4%, enquanto nas famílias com 
renda inferior a um salário mínimo o índice alcança 29%; entre os jovens de 10 a 19 anos, 
o percentual de analfabetos é de 7,4% da população. Os dados de 2020 são os mais recentes 
disponíveis e é possível constatar como o Ministério da Educação geriu os valores disponíveis 
no orçamento aprovado no Congresso Nacional.

Comparando as principais divisões da educação, especificamente Educação 
Básica, Educação Profissional, Educação Superior em 2020, verifica-se que o percentual de 
realização da despesa na área educacional orbitou em torno de 60% a 68%, ou seja, o gestor 
poderia ter gastado o valor aprovado de R$ 100,00, mas optou por despender apenas entre 
R$ 60,00 e R$ 68,00. 

Além disso, observa-se que, entre esse intervalo de 60% a 68%, a Educação 
Básica ficou com o menor percentual. À guisa de comparação, a rubrica Administração e 
Encargos, praticamente, recebeu o mesmo percentual de realização total de gastos: 63% e 
64% (respectivamente). 

Vejamos a Figura 39: 

Figura 39 – Valor efetivamente gasto nos vários níveis da educação – 2020

Fonte: Tesouro Gerencial – SIAFI (2020)
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Na Figura 39, quando analisamos por nível de estudo, a Educação Básica foi a que 
mais sofreu cortes e contingenciamentos, embora os outros dois níveis de ensino (educação 
profissional e Educação Superior) também tenham sido fortemente atingidos. 

Em palavras mais diretas para o melhor entendimento, em 2020, cerca de um terço 
do dinheiro aprovado para ser gasto na área da educação foi cortado ou contingenciado de 
forma discricionária e sem justificativa plausível ou adequada.

Continuando a verificação dos dados, a seguir, demonstra-se na Figura 40, a título 
de informação, como tem sido feita a análise deste capítulo para todo o período da pesquisa:

Figura 40 – Exemplo de consulta orçamentária – Governo Federal

Fonte: Governo Federal (2020)

A Figura 40 corrobora que todos os dados estão disponíveis nos sites de internet do 
próprio governo federal e são devidamente auditados.

Na análise do ano de 2017, diretamente dos arquivos auditados do governo federal 
e aprovados pelo Congresso Nacional, verifica-se que as despesas previstas no orçamento 
atualizado eram de R$ 140,84 bilhões, mas, efetiva e realmente, os gastos na área da educação 
foram de R$ 126,22 bilhões, correspondendo a um decréscimo de 10,38% entre receita e despesa.

Em outras palavras, 10,38% do valor orçado e aprovado para 2017 deixou de ser 
aplicado na área da educação.

Vejamos a Figura 41 do Portal da Transparência com dados auditados da 
Controladoria-Geral da União:
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Figura 41 – Orçamento total do Ministério da Educação – 2017

Fonte: Portal da Transparência (2021)

A Figura 41 corrobora a forte redução entre o valor de R$ 140,84 bilhões (que 
foi orçado) e o valor de R$ 126,22 bilhões que foi executado no ano de 2017: redução de 
10,38% durante o governo federal daquele ano. 

Por sua vez, analisando o orçamento geral de 2018 da área da educação, identifica-
se um decréscimo real (sem levar em conta a inflação do período), cujo valor total orçado 
caiu para R$ 139,91 bilhões. Quanto ao próprio ano de 2018, o gestor da ocasião poderia ter 
gastado e investido na área educacional o valor total orçamentário aprovado, mas desembolsou 
14,07% a menos do que poderia e deveria em uma área tão vital como a educacional.

Em comparação com os anos de 2017 e 2018, o valor despendido e investido, mesmo 
com aprovação orçamentária para se gastar e investir mais, foi menor em R$ 6 bilhões.
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Indubitavelmente, o recurso de R$ 6 bilhões que deixou de ser investido na área 
da educação foi remanejado para outras pastas também deficitárias. Enquanto não houver 
responsabilidade fiscal tanto no orçamento geral da União quanto no orçamento da área da 
educação, desembolsos menores continuarão a ser feitos pelo déficit geral da União, em que, 
claramente, as despesas superam as receitas desde 2014. 

A seguir, a Figura 42 explicará detalhadamente o ano de 2018:

Figura 42 – Orçamento total do Ministério da Educação – 2018

Fonte: Portal da Transparência (2021)

Observa-se pela Figura 42 que no exercício de 2018 houve praticamente a 
manutenção do valor orçado em comparação a 2017, porque a diferença é menor que 1%: 
de R$ 140,84 bilhões para R$ 139,91 bilhões (-0,66%). Entretanto, a execução do valor 
previsto e orçado foi de R$ 120,22 bilhões, resultando em uma diminuição na execução 
propriamente dita de 14,07%. Nota-se, novamente, que os valores orçados e autorizados 
por lei para serem gastos são efetivamente concretizados a favor da educação, aumentando, 
assim, a desigualdade social em virtude do sucateamento do ensino público com a falta de 
investimentos e gastos inacreditavelmente já autorizados por lei. 
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No exercício de 2019, o Ministério da Educação quis inovar e usou um artifício 

matemático para que a sociedade em geral acreditasse que os valores destinados à área da 

educação seriam maiores. 

Nesse sentido, no orçamento aprovado, o valor foi bem superior, na ordem de R$ 

149,74 bilhões (superando em 7,02% o valor orçado e aprovado no ano imediatamente 

anterior de 2018 e também maior em 6,32% em relação à verba aprovada pelo Congresso 

Nacional no orçamento de 2017).

São valores que a sociedade brasileira poderia imaginar que o atual governo estava, 

direta e fortemente, empenhado em investir na área educacional do Brasil, destinando mais 

verbas que os dois anos imediatamente anteriores.

Entretanto, o valor efetivamente desembolsado e investido na área educacional em 

2019 foi bem menor do que o biênio 2017 e 2018, no valor de R$ 119,77 bilhões. Portanto, 

mesmo aprovando um valor maior no orçamento para “inglês ver”, o valor foi menor do que 

o realmente gasto em 2018 e 2017.

Focando e analisando somente o ano de 2019, o valor desembolsado e gasto em 

relação àquele aprovado no orçamento da área da educação foi 20% menor!

Assim, mais uma vez, corrobora-se o que sempre defendemos em face dos indícios 

orçamentários desde 2012: as receitas são infladas sem critérios reais de arrecadação e, 

quando da execução, por falta de dinheiro, cortes ou contingenciamentos são realizados e o 

valor executado ou desembolsado ou gasto é outro. 

Se tivesse ocorrido a aplicação da responsabilidade fiscal em todos os anos desde 

2012, objetiva e especificamente em 2019, o hiato entre receita orçada e aprovada (na área 

da educação) e o valor efetivamente gasto e desembolsado na educação brasileira não seria 

de relevante e absurdo número, 20% menor!

É evidente que tal expediente tem sido usado quando se analisam todos os números 

do orçamento. 

Desde 2014, o Brasil vive grave crise econômica, em que o PIB estava negativo 

nos dois anos subsequentes (2015 e 2016). Nos anos seguintes houve pífia recuperação 

positiva na casa de 1% e, desde 2020, o mundo todo atravessa uma nefasta e inexorável 

pandemia sanitária que negativou o PIB em quase todos os países desenvolvidos e das 

nações emergentes. 
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É claro e lógico que a área da educação precisará, a cada ano, de mais recursos de 
investimentos e os números de receitas orçados deveriam ser reais e críveis tanto no momento 
da elaboração orçamentária específica quanto no gasto e desembolso orçamentário.

Na verdade, como desde 2012 há déficits operacionais (receitas menores que 
despesas) e os gastos sobem por diversos motivos endógenos e exógenos, que não cabe neste 
espaço textual explicar, as receitas são infladas (a despeito de as projeções econométricas 
de crescimento e de arrecadação de receitas ordinárias realizadas para o exercício seguinte à 
elaboração e aprovação do orçamento geral da União serem extremamente confiáveis), para 
sinalizar que a trajetória da dívida pública (decorrente da inobservância da responsabilidade 
fiscal) é administrável. 

Vejamos, didaticamente, a Figura 43:

Figura 43 – Orçamento total do Ministério da Educação – 2019

Fonte: Portal da Transparência (2021)

Na Figura 43, em 2019, o engodo no orçamento público federal foi maior: o valor 
previsto e orçado foi de R$ 149,74 bilhões (aumento de 7,03% em relação ao ano de 2018), 
o que, preliminarmente, parecia ótimo porque haveria mais recursos para a área educacional 
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(inclusive acima da inflação do correspondente ano). Entretanto, na execução orçamentária, no 
momento de investir e gastar o dinheiro já aprovado para a aplicação na área da educação, o 
valor desembolsado efetivamente de R$ 119,77 bilhões foi 20% menor do que o valor previsto 
e orçado (2019) e menor também do que seu correspondente gasto no ano anterior (2018). 

A Figura 44 demonstra os cortes que o MEC sofreu em seu orçamento: 

Figura 44 – Cortes orçamentários no MEC – 2009-2019

Fonte: Ministério do Planejamento (2020)

Na Figura 44, verificamos, na ordem do maior para o menor valor, os anos em que a 
área da educação sofreu os maiores cortes orçamentários, sendo o ano de 2015 o ápice deles. 
Embora neste gráfico o ano de 2020 ainda não estivesse adequadamente consolidado, esses 
números fechados estão representados na Figura 32 e também demonstram diminuição de 
valores. Referente ao ano de 2018 (também na Figura 44) em que há a observação de que o 
valor por pasta não foi detalhado, podemos retornar para a Figura 42 e constatar que o valor 
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orçado foi de R$ 139,91 bilhões e o valor executado foi de R$ 120,22 bilhões, ocorrendo 
também uma diminuição. 

Convidamos o leitor a retornar à Figura 23, pois ela demonstra que o PIB de 2009 
foi negativo em 0,2% (enquanto o PIB do ano anterior de 2008 foi positivo em 5,0%). O 
contingenciamento do ano de 2009 pode ser explicado, em parte, pela crise global financeira 
que eclodiu em setembro de 2008 nos Estados Unidos, mas em 2010 o Brasil teve um PIB 
positivo de 7,6% e, mesmo assim, houve cortes na área da educação para cobrir outras áreas 
do orçamento federal que já apresentavam alguns déficits (foram citados os anos 2009 e 
2010 apenas à guisa de informação complementar porque a pesquisa desta tese é delimitada 
entre os anos de 2012 e 2020). 

Em todo o período pesquisado (2012 a 2020, inclusive), a área da educação 
no Brasil sofreu cortes e contingenciamentos, exceto cortes nos anos de 2013 e 2014 
(conforme atesta a Figura 44). Todavia, não se pode afirmar que, nesses anos de 2013 e 
2014, os contigenciamentos foram evitados em razão de o orçamento público federal e a 
dívida pública do Brasil estarem equilibrados, visto que o PIB de 2013 (de 2,7%) e o de 
2014 (0,1%) já demonstravam tendência de queda e que o orçamento não seria cumprido. 
Outro fator que corrobora esse cenário é o represamento de preços da gasolina e da energia 
elétrica nesses anos que, coincidência ou não, precediam a eleição presidencial de 2014. 
Entretanto, há uma dicotomia nos anos de 2013 e 2014 porque, se também levarmos em 
consideração os valores específicos da Figura 32 que tratam das despesas dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social do Ministério da Educação durante o período pesquisado, 
constataremos que os valores empenhados, liquidados e pagos em 2013 e 2014 foram 
menores (em algum momento) quando comparados com os valores do projeto de lei, da 
dotação inicial e da dotação atual. Portanto, embora os anos de 2013 e 2014 não tenham 
passado por cortes, sofreram com a diminuição de valores específicos que também 
afetaram a área da educação de alguma forma. Além disso, foram nos anos seguintes de 
2015 e 2016 que os maiores cortes e contingenciamentos ocorreram como consequência 
do represamento dos anos de 2013 e 2014. No entanto, esta tese não tem o objetivo de 
analisar os anos de forma singular em relação a anos precedentes ou posteriores, separando 
e individualizando, conceitualmente, cortes e contingenciamentos entre si. Tanto cortes 
quanto contingenciamentos, juntos ou isoladamente, acarretaram valores menores para 
a área da educação. Para o Brasil, a conclusão desta pesquisa é a de que, no período de 
2012 a 2020 (com dados disponíveis do Brasil por meio dos Orçamento Geral da União, 
Orçamento do Ministério da Educação, Orçamento da Receita Pública – Educação e 
Orçamento da Despesa Pública – Educação), a área da educação brasileira sofreu cortes 
e contingenciamentos e valores foram diminuídos porque o orçamento público federal 
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(tanto geral quanto o educacional, especificamente) não observou a responsabilidade 
fiscal, produzindo déficits orçamentários e aumento da dívida pública.

5.3 Irlanda: análise dos dados coletados 

A Irlanda, já no capítulo um de seu orçamento chamado de Part II Expenditure 
Allocations 2018-20 (p. 1), diz:

Esta parte do Relatório Orçamentário apresenta as alocações de despesas 
decididas pelo governo como parte do Orçamento de 2018, consistente 
com o quadro fiscal da Irlanda. As páginas seguintes indicam a posição 
de todos os departamentos (equivalentes a ministérios no Brasil), 
levando em consideração a posição orçamentária para o nível previsto e 
esperado de Receitas e Pagamentos (ou Despesas) do Tesouro em 2017 
e 2018, conforme previsto em relatório específico do governo (chamado, 
originalmente, de Livro Branco do Governo) publicado recentemente. Os 
tópicos subsequentes indicam, por sua vez, para cada Departamento (ou 
ministério) individualmente, seu orçamento plurianual com as devidas 
alocações, os planos de gastos de 2018 e novas medidas orçamentárias14 
(tradução livre).

Nota-se que o orçamento da Irlanda de 2018 (e de outros anos também) demonstra 
que as despesas são alocadas conforme o quadro fiscal. Portanto, o orçamento, por definição, 
não é negativo e, consequentemente, não tendo déficit, não gera aumento da dívida pública. 

A Irlanda faz um orçamento prévio (chamado em inglês de pre-budget), o que 
significa uma previsão do orçamento final a ser aprovado (p. 75): 

Em comparação com a posição do orçamento prévio, estão sendo atribuídos 
438 milhões de euros adicionais em despesas correntes (incluindo a dotação 
da provisão inicial de pagamentos) e 28 milhões de euros adicionais em 
despesas de capital. Além de financiar os serviços existentes, esses recursos 
serão alocados para as medidas estabelecidas. Os detalhes completos sobre 
a alocação desses recursos nas áreas de despesas serão definidos, como 
de costume, no Volume de Estimativas Revisado (REV) (tradução livre).15

14 “This part of the Expenditure Report sets out the expenditure allocations decided by Government as part 
of Budget 2018, consistent with Ireland’s fiscal framework. The following pages look at the summary 
position across all Departments, taking into account the pre-Budget position for the expected level of 
Exchequer Receipts and Payments in 2017 and 2018 as provided in the recently published Government 
White Paper.13 The subsequent sections look in turn at each Department individually, setting out its multi-
annual budgetary allocations, the 2018 spending plans, and new Budget measures.”

15 “Compared to the pre-Budget position, an additional €438 million in current expenditure (including 
allocation from central pay provision) and an additional €28 million in capital expenditure is being 
allocated. In addition to funding existing services these resources will be allocated towards the measures 
set out in the table below. Full details on the allocation of the Vote’s 2018 resources across spending areas 
will be set out, as usual, in the Revised Estimates Volume (REV).”
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Depois de produzir esse documento denominado pre-budget, a Irlanda praticamente 
consolida os dados no orçamento (chamado de 2018 Expenditure Report em inglês). Nesse 
orçamento irlandês, podemos observar (p. 9-10):

O Governo gastará mais de € 10 bilhões no setor de Educação em 2018. 
Respondendo a mudança da população da Irlanda, perfil demográfico e 
desenvolvimentos em nosso mercado de trabalho hoje e no futuro, esta 
alocação significativa apoiará a entrega de serviços essenciais em todos os 
níveis do sistema educacional (p. 9. Tradução livre).16

Um adicional de € 322 milhões foi alocado para o setor escolar, que entregará 
350 projetos planejados de grande escala. Um adicional de € 257 milhões 
Foi destinado ao Ensino Superior, o que possibilitará o início de novos 
programas de renovação de infraestrutura para o setor de Ensino Superior, 
com foco em projetos de renovação em grande escala e/ou substituição 
de infraestrutura que são essenciais para expandir a capacidade, abordar 
questões de saúde e segurança e/ou melhorar a qualidade em áreas de 
necessidades de habilidades essenciais (p. 10. Tradução livre).17 

No orçamento irlandês, há uma preocupação constante e crescente com a área da 
educação, mas sem se descuidar da responsabilidade fiscal, como está enfatizado e relatado 
adiante: 

A política de gastos públicos tem um papel fundamental a desempenhar 
na salvaguarda do crescimento econômico por meio de investimento 
eficiente e eficaz nas prioridades econômicas e sociais. Para mitigar esses 
riscos potenciais, o governo irá amplamente “equilibrar as contas” e 
alcançar nosso “Objetivo de Médio Prazo” sob o “Pacto de Estabilidade e 
Crescimento em 2018”. Isso representa a orientação fiscal mais adequada 
neste ponto do ciclo econômico. Essa conquista e o compromisso de 
reduzir a nossa dívida pública estabelecerão uma base econômica sólida 
para ajudar a entregar melhorias nos padrões de vida em um mundo em 
rápida mudança18 (p. 12. Tradução livre).

16 “The Government will spend over €10 billion in the Education sector in 2018. Responding to Ireland’s 
changing population, demographic profile and developments in our labour Market today and into 
the future, this significant allocation will support the delivery of key services across all levels of the 
Education system.”

17 “An additional €322 million has been allocated for the schools sector which will deliver 350 planned large 
scale projects. An additional €257 million has been allocated for Higher Education, which will allow for 
the commencement of new programme of infrastructure renewal for the higher education sector, focused 
on large-scale refurbishment and/or infrastructure replacement projects which are essential to expand 
capacity, address health and safety issues, and/or improve quality in areas of key skills needs.”

18 “Public expenditure policy has a key role to play in safeguarding economic growth through efficient and 
effective investment in economic and social priorities. To mitigate these potential risks, the Government 
will broadly ‘balance the books’ and reach our Medium-Term Objective under the Stability and Growth 
Pact in 2018. This represents the most appropriate fiscal stance at this point in the economic cycle. This 
achievement, and the commitment to reduce our public debt further, will lay down a solid economic 
foundation to help deliver steady and sustained improvements in living standards in a rapidly changing 
world.”
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Nota-se também pela leitura e pesquisa dos orçamentos irlandeses que os ministérios 
(ou departamento, como são chamados nesse país gaélico) possuem tetos de gasto, não 
podendo ultrapassar os valores orçados. É o que determina a parte II do orçamento federal 
irlandês de 2018: 

A Parte II descreve os tetos de despesas plurianuais acordados para cada 
ministério, incluindo dados resumidos sobre os tetos gerais para gastos 
correntes e de capital. Também apresenta informações em relação a cada 
ministério, descrevendo a natureza de seu financiamento e alocações para 
gastos correntes e os serviços públicos a serem prestados em 201819 (p. 12. 
Tradução livre). 

Ampliando o escopo de 2018 a 2020 como comparação, os investimentos em gastos 
e despesas com a educação irlandesa são crescentes, conforme Quadro 2:

Quadro 2 – Gastos com educação – 2018 a 2020

Ministério da Educação Irlandês 2018 2019 2020

€m €m €m

Gastos com educação 9,339 9,388 9,446

Outras despesas complementares 745 941 942

Total 10,085 10,330 10,389

Fonte: 2018 Expenditure Report 

Os valores do Quadro 2 estão de acordo com os valores orçados, sinalizando que 
entre 2018 e 2020 não houve cortes ou contingenciamentos na área da educação. Nota-se que 
a responsabilidade fiscal presente na elaboração do orçamento contribui para sua execução 
em consonância com os valores previstos/orçados (os valores totais deste quadro foram 
arredondados para cima no último dígito do número visando manter a exatidão do algarismo 
matemático coletado diretamente do relatório e fonte correspondentes). 

Tal corroboração também é sustentada quando verificamos que a Irlanda buscou 
combater o endividamento público por meio da responsabilidade fiscal, diminuindo e, 
gradualmente, zerando seu déficit público, mesmo com uma situação peculiar de ter sido 
obrigada a socorrer seus bancos com injeção de dinheiro governamental para evitar uma crise 
bancária sistêmica diante da crise financeira global de 2008 (o sistema bancário brasileiro já 
era mais forte e resiliente na mesma época). Vejamos na Figura 45:

19 “Part II outlines the multi-annual expenditure ceilings agreed for each Government Department, including 
summary data on the overall ceilings for current and capital spending. It also sets out information in 
relation to each Department describing the nature of its funding allocations for current spending, the public 
services to be delivered in 2018.”
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Figura 45 – Déficit/Superávit do Governo da Irlanda em relação ao % do PIB – 2007 a 2021
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Fonte: Ministério da Economia da Irlanda (2021)

A Figura 45 demonstra que o governo irlandês começou a apresentar déficit 
público a partir da crise financeira global de 2008 e com uma parcela adicional de gastos 
exclusivamente para socorrer os bancos irlandeses (a partir de 2009 até 2011, inclusive) para 
evitar uma crise bancária sistêmica (fruto também da crise financeira global iniciada em 
2008). Nota-se que, em 2007, o déficit era zero. A partir de 2008, a Irlanda busca, por meio 
da responsabilidade fiscal e orçamentos equilibrados (é o que corrobora a citação seguinte), 
diminuir a disparidade entre receitas e despesas, sendo fiel à responsabilidade fiscal em 
seus orçamentos de anos subsequentes, de forma a sair gradualmente de um déficit para um 
superávit já em 2020 (o valor projetado para o ano de 2021 no gráfico é uma projeção muito 
real e apenas à guisa de informação, uma vez que esta pesquisa é delimitada entre os anos 
de 2012 e 2020).

Portanto, a adoção da responsabilidade fiscal, mesmo que gradual e paulatina, ajuda 
a convergir para um endividamento menor do país, porque os orçamentos ao longo dos 
anos buscaram o necessário equilíbrio entre receitas e despesas. Logo, valores previstos 
em orçamento, quando de sua elaboração e aprovação governamental, não precisarão ser 
cortados ou contingenciados posteriormente (durante a execução do orçamento) para cobrir 
rombos no próprio orçamento (ou em outras áreas, por exemplo) ou fazer frente para evitar 
o aumento da dívida pública.

É importante ressaltar o seguinte compromisso do governo irlandês, que também é 
expresso pela população e que consta na página 14 do orçamento irlandês de 2018 (mas cuja 
mensagem é repetida de forma similar praticamente todos os anos):
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Decisões muito difíceis foram tomadas na sequência do início da crise 
econômica e financeira a partir de 2008 que ajudaram a corrigir os grandes 
desequilíbrios nas finanças públicas ao longo dos últimos anos. No entanto, 
particularmente, para uma pequena economia aberta como a Irlanda, a 
obtenção de um orçamento governamental equilibrado e uma posição de 
dívida mais saudável ajudarão a enfrentar eventos adversos imprevistos 
que surgirão no futuro (tradução livre).20

Durante o doutorado sanduíche na Irlanda, por meio (também) da pesquisa 
exploratória, visitando quatro escolas públicas, percebeu-se o compromisso de diretores 
e professores com a responsabilidade fiscal não somente na área da educação, mas como 
um quesito necessário para o bem-estar da nação. Os irlandeses são muito cientes de que 
déficits orçamentários prejudicam a sociedade porque gerarão dívida pública que terá que 
ser suportada por todos, com cortes de investimentos e despesas em diversas áreas, inclusive 
a educacional e a social.

Esse pensamento ou mensagem é constante em todos os orçamentos públicos da 
Irlanda desde 2012. Vejamos o que está relatado, em tradução livre, na página 20 do 2018 
Expenditure Report (ou Relatório de Gastos/Orçamento) da Irlanda: 

Nos últimos anos, os gastos do governo têm sido administrados de forma 
sustentável e prudente, com o gasto público crescendo a uma taxa menor do 
que o crescimento da economia em geral. Com isso em mente, é importante 
não repetir erros cometidos no passado, que levaram a políticas de despesas 
pró-cíclicas e insustentáveis antes da crise econômica21 (tradução livre). 

A Irlanda, após a crise financeira mundial de 2008, abandonou um modelo de realizar 
despesas acima do que conseguia efetivamente pagar ou arrecadar para fazer frente a elas, 
acreditando que a expansão do gasto público fomentaria a economia. O próprio governo 
e a sociedade, desde 2008 e 2009, adotam uma forma prudente e sustentável com o gasto 
público para que este tenha um crescimento menor do que a economia em geral. Portanto, os 
orçamentos públicos (que estão sendo feitos com responsabilidade fiscal) não são deficitários 
a ponto de aumentarem a dívida pública irlandesa. Pelo contrário, contribuem para que a 
dívida seja gradualmente eliminada, como vimos na Figura 45, e, em 2020, o déficit do 
governo em relação à porcentagem do PIB passou a ser positivo. 

20 “The very difficult decisions made following the onset of the economic and financial crisis from 2008 
onwards have helped to correct the large imbalances in the public finances over the past number of years. 
However, particularly for a small open economy like Ireland, the achievement of a balanced government 
budget and a healthier debt position will assist in weathering unforeseen adverse events that will arise in 
the future.”

21 “In recent years, government spending has been managed in a sustainable and prudent manner with public 
expenditure growing at a lower rate than growth in the economy overall. With this in mind, it is important 
not to repeat mistakes that were made in the past. These led to unsustainable and pro-cyclical expenditure 
policies prior to the economic crash.”
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Após analisar o período de 2018 a 2020, o orçamento de 2015 da Irlanda abrange 
os anos de 2015 a 2017, e, na parte II do Expenditure Allocations 2015-17, encontramos o 
seguinte relato: 

Durante os últimos anos, a consolidação fiscal significativa envolvendo 
reduções anuais em gastos globais foi necessária para ajudar a restaurar 
as finanças públicas a um nível sustentável. Ao longo deste período, o 
Governo tem procurado, dentro de reduzidos e limitados recursos, fornecer 
serviços públicos em resposta ao aumento das demandas, incluindo 
aquelas impulsionadas por fatores demográficos. A atual situação fiscal 
melhorada também em virtude do crescimento econômico e o resultado 
dos impactos positivos na receita e na melhoria das condições do mercado 
de trabalho (que está registrando um número decrescente de pedido de 
seguro-desemprego) oferecem agora um maior espaço para o governo 
atender a essas demandas de serviços da sociedade. Consequentemente, 
neste Orçamento, o Governo está agora em posição de aumentar o total de 
estimativas de despesas em 2015 em € 639 milhões em comparação com 
as alocações de despesas de 201422 (p. 3. Tradução livre). 

Novamente, identificamos a responsabilidade fiscal como premissa básica para os 
gastos governamentais, evitando-se déficits orçamentários. O governo irlandês relata sobre 
a consolidação fiscal significativa nos últimos anos também como ferramenta para que a 
economia volte a crescer, e, como isso ocorreu, novos gastos e investimentos são feitos 
para atender às demandas da sociedade por serviços. No Brasil, verificamos, durante anos, 
manobras fiscais no orçamento com o objetivo de gastar mais. O governo e o parlamento 
brasileiros não tratam sobre a necessária busca da responsabilidade fiscal (como faz a Irlanda 
há anos). No Brasil, discutem-se a “contabilidade criativa”, a “pedalada fiscal”, as “manobras 
no orçamento” (todas essas três expressões significam burlar as leis que regem o orçamento 
e a responsabilidade fiscal).

O Quadro 3 sintetiza que os gastos com educação entre 2015 e 2020 na Irlanda 
aumentam a cada ano, sendo os valores a seguir orçados como o teto ou o máximo a ser gasto 
na área da educação: 

22 “During the last number of years significant fiscal consolidation involving annual reductions in overall 
spending was required in order to help restore the public finances to a sustainable path. Throughout this 
period the Government has sought, within reduced and limited resources, to provide public services in 
response to increased demands, including those driven by demographic factors. The present improved fiscal 
situation with improved economic growth and the resulting positive impacts on revenue and improving 
labour market conditions which is seeing the number of Live Register claimants continue to fall, now 
offers greater scope for Government to meet these service demands. Consequently, in this Budget the 
Government is now in a position to increase the overall expenditure estimates in 2015 by €639 million 
compared to the 2014 spending allocations.”



202

Quadro 3 – Total de gastos com educação entre 2015 e 2020 (€m) 

(2018 a 2020)

2018 2019 2020

9,339 9,388 9,446

(2015 a 2017)

2015 2016 2017

8,279 8,334 8,368

Fonte: Ministério da Economia da Irlanda (2021)

Os valores previstos e orçados no Quadro 3 também são chamados de teto de 
gastos com a educação, porque o governo irlandês, por intermédio do orçamento votado, 
impõe a todos os ministérios que valores adicionais àqueles orçados e aprovados não serão 
repassados. Logo, o valor orçado é o total a ser gasto ou investido, ou seja, é o teto de valores 
que o governo disponibilizou e do qual o Ministério da Educação (igualmente para todos os 
outros ) poderá dispor, gastar e investir. 

Vejamos a regra que consta no próprio orçamento da educação: 

Os limites máximos de despesas correntes plurianuais para o Ministério 
da Educação para o período 2015-2017 são apresentados na tabela abaixo. 
Os tetos de despesas plurianuais são vinculativos e caberá ao Ministério da 
Educação prestar serviços dentro dessas alocações acordadas para o período 
de 2015-17. Isso inclui responder às pressões de despesas emergentes 
durante esse período, sem recurso a alocações adicionais do Tesouro. Para 
isso, será necessário comprometer-se com a reforma em andamento e com 
medidas de eficiência, bem como a redefinição de prioridades de despesas, 
conforme apropriado23 (p. 2. Tradução livre).

Demonstrando planejamento, a Irlanda, quando realiza seu orçamento do ano em 
curso, já projeta os gastos para os anos subsequentes. Nesse exemplo, é feito o orçamento 
de 2015 (que não deixa de ser uma previsão para o ano corrente acrescido de dois anos 
subsequentes relativos a 2016 e 2017). Interessante notar que os valores também orçados 
como teto são inteiramente cumpridos. Essa metodologia apenas sinaliza um horizonte maior 
e, como descrito na referência direta anterior, não haverá novas alocações ou dispêndios por 
parte do Tesouro irlandês, devendo o orçamento ser seguido à risca. 

23 “The multi-annual current expenditure ceilings for the Department of Education and Skills for the period 
2015-2017 are presented in the table below. The multi-annual expenditure ceilings are binding, and it will 
fall to the Department of Education and Skills to deliver services within these agreed allocations for the 
period 2015-17. This includes responding to emerging expenditure pressures over that period without 
recourse to additional Exchequer allocations. To do so will involve commitment to ongoing reform and 
efficiency measures and reprioritization of expenditure as appropriate.”
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Vejamos o Quadro 4 também constante do 2015 Expenditure Report (Relatório de 
Gastos ou Relatório Orçamentário de 2015):

Quadro 4 – Revisão  de despesas e teto orçados – 2015 

Departamento de Educação e Habilidades (Ministério da Educação) 2015
Despesas Correntes € milhões
Teto de gastos ministeriais de acordo com o  
Relatório de Despesas 2014 (orçamento de 2014)

Ajustes no Teto

Decisões de Política Setorial

Professores Tradicionais (extras), Professores de Recursos e Assis-
tentes de Necessidades Especiais, em grande parte para atender às 
pressões demográficas

Ajuste para apoiar a prestação de serviços existentes e para atender a 
outras pressões demográficas 

Teto de Gastos Correntes Revisado Pós-Ajustes

8,180

88

11

8,279

Despesas com Investimentos €milhões
Pacote de investimentos conforme estabelecido no Relatório de Despesas 
2014 (orçamento de 2014)

475

Ajustes 55
Tetos de Investimentos Revisados 530

Fonte: 2015 Expenditure Report 

O Quadro 4 é um exemplo encontrado nos relatórios orçamentários irlandeses: há 
um ajuste do valor previsto trienalmente. Nesse caso de 2015, o valor subiu de 8.180 para 
8.279 milhões de euros. 

Em todos os anos pesquisados, de 2012 a 2020, apurou-se que a Irlanda não faz 
contingenciamentos ou cortes nos investimentos e gastos com educação durante a execução 
da peça orçamentária, proporcionando equilíbrio e previsibilidade tanto para o Ministério da 
Educação quanto para outras pastas ministeriais. 

Dessa forma, observamos no Quadro 5 constante do 2012 Expenditure Report 
(Relatório de Gastos ou Relatório Orçamentário de 2012): 
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Quadro 5  – Total de gastos com educação entre 2012 e 2020 (€m) 

(2018 a 2020)

2018 2019 2020

9,339 9,388 9,446

(2015 a 2017)

2015 2016 2017

8,279 8,334 8,368

(2012 a 2014)

2012 2013 2014

8,242 8,163 8,091

Fonte: Ministério da Economia da Irlanda (2021)

O Quadro 5 sintetiza todos os valores da área da educação da Irlanda (delimitados 
nesta pesquisa, ou seja, entre os anos 2012 e 2020), considerando que entre 2012 e 2014 eles 
foram orçados em valores menores entre si, mas sem cortes ou contingenciamentos depois 
de serem definitivamente elaborados, votados e aprovados tanto pelo governo federal quanto 
pelo parlamento irlandês. 

Entre 2015 e 2020, a revisão de despesas e tetos foi alterada para incluir algum 
acréscimo de valores, mesmo que estes sejam de pequena monta. Isso demonstra estabilidade 
no planejamento e, diferentemente do realizado no Brasil no mesmo período, receitas não 
são superestimadas e despesas não são subestimadas para cumprir a lei orçamentária e para 
sinalizar à sociedade em geral que o déficit (receitas menos despesas) será crível e aceitável 
perante a deterioração fiscal e o tamanho da dívida pública em relação ao PIB. Durante esta 
pesquisa, notou-se que, diferentemente do período entre 2015 e 2020, a Irlanda fez, entre 
2012 e 2014, revisões no orçamento no decorrer de sua elaboração e consolidação, porém 
jamais durante sua execução.

Como a Irlanda realiza previsões orçamentárias trienais, tais ajustes são possíveis 
durante a elaboração do orçamento final, evitando cortes ou contingenciamentos ao longo do 
próprio ano de execução ao qual se refere determinado orçamento. Não obstante, o cuidado 
com a educação é valorado nessas reduções e os alunos mais desfavorecidos são beneficiados. 

Vejamos a seguir tal ocorrência no Relatório de Gastos/Orçamento de 2012-2014 
(p. 32):

O Ministério da Educação realizou um exame sistemático de todos os 
elementos de despesas. O Ministério tem procurado equilibrar a exigência 
de permanecer dentro dos tetos orçamentários apertados, em um momento 
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de aumentos significativos no número de alunos, com a intenção de 
continuar a fornecer e desenvolver a educação em todos os níveis e garantir 
o foco ideal para mais educação e investimento em treinamento. Embora 
o processo de revisão tenha auxiliado na alocação de recursos de forma 
tão eficaz e eficiente quanto possível, no entanto tem sido necessário 
implementar uma série de outras medidas de poupança relativas à educação 
e às despesas de formação, para entrar em vigor ao longo do período de 
2012 a 2014. Essas decisões difíceis, que apresentarão desafios em todo 
o setor, são resumidas no corpo deste relatório. A abordagem tomada se 
esforça para difundir a carga de ajuste equitativa em diferentes partes do 
sistema educacional e de forma a garantir que as prioridades de educação 
e formação continuem sendo o foco da política e das alocações (tradução 
livre).24 

Percebe-se que a revisão de investimentos e dos gastos cortados está sendo feita 
com a antecedência necessária e com as devidas explicações à sociedade irlandesa.

Além disso, há claras e detalhadas explicações, inclusive para mitigar os eventuais 
danos aos alunos mais desfavorecidos. Vejamos a seguir o que se mencionou no mesmo 
relatório citado anteriormente (p. 32):

(i) Em um momento em que há a exigência de reduzir o número geral 
do setor público, alguns professores liberados por algumas reduções de 
pessoal serão reaproveitados para atenderem o aumento no número de 
alunos; 
(ii) As escolas em áreas desfavorecidas continuarão a receber apoios 
direcionados acima de outras escolas;
(iii) Um programa abrangente de formação e educação contínua a ser 
fornecido para a educação e a formação de professores através do SOLAS 
(órgão de pesquisa, monitoramento e coordenação da oferta de educação 
e treinamento adicionais), dos VECs (Comitês de Educação Vocacional) e 
outros órgãos educacionais. Estes programas estarão ativamente focados 
em ajudar os desempregados a retornarem à força de trabalho. Tanto o 
SOLAS quanto os VECs se relacionarão de perto com o Serviço Nacional 
de Emprego e Direitos no Departamento de Proteção Social;
(iv) Provisão contínua para crianças com necessidades especiais; 
(v) Prestação contínua de um serviço abrangente de transporte escolar; 

24 “The Department of Education & Skills (DES) has engaged in a systematic examination of all elements 
of expenditure. The Department has sought to balance the requirement to remain within tight budgetary 
ceilings, at a time of significant increases in student numbers, with continuing to provide and develop 
education at all levels and ensuring the optimum focus for further education and training investment. 
While the CRE process has assisted in the allocation of resources as effectively and efficiently as possible, 
it has nevertheless been necessary to implement a range of further savings measures relating to education 
and training expenditure, to take effect over the period 2012-2014. These difficult decisions, which will 
present challenges across the education sector, are summarised in section C below. The approach taken 
endeavours to spread the adjustment burden equitably across different parts of the education system and 
in such a way as to ensure that education and training priorities continue to be the focus of policy and 
allocations.”
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(vi) Os aumentos das contribuições estudantis foram mantidos ao mínimo 
possível;
(vii) Enquanto as economias estão sendo feitas no sistema de bolsas para 
a pós-graduação, foi realizada provisão para auxiliar estudantes de pós-
graduação de baixa renda; 
(viii) Uma série de medidas de racionalização e eficiência será implementada 
no setor, na racionalização dos VEC (Comitê de Educação Vocacional), na 
reforma do processo de alocação de professores, na criação de uma única 
autoridade concedente para bolsas estudantis e na fusão de diversos órgãos 
educacionais; 
(ix) Dentro de tetos orçamentários apertados, foi feita uma disposição para 
apoiar a implementação de medidas importantes para melhorar a qualidade 
dos resultados educacionais (tradução livre).25 

Esses nove itens procuraram amenizar os valores que haviam sido pré-orçados para 
o triênio de 2012-2014 e que foram diminuídos quando os orçamentos de 2012, 2013 e 2014, 
respectivamente, foram elaborados, votados e aprovados legalmente diante do governo e do 
parlamento irlandês. Essa previsibilidade evita contingenciamentos e cortes durante o ano 
educacional em curso. 

É possível ainda afirmar que essas revisões não são cortes ou contingenciamentos 
no orçamento, e sim previsões trienais futuras que são confirmadas no orçamento para 
determinado ano, e, depois de pronto, votado e aprovado o orçamento, este pesquisador não 
encontrou contingenciamentos e cortes no próprio orçamento durante o ano de sua execução. 

O que prejudica a educação no Brasil, entre outras circunstâncias, é o fato de o 
orçamento, depois de elaborado, votado e aprovado legalmente, sofrer contingenciamentos e 

25 “(i) At a time when there is a requirement to reduce overall public sector numbers some of the teacher 
numbers freed up by some staffing reductions (see Section C) will be used to provide for increases in 
student numbers.

 (ii) DEIS schools in disadvantaged areas will continue to be provided with targeted supports over and 
above other schools.

 (iii) A comprehensive programme of training and further education will continue to be provided through 
the new further education and training authority, SOLAS, the VECs and other educational bodies. These 
programmes will be actively focused on helping the unemployed return to the labour force. Both SOLAS 
and the VECs will liaise closely with the National Employment and Entitlements Service in the Department 
of Social Protection.

 (iv) Continuing provision for children with special needs.
 (v) Continuing provision of a comprehensive school transport service.
 (vi) Increases to student contributions have been kept to the minimum possible.
 (vii) While savings are being made to the grants system for post-graduate education, provision has been 

made to assist post-graduate students from lower income backgrounds.
 (viii) A series of rationalisation and efficiency measures will be implemented in the sector, including 

rationalisation of VECs, reform of the teacher allocation process, the establishment of a single awarding 
authority for student grants and the merger of various educational bodies.

 (ix) Within tight budgetary ceilings, provision has been made to support the rollout of important measures 
to enhance the quality of educational outcomes.”
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cortes durante o ano letivo correspondente àquele orçamento. Não há previsibilidade sequer 
de um ano, muito menos previsões trienais de investimentos e gastos em educação.

Em comparação, no Brasil, em todos os anos do período pesquisado (2012 a 
2020, inclusive), o orçamento da área da educação sofreu contingenciamentos e cortes e 
valores diminuídos em contas específicas, e os valores orçados e aprovados jamais foram 
efetivamente cumpridos e gastos a favor da educação, desde que toda a natureza da despesa 
seja considerada. 

Conclui-se que o educador brasileiro (diretor de escola, professor, funcionário 
e comunidade escolar) não conhece o tema ou a relevância da responsabilidade fiscal no 
orçamento público do País e, principalmente, na área da educação. Em contrapartida, 
o educador irlandês tem essa prerrogativa. O Brasil, em todos os anos do período 
pesquisado, realizou cortes e contingenciamentos na área da educação, enquanto a 
Irlanda, por adotar uma previsão trienal, somente o fez na área da educação nos anos 
de 2012 a 2014. No entanto, ressalva-se a filigrana ou o detalhe de que cortar ou alterar 
uma previsão trienal não significou que o orçamento elaborado (já com essa revisão), 
votado e aprovado pelos Poderes Executivo e Legislativo gaélicos sofreu cortes ou 
contingenciamentos durante sua própria e efetiva execução naqueles anos de 2012 a 2014. 
Quanto ao restante do período irlandês pesquisado (2015 a 2020), a previsão trienal teve 
tanto os investimentos quanto as despesas aumentadas na área da educação, e os valores 
foram cumpridos e executados. No orçamento público brasileiro, a responsabilidade 
fiscal não foi considerada nem adotada, e ela inexistiu durante o período pesquisado de 
2012 e 2020. No orçamento público irlandês, a responsabilidade fiscal é tratada com 
seriedade e ela é expressa textualmente no corpo do próprio orçamento, enquanto o 
Brasil faz cortes e contingenciamentos: não há responsabilidade fiscal no orçamento 
brasileiro, ao passo que ele existe no orçamento irlandês. 

Esta pesquisa exploratória e documental foi limitada pela perscrutação de fatores 
outros que poderiam adicionar e contribuir com mais elementos elucidativos para o 
aprimoramento dos dados e, por essa razão, é prudente e sugestivo que novas pesquisas 
sejam desenvolvidas procurando aprimorar o presente estudo acadêmico.

Oportuna e convidativa sugestão é ampliar o atual estudo para agregar países de 
outros continentes, objetivando aprofundar esta pesquisa com a probabilidade de surgirem 
particularidades importantes que ajudarão ainda mais a área da educação, culminando no 
aperfeiçoamento contínuo e perene de estudos em prol dessa indispensável área de formação 
do ser humano!
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Progresso é impossível sem mudança.
Quem não consegue mudar a própria mente não pode mudar coisa 

nenhuma” (SHAW, 2000, p. 76). 

“O que a história ensina é que os governos e as pessoas nunca  
aprendem com a história” (HEGEL, 2010, p. 89).

Nestas Considerações Finais, procuro refletir com o leitor sobre os dois pensamentos 
citados de George Bernard Shaw e Friedrich Hegel, devidamente aplicados aos resultados 
obtidos nesta pesquisa acadêmica, além de outros exalçamentos. 

O Brasil sempre apresentou um histórico de políticas de governo, e não de políticas 
de Estado. A cada período e programas eleitorais elaborados com ideias a serem implantadas 
pelo futuro candidato vencedor, as políticas públicas que deram certo nos períodos anteriores 
são deixadas de lado porque são do adversário político e, portanto, não servem. Quantas 
políticas públicas implantadas são reaproveitadas? Poucas...! Mudam-se até os nomes de 
políticas públicas anteriores para que os créditos meritórios do governante precedente sejam 
esquecidos! 

As mudanças que ocorrem no Brasil em benefício da sociedade não são, na maioria 
das vezes, planejadas; são tomadas ou realizadas pela exaustão ou exaurimento de algum 
elemento que não mais produz qualquer efeito.

Vejamos alguns exemplos e, para isto, reparemos na história real das últimas 
quatro décadas no Brasil: o Congresso Nacional recebe do governo federal (da ocasião) a 
proposta orçamentária e os Poderes Executivo e Legislativo, durante o trâmite do orçamento, 
acrescentam novos programas (investimentos e gastos). Para tanto, superestimam as 
receitas ordinárias (tributárias) e, às vezes, as extraordinárias (venda de algum ativo) 
a serem arrecadadas durante o ano de execução do orçamento e aprovam o orçamento 
público federal. Não havia necessidade de rigor técnico na discussão pública, pois todos 
os projetos importantes (ou não) eram aprovados. As previsões otimistas de receitas jamais 
se materializavam, as despesas sempre eram maiores do que estas e, para cumprir ou tentar 
alcançar superávits, a solução era permitir (i) a elevação da taxa de inflação entre os anos 
de 1980 e 1994 (precisamente em março de 1990, a inflação brasileira alcançou o pináculo 
estarrecedor de 80% ao mês e, logo em seguida, no mês de abril de 1990, a inflação atingiu o 
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recorde de 6.821,31% ao ano, e, somente depois de sete planos econômicos, a hiperinflação 
terminou em 1994); (ii) aumentar a carga tributária (entre 1994 e 2010, a carga tributária 
passou de 25,72% para 35,31%); (iii) elevar a dívida pública, como ocorreu entre 2010 e 2019 
(que saiu de 52% para 90% do PIB). Como esses instrumentos, após anos, se esgotaram, pois 
passaram a ser ineficientes por si sós, o debate sobre o orçamento federal tornou-se público 
e recorrente em todos os meios de comunicação brasileiros, porque não há mais soluções, 
exceto a implantação e a discussão acerca da responsabilidade fiscal como teor técnico para 
evitar que o endividamento público brasileiro prejudique toda a sociedade, ampliando as 
desigualdades sociais.  

Esse amadurecimento está presente em países desenvolvidos: déficits crescentes e 
permanentes em orçamentos públicos desorganizam toda a economia, prejudicando os mais 
vulneráveis e desassistidos socialmente que não conseguem se proteger economicamente.

Esta tese produziu conhecimento científico que permite a conscientização do 
educador (em sentido amplo, diretor de escola,26 professor, funcionário, gestores de políticas 
públicas e comunidade escolar; e, eventualmente, da população em geral, a fim de que esta 
última seja convidada e trazida ao assunto acadêmico) de que conhecer os benefícios de um 
orçamento público elaborado e realizado com o conceito técnico da responsabilidade fiscal 
trará benefícios para a área da educação, porque não haverá justificativa econômica e política 
para que esta sofra cortes e contingenciamentos de verbas e numerários durante o ano de 
execução de seu orçamento.     

O educador brasileiro possui requisições legítimas quando solicita verbas ao governo 
federal para, por exemplo, a reforma de escolas, a manutenção do mobiliário escolar, o 
acesso à internet ou, ainda, quando reclama dos cortes de verbas na área da educação, mas 
não tem a ciência e conhecimento orçamentários para discutir, técnica e academicamente, 
sobre tais cortes no orçamento. 

Por outro lado, se conhecesse a relevância da responsabilidade fiscal e procurasse 
estimular ativamente a elaboração do orçamento para exigir que tal conceito fosse aplicado, 
tornar-se-ia empoderado nesse instrumento de alocação de receitas e despesas, pois poderia 
influenciar que o orçamento público da área da educação seguisse a responsabilidade fiscal 
e, por conseguinte, não haveria argumentos governamentais plausíveis para que essa peça 
matemática sofresse cortes e contingenciamentos. Se o educador não sabe como exigir 

26 Almeida (2006) já havia demonstrado a preocupação em capacitar os diretores e gestores de escolas pú-
blicas na dimensão técnico-administrativa (entre outras), por meio da inclusão de tecnologias digitais na 
administração escolar. 
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o cumprimento de algum quesito, não poderá requerer os frutos que deveriam emanar e 

resultar dele. Se não temos consciência da importância da responsabilidade fiscal e não 

nos importamos como o orçamento é elaborado, perdemos o poder de reivindicar seu 

cumprimento integral, quando cortes e contingenciamentos são realizados pelo governo da 

ocasião. 

Além disso, em qualquer área da vida, um orçamento feito com equilíbrio (receitas 

e despesas iguais a zero) ou superávits proporciona estabilidade e concretude às realizações 

de investimentos e gastos previstos. Já imaginou fazer uma reforma em sua casa sem um 

orçamento adequado, no qual as receitas foram superestimadas e as despesas subestimadas? 

Certamente, tal empreendimento não alcançará o êxito planejado inicialmente, podendo ser 

paralisado, terminar de forma insatisfatória ou, ainda, gerar uma dívida para o beneficiário.

O mesmo acontece com o orçamento federal em todas as áreas (seja educação, 

saúde, assistência social etc.). Qualquer orçamento pessoal, privado ou público, elaborado 

com receitas e despesas irreais, estará fadado ao insucesso e a cortes durante sua execução.

O que se evidenciou nesta pesquisa ocorreu durante o período delimitado de análise: 

entre 2012 e 2020, todos os orçamentos anuais da área da educação não foram cumpridos e, 

nesses nove anos pesquisados, sofreram cortes e contingenciamentos. À guisa de ilustração 

(porque não faz parte do período demarcado nesta pesquisa), em 2021, chega-se à absurda 

e inacreditável conclusão de que o orçamento recém-aprovado em abril não será cumprido. 

Por que planejamos e orçamos algo que deliberadamente sabemos que não será cumprido? 

Portanto, se o educador brasileiro se conscientizar e se apropriar do conhecimento 

científico produzido nesta tese, de que a responsabilidade fiscal no orçamento público 

ajudará e, talvez, eliminará os cortes e contingenciamentos na área da educação, ele estará 

empoderado para exigir do poder público que tais cortes não ocorram e, simultaneamente, 

será detentor e portador de um orçamento público educacional que servirá de instrumento 

de justiça social, porque haverá condições críveis e reais de aquela peça orçamentária ser 

cumprida e executada em sua totalidade em benefício da educação pública, favorecendo, 

assim, os mais vulneráveis socialmente. 

Na Irlanda, tal processo de conscientização do educador já ocorre, e os orçamentos 

da área da educação pesquisados e analisados entre 2012 e 2020 (inclusive) não receberam 

cortes e contingenciamentos depois de aprovados, e, natural e logicamente (diferentemente 

do Brasil), não sofrem cortes durante a própria execução da peça orçamentária.
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Nesta década de 20 do século XXI, a preocupação com o combate às desigualdades 

sociais está levando diversos governos mundiais a propor planos ambiciosos de gastos 

orçamentários para fomentar a justiça social, o que é perfeitamente louvável. O atual Presidente 

dos Estados Unidos da América, Joe Biden, conseguiu aprovar, em 2021, um audacioso e 

ambicioso pacote de estímulo de quase 2 trilhões de dólares, somados a um pacote estrutural 

com mais 2 trilhões de dólares. Não causará inflação? Não provocará aumento da dívida? 

Podem gastar à vontade? Não, os EUA têm a preocupação com a responsabilidade fiscal e já 

anunciaram a taxação tributária recorde de 20% para 39,6% sobre ganhos de capital. Além 

disso, os EUA dispõem de uma âncora formidável que nenhum outro país no mundo possui: 

sua moeda (dólar) é aceita e transacionada internacionalmente, o que ajuda a financiar os 

déficits do governo americano. A Europa também está produzindo estímulos econômicos 

nos 19 países que formam a Zona do Euro porque possuem forte disciplina fiscal em virtude 

do Tratado de Maastricht. Infelizmente, o Brasil não pode contar com sua âncora de qualquer 

tipo ou espécie: seus governantes, durante os anos de 2012 e 2020 (período pesquisado), não 

conseguiram sequer fazer o mais elementar: um simples orçamento federal que fosse, no 

mínimo, cumprido durante sua execução. Não se discute que o Brasil precisa gastar mais e 

melhor nas áreas sociais: mas, sem responsabilidade fiscal (ou qualquer outra âncora), toda 

a sociedade será prejudicada, conforme analisado ao longo deste trabalho.   

Por meio das pesquisas exploratória (Irlanda) e documental (Irlanda e Brasil) 

realizadas, foi possível concluir e atingir os objetivos gerais desta tese: a responsabilidade 

fiscal no orçamento público da educação do governo brasileiro é tratada com total descaso, 

com cortes e contingenciamentos e diminuição de valores anuais e sistemáticos em virtude 

do déficit fiscal e, também, do endividamento público do Brasil, prejudicando muito a área 

da educação e, notada e consequentemente, o combate às desigualdades sociais. Por sua 

vez, a Irlanda segue o compromisso da responsabilidade fiscal em seus orçamentos da área 

da educação e, durante a execução orçamentária de todos os anos aqui pesquisados, não se 

evidenciaram cortes ou contingenciamentos de verbas. Vale lembrar, conforme descrito no 

Capítulo 5, que a Irlanda adota um sistema de previsões trienais para seu orçamento público 

da área da educação e, por serem previsões futuras que ainda não se materializaram em 

orçamentos definitivos, algum corte de verba pode ocorrer durante eventuais revisões antes da 

elaboração final da peça orçamentária, mas jamais o orçamento irlandês, uma vez estruturado, 

votado e aprovado pelo governo e parlamento irlandeses, sofre cortes no decorrer de sua 

efetiva execução anual. As quatro perguntas formuladas no subitem “Problema de Pesquisa” 

(situado na Introdução desta tese) também foram adequada e totalmente respondidas tanto 

pelo constructo teórico quanto pela análise dos dados e resultados obtidos.
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Tendo em vista que os objetivos gerais desta tese se dividem em cinco objetivos 

específicos, é perfeitamente adequado concluir que o primeiro objetivo específico, de “produzir 

conhecimento que permita a conscientização do educador (diretor de escola, professor, 

funcionário e comunidade escolar) na apropriação do conhecimento sobre o orçamento 

público (com responsabilidade fiscal), como um importante elemento de empoderamento a 

favor educação”, foi totalmente atingido porque houve a produção do conhecimento. 

Esse conhecimento científico foi concretizado por meio da análise e pesquisa 

exaustivas produzidas nesta tese, resultando em relevante impulso adicional a favor da 

educação e do combate às desigualdades sociais, preponderantemente, se o educador se 

conscientizar e se apropriar, além de utilizar e exigir, da responsabilidade fiscal no orçamento 

público da educação. 

Realizar uma pesquisa acadêmica com o objetivo (também) de despertar e chamar a 

atenção do educador para um instrumento em benefício da justiça social é algo muito crível 

e favorável. 

Muitas vezes, acadêmicos e experts de determinadas áreas são tão especializados 

e preparados em suas respectivas especificidades e singularidades acadêmicas que deixam 

de perceber a relevância de instrumentos pesquisados e sugeridos por outras áreas do 

conhecimento da academia. 

As palavras utilizadas nesta tese foram cuidadosamente escolhidas para que nada 

fosse imposto ou com algum caráter determinante de aceitação: buscar a conscientização do 

educador e despertar nele essa possibilidade de conhecer algo (a responsabilidade fiscal) que 

tem a força presuntiva de fortalecer sua atuação. 

Interessante que muitos na sociedade em geral acreditam que a responsabilidade 

fiscal é sinônimo de cortes em benefícios sociais, e, talvez, esse pequeno engano conceitual 

e prático por inexperiência possa levar alguns a evitarem o tema inicialmente. 

Quiçá, muitos na sociedade são simpáticos e adotam as expressões “responsabilidade 

social” ou “responsabilidade financeira” ou “responsabilidade ambiental”. O termo “fiscal” 

que acompanha e qualifica o substantivo feminino “responsabilidade” apenas indica que o 

numerário é proveniente de tributos. Logo, sendo tributos arrecadados de toda a sociedade, 

o esmero e o primor em sua aplicação (seja em investimentos ou gastos) precisam se fazer 

presentes. 
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Esse conhecimento científico produzido aqui já foi, parcialmente, partilhado com 

alguns colegas meus do doutoramento: quando com muita serenidade e instigação (não 

induzimento) este pesquisador explica esses conceitos para amigos educadores doutorandos 

muito próximos, eles relatam que fazem todo o sentido. Também percebi entre estes que 

alguns poucos têm certo receio de admitir isso em público, porque, conforme mencionado 

anteriormente, a responsabilidade fiscal erroneamente é conceituada e vista como cortes de 

benefícios sociais por aqueles que não conhecem esse potente instrumento de justiça social.

Consequentemente, para esse objetivo específico se transformar em realidade, 

faz-se necessário que o educador note que algo relevante está passando desapercebido por 

ele, visto que também no seio de estudantes de pós-graduação (educadores) sobressai o 

desconhecimento acerca do orçamento público e da desconsideração de que tal conhecimento 

propicia o empoderamento dos cidadãos, que perdem a oportunidade de criticá-lo e utilizá-

lo como instrumento de justiça social para que o governo federal da ocasião não promova 

cortes ou contingenciamentos para cobrir déficits fiscais ou rombos orçamentários em outras 

pastas ministeriais. Se a área da educação adotar a responsabilidade fiscal em seu próprio 

orçamento educacional, não haverá motivos e razões para sofrer cortes e contingenciamentos!

O segundo objetivo específico foi alcançado: para esta pesquisa acadêmica, a 

Irlanda foi uma referência no que diz respeito à responsabilidade fiscal, tanto em sua 

aplicação ao orçamento público da educação quanto no tocante ao grau de conscientização 

do educador irlandês sobre esse tema. Nas análises documentais e nas quatro escolas públicas 

irlandesas que visitei em minha pesquisa exploratória para entender o campo educacional 

da Irlanda com relação ao orçamento público da educação, ficaram evidentes o respeito e 

até a rigidez do orçamento público (em uma das escolas visitadas, o aquecimento central 

estava quebrado em pleno inverno) que são considerados difíceis e irrealizáveis porque 

não constam do orçamento público educacional daquele determinado ano. Ainda durante 

a pesquisa exploratória, para compreender o campo educacional da Irlanda relativamente 

ao orçamento público da educação, observei que a solução para resolver o problema da 

necessária manutenção do aquecedor central foram a mobilização e a cotização dos pais da 

escola (e parte da comunidade). Em outra escola, por exemplo, salas de aulas são alugadas 

durante o período noturno (a escola somente possui aulas matinais e vespertinas) quando é 

necessário arrecadar alguma verba para realizar despesas que não estão no orçamento ou, 

ainda, para fazer algum pequeno investimento não previsto (pintar algumas paredes).   



214

O terceiro objetivo específico foi atingido porque o constructo teórico e a análise 

documental realizados demonstraram cabalmente que o Brasil não segue a responsabilidade 

fiscal, tanto na aprovação quanto na execução do orçamento da educação.  

O quarto objetivo foi concretizado e auferido porque os capítulos precedentes 

(que formam o constructo teórico) aos resultados obtidos com esta pesquisa acadêmica 

comprovaram a relação entre justiça social e orçamento.  

O quinto e o último objetivo específico também foi alcançado quanto à sua viabilidade 

teórica. A cunhagem da equação educacional-social “orçamento público equilibrado pelo uso 

da responsabilidade fiscal” leva a um “menor endividamento público e inflação”, resultando 

em “sobrar mais recursos para a área da educação”, sucedendo-se, por sua vez, em “colaborar 

no combate às desigualdades sociais e promover a justiça social através da educação”, o que 

se materializará quando o educador se apropriar do conhecimento sobre o orçamento público 

(com responsabilidade fiscal) como um importante elemento de empoderamento a favor da 

educação. 

Além disso, há contribuição acadêmica para o currículo porque os educadores e 

os pesquisadores pouco compreendem de finanças pessoais e muito menos de Economia 

da Educação, que são assuntos bem diferentes dentro de uma mesma área do conhecimento 

e que poderão se tornar objeto de estudo de algum componente curricular da Educação 

Básica. Mister é valermo-nos das palavras de Pasinato (2017, p. 47), que fez sua pesquisa 

em Cingapura e é aluna egressa também do doutorado em Educação Currículo pela PUC-SP:

A Língua Inglesa e a Língua Materna continuam como disciplinas 
obrigatórias em todos os anos, sendo que Matemática, Ciências da Natureza 
e Humanas são obrigatórias por 2 anos. Os alunos passam a ter disciplinas 
como Princípios de Contabilidade, Empreendedorismo, Nutrição, Noções 
de Economia, Computação e no período da tarde e, ainda, são obrigados a 
escolher uma atividade cocurricular, como ocorre no Primário.

Na referência anterior, verificamos que a disciplina Noções de Economia é ministrada 

para crianças em Cingapura. Seria de bom alvitre se as escolas brasileiras, por meio do 

currículo, ensinassem o que é responsabilidade fiscal para as crianças e jovens brasileiros 

para que eles pudessem aprender desde cedo a ser vigilantes do governo, acompanhando 

e exigindo que o dinheiro público oriundo de tributos (e, portanto, pertencente a toda a 

sociedade) seja gerenciado com responsabilidade.  

Pasinato (2017) também foi buscar em outro país uma referência para ser aplicada à 

educação brasileira. Além disso, a autora constatou que tanto o governo cingapurense quanto o 
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educador estão amplamente afinados e em consonância na procura de uma educação aprimorada 
e melhor para Cingapura. No entanto, o mesmo, infeliz e notadamente, não ocorre no Brasil. 
Cabe somente ao educador brasileiro unilateralmente influenciar políticas públicas porque 
está comprovado que o conhecimento científico produzido nesta tese sobre a “Economia da 
Educação: o orçamento público com responsabilidade fiscal como instrumento de justiça 
social” também pode levar o Brasil (assim como Cingapura o fez) a aprimorar a educação 
nacional em nossa sociedade tão atingida por desmandos políticos e sociais que sempre afetam 
os mais vulneráveis e desassistidos em virtude da menor proteção social que possuem.     

O próprio Programa de Pós-Graduação da PUC-SP define o currículo pelo seu 
“caráter histórico, portanto conflitivo, atravessado por interesses e direitos econômicos, sociais, 
científicos, tecnológicos e culturais, em meio à diversidade de sujeitos, grupos e ações, pelos 
quais se realiza” (SÃO PAULO, 2021). Tomemos como exemplo o constrangimento a que a 
educação é submetida pelas decisões unilaterais do setor econômico e de governos de ocasião 
e que, conforme mostrado nesta tese, é relevante que os estudos sobre o currículo desenvolvam 
temáticas a ele relacionadas de modo a produzir novos conhecimentos sobre a inter-relação 
entre currículo e economia, bem como referências para o campo da Economia da Educação, 
que pode se desenvolver como tema transversal a alguns componentes curriculares. Além 
disso, esta tese traz um novo conhecimento por meio da Economia da Educação e possibilita 
uma nova criação que advém de um diálogo entre a economia e a educação, cuja interlocução 
entre ambas resulta em transformações recíprocas com relação aos elementos dessas duas áreas 
que foram objeto de estudo desta tese e que entram em cena para compor um novo elemento: o 
orçamento público com responsabilidade fiscal como instrumento de justiça social.

A Economia da Educação é uma área recente no Brasil que estuda os aspectos 
e assuntos econômicos relacionados à educação, incluindo a demanda por educação, seus 
investimentos e financiamento em geral e oferta de educação existentes em uma sociedade, e 
há correlação e correspondência com o currículo porque identifica-se a travessia por interesses 
e direitos econômicos e sociais em meio à diversidade presente em nossa sociedade. 

A Economia da Educação, por meio desta tese, se coloca a serviço da promoção 
de uma educação pública mais igualitária e inclusiva, identificando quais ferramentas 
econômicas podem auxiliar e contribuir com o educador para que os mais desassistidos 
desfrutem de justiça social por meio da educação. É muito importante conscientizar e despertar 
o compromisso social para com os desassistidos e menos privilegiados economicamente no 
que se refere à justiça social, e isto não é um favor que a sociedade faz, e sim um compromisso 
de toda nação civilizada e democrática! Lembremo-nos do atual Presidente americano Joe 
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Biden: independentemente de ideologia partidária, seu compromisso tem sido com a área 
social, e o Brasil deveria trilhar o mesmo caminho urgentemente. 

Outra contribuição ao currículo é a conscientização do educador. Quando fui Chief 
Financial Officer (Diretor Financeiro) da American Chamber of Commerce for Brazil por 
longos anos, lembro-me da preparação do orçamento anual. De forma rápida e sintética, 
exemplifico: depois de várias rodadas de esclarecimentos e elaboração com cerca de 20 áreas 
distintas (Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Marketing, Departamento 
de Relações Governamentais etc.), que duravam meses, e da consolidação dos números 
finais a serem apresentados por este pesquisador ao Board  (Conselho de Administração), os 
números do orçamento geral (depois de estabelecer os respectivos orçamentos de cada um 
dos 20 departamentos) continham resultado final orçamentário deficitário. Este doutorando 
conversava individualmente com cada gerente de departamento, explicando que as decisões 
de investimentos e gastos (seguindo algumas premissas básicas) partiam do próprio gestor e 
que se fazia necessário apenas um equilíbrio ou superávit. Por conseguinte, eu determinava 
um corte linear entre 10% e 20% (por exemplo) no orçamento geral e final, porque, neste 
exemplo, não poderia haver déficits ou resultado negativo no orçamento, gerando dívida. 

Nessa situação, demonstro o empoderamento do gerente do departamento, o qual 
convido o educador a também adotar: ao receber em uma reunião tal gerente, ele explicava 
que em seu respectivo orçamento ele foi responsável e zeloso, seguindo as premissas básicas 
e gerando um orçamento equilibrado ou superavitário, mas que na consolidação geral e 
final não foi capaz de, sozinho, promover o resultado final consolidado superavitário. Eu 
reconhecia que esse gerente havia cumprido seu papel no orçamento de sua área e não podia 
sofrer cortes ou contingenciamentos para cobrir os rombos de outros departamentos. 

Portanto, se o educador se apropriar do conhecimento acerca do orçamento 
público (praticando e exigindo a responsabilidade fiscal) como um importante elemento de 
empoderamento a favor educação, ele poderá requerer do governo de ocasião que o orçamento 
da área da educação não tenha investimentos e verbas cortados e contingenciados para cobrir 
déficits fiscais e rombos em outros ministérios que não seguiram o idêntico preceito.

Também há forte contribuição para a área da educação porque novo conhecimento foi 
gerado por meio da pesquisa acadêmica, identificando-se uma salutar inter-relação necessária 
entre economia e educação visando à justiça social. A Economia da Educação, considerando 
a sugestão para o educador se apropriar da responsabilidade fiscal como instrumento de 
justiça social, está ajudando a combater as desigualdades sociais, corroborando essa 
correlação e mutualidade entre economia e educação. Aplicar integralmente a favor do aluno 
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os recursos públicos previstos no orçamento da educação é promover a justiça social porque 

investimentos e gastos públicos em educação contribuem para minorar as desigualdades 

sociais, diminuindo o fosso entre ricos e pobres.   

Em um país de profundas desigualdades como o Brasil, a busca pela justiça social 

é premente e deve ser perene. Os avanços sociais contidos na Constituição brasileira e em 

leis complementares e ordinárias a ela adjacentes representam um grande progresso, mas: 

•	 O que adianta essas leis determinarem valores e percentuais de tributos a serem 
destinados para a área da educação, se, no momento de aplicar esses recursos, 
sejam investimentos ou gastos, eles não são materializados totalmente em prol 
da sociedade brasileira?

•	 Como é possível realizar qualquer cálculo ou documento, se desde seu 
nascedouro é natimorto, porque é sabido com antecedência que os números 
calculados, elaborados, orçados, votados e aprovados (pelos Poderes Executivo 
e Legislativo brasileiros) não serão realizados por falta de recursos, ou ainda, de 
forma gravosa, o orçamento é inexequível porque as contas matemáticas estão 
calculadas erroneamente e de modo proposital?

•	 É aceitável prever e superestimar receitas sabidamente imaterializáveis e irrece-
bíveis e subestimar despesas apenas para a “conta final fechar”?

•	 Até quando a sociedade brasileira assistirá, sem reagir por intermédio dos 
instrumentos e meios legais e democráticos, a cortes e contingenciamentos na 
área da educação para cobrir rombos no orçamento público federal (e de outros 
ministérios) porque o Brasil elabora orçamentos que, durante todo o período 
pesquisado desta tese, não foram obedecidos?  

•	 Até quando políticos de ocasião ditarão normas e procedimentos nefastos para a 
educação pública brasileira unicamente interessados nas próximas eleições?

•	 Até quando medidas contra a área da educação brasileira serão adotadas para 
evitar que a sociedade, em geral, e, principalmente, os mais desassistidos e 
vulneráveis não tenham acesso à escola pública para não se tornarem formadores 
de opinião e cientes de seus deveres e direitos de cidadãos, qualidades que 
poderão incomodar muito a classe política brasileira porque serão cobrados de 
suas ações pela sociedade brasileira?

•	 E, por fim, nestas indagações e reflexões, até quando os governantes de ocasião 
utilizarão o poder de cortar e contingenciar os investimentos e despesas do 
orçamento público federal da área da educação? 
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A consequência axiomática e explícita é o aumento das desigualdades sociais no 
Brasil, ampliando o já desbragado fosso entre ricos e pobres. Cortes e contingenciamentos 
no orçamento da educação atingem diretamente os mais desassistidos que, muitas vezes, 
nos rincões deste país continental (também em algumas grandes capitais), estudantes 
comparecem às escolas públicas para merendar porque não possuem refeições mínimas e 
adequadas em suas próprias casas.

Ulteriormente, utilizando a responsabilidade fiscal no orçamento público da área da 
educação como instrumento de empoderamento, o educador poderá influenciar e evitar que 
as perguntas anteriores sejam formuladas.

Para tanto, exigir o cumprimento de investimentos e gastos contidos no orçamento 
da área da educação requer a aplicação, pelo educador, do conhecimento produzido nesta 
tese. 

Faz muito bem o educador quando se insurge contra os cortes e investimentos 
previstos no orçamento da área da educação. No entanto, depois do novo conhecimento 
acadêmico produzido nesta tese, sua voz será ainda mais assertiva porque será possível se 
apoderar de conceitos e conhecimentos que corroborarão quesitos positivos para a área da 
educação, promovendo, inclusive, a justiça social e combatendo as desigualdades.      

Tomemos como base a Irlanda que, por meio das pesquisas exploratória e documental 
utilizadas nesta tese, revelou-se um bom exemplo para o Brasil seguir. Logo após a crise 
financeira mundial, em virtude de seus efeitos, foi necessário a Irlanda socorrer seu sistema 
bancário. O Brasil, todavia, já o fizera quando o Plano Real de 1994 (que acabou com a 
inflação e estabilizou a moeda) gerou muitas e graves dificuldades para boa parte do sistema 
bancário nacional, uma vez que a inflação alta o ajudava como instrumento de receita. A 
Irlanda sofreu duplamente porque teve duas crises simultâneas: a crise financeira de 2008 e 
a crise bancária irlandesa, que ocorreu entre 2008 e 2011. A diferença é que a Irlanda não se 
descuidou de seu orçamento público, como o Brasil faz de forma sistemática, e, mesmo com 
déficits entre 2008 e 2019 (lembrando que não havia déficit no ano de 2007), a perseverança 
irlandesa na responsabilidade fiscal e na feitura de um orçamento crível (sem superestimar 
receitas, tampouco subestimar despesas) levou aquele país gaélico novamente ao equilíbrio 
e superávit em 2020. 

Mesmo ao longo desses difíceis anos, na Irlanda, depois de o orçamento da área 
da educação ter sido elaborado, votado e aprovado pelo governo federal e parlamento, ele 
jamais foi cortado ou contingenciado durante a execução do orçamento naquele ano corrente 
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ao qual ele se destina, enquanto o Brasil segue o caminho totalmente oposto, prejudicando a 
área da educação brasileira porque promove cortes e contingenciamentos recorrentes. 

Também é possível aprender com a Irlanda sobre planejamento orçamentário na 
área da educação, porque esse país europeu faz previsões trienais de investimentos e gastos 
na educação. Essas previsões realizadas para três anos vindouros podem ser revistas para 
cima ou para baixo, mas com a antecedência necessária; jamais se fez um orçamento público 
para “inglês ver”, fictício, irrealizável, com receitas sabida e dolosamente superestimadas e 
despesas subestimadas. Novamente, o Brasil não segue esse bom exemplo irlandês; muito 
pelo contrário, é uma rotina anual orçamentária brasileira superestimar receitas e subestimar 
despesas e, diante desse comportamento errôneo, não há dúvidas de que o orçamento 
brasileiro, durante sua execução, será contingenciado e cortado em investimentos e verbas 
importantíssimas para a educação pública, prejudicando os mais vulneráveis e desassistidos 
socialmente, pois no decorrer de sua aplicação prática o “orçamento não fecha”. Portanto, 
a Irlanda nos ensina planejamento orçamentário, além da responsabilidade fiscal no manejo 
das verbas públicas para a indispensável área da educação.  

Interessante e importante ressaltar que esta tese não teve o propósito de discutir a 
natureza do gasto público, ou seja, se é mais relevante aumentar a cota do plano de saúde 
dos parlamentares ou destinar esse valor para a educação, saúde, previdência privada 
etc. Claro que, nessa provocação, estes últimos itens que a todos atendem na sociedade 
deveriam preceder e prevalecer sobre o plano de saúde dos parlamentares brasileiros (à guisa 
de informação, no 1.º trimestre de 2021, o aumento foi de inacreditáveis 170,8% no teto 
em procedimentos médicos sem cobertura pelo plano de saúde da Câmara dos Deputados, 
passando de R$ 50 mil para R$ 135,4 mil). Qual a origem desse dinheiro? Do orçamento 
público do governo federal!

Esta tese quis dar um passo antes e precedente: ter, obter e exigir um orçamento 
público com responsabilidade fiscal como instrumento de justiça social (Economia da 
Educação)!  

Esse passo anterior é relevante: primeiro, precisamos adotar o que foi produzido 
de novo conhecimento nesta tese a respeito da inter-relação entre educação e economia 
e, mais especificamente, educação, sendo o orçamento público e a responsabilidade fiscal 
instrumentos para atingir aquelas áreas.  

Jamais a justiça social será plenamente alcançada com uma educação pública que 
sofra cortes e contingenciamentos de verbas por diversos governos de ocasião; conforme 
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provado nesta tese, durante nove anos (entre 2012 e 2020, inclusive), a área da educação 
no Brasil foi massacrada tanto por cortes orçamentários de caráter político quanto pela 
necessidade matemática de amenizar o déficit público existente.

O ineditismo desta tese reside no conhecimento produzido: o orçamento público 
com responsabilidade fiscal é um instrumento de justiça social quando alia conceitos-
chave da carência social brasileira: educação, justiça social e combate às desigualdades 
perfeitamente interdependentes e inter-relacionadas em uma simbiose a favor da educação 
pública. Há quatro anos, quando esta pesquisa estava sendo gestada, a sociedade brasileira 
não discutia abertamente, por intermédio da mídia profissional e responsável, o orçamento do 
governo federal, muito menos a responsabilidade fiscal. Nos anos de 2020 e 2021, quase que 
diariamente, há notícias retratando e reportando as mazelas políticas, sociais, matemáticas 
e conceituais da principal peça legislativa (o orçamento), porque se refere e atinge toda a 
sociedade de uma nação. 

Esse apontamento é respaldado no século XVIII na França, quando houve a 
elaboração da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a qual já registrava 
relevantes normas para a feitura do orçamento público. É o que relata e ensina Gomes (2004, 
p. 19) em sua obra: 

Artigo 13. Para a manutenção da força pública e para as despesas de 
administração é indispensável uma contribuição comum, que deve ser 
repartida entre os cidadãos de acordo com as suas possibilidades. 
Artigo 14. Todos os cidadãos têm o direito de verificar, por si ou pelos 
seus representantes, a necessidade da contribuição pública, de consenti-la 
livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, 
a cobrança e a duração. 
Artigo 15. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público 
pela sua administração.

Conforme descreve a citação anterior, a sociedade tem o direito de solicitar a 
prestação de contas por parte do governo federal e acompanhar e exigir um orçamento 
público com responsabilidade fiscal como instrumento de justiça social. 

Bastos (1992, p. 74) também nos leva a essa reflexão, enfatizando:

A finalidade última do orçamento é de se tornar um instrumento de exercício 
da democracia, pelo qual, os particulares exercem o direito, por intermédio 
de seus mandatários, de só verem efetivadas as despesas e permitidas as 
arrecadações tributárias que estiverem autorizadas na lei orçamentária

Bastos (1992) nos faz refletir que a peça orçamentária é um instrumento de exercício 
da democracia, e o autor e pesquisador desta presente e contemporânea tese comprova e 
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conclui (por meio da pesquisa acadêmica realizada) que há outro e adicional instrumento para 

o aprimoramento da educação e a promoção da justiça social: a “Economia da Educação: o 

orçamento público com responsabilidade fiscal como instrumento de justiça social”.

Com esse novo instrumento a seu favor, o educador brasileiro (à semelhança do 

que já faz seu par e educador irlandês) poderá emergir ainda mais em sua batalha diária e 

incansável em prol da educação, realizando uma pressão legítima e democrática. É o que 

também defende Castro (2004, p. 122): 

As forças sociais que emergem num grupo total organizam-se e atuam 
objetivando vantagens e benefícios de acordo com a natureza do grupo. 
Os grupos de interesse podem ser profissionais, econômicos, religiosos, ou 
ligados a qualquer outra função social. Não raro, eles podem converter-se 
em grupo de pressão. 

Atualmente, vários segmentos da sociedade civil brasileira, dos EUA, dos países da 
União Europeia e de outras importantes nações concluíram que não é mais possível aceitar 
tantas desigualdades econômicas e sociais no mundo. Há um novo despertar neste século 
XXI, e o Brasil ainda está muito longe de ser um país desenvolvido e justo socialmente. 

Por essa razão, esta tese inova ao alinhar conceitos que podem ajudar o Brasil a 
caminhar mais firmemente na busca de uma sociedade mais justa e igualitária e ao pesquisar 
e concluir que, por meio da Economia da Educação, como aliada e auxiliadora do educador 
brasileiro, é possível e crível um orçamento público com responsabilidade fiscal como 
instrumento de justiça social!  

 A essas precípuas facetas siamesas (educação, justiça social e combate às 
desigualdades) é acrescido um termo técnico e conceitual de amálgama: a responsabilidade 
fiscal!

Esta tese produziu o conhecimento de que esse instrumento que empodera o 
educador não é apenas conceitual: ele funciona na prática, no dia a dia na Irlanda (ou melhor, 
ele funciona bem em cada exercício orçamentário), e beneficia a educação e a sociedade 
gaélicas.

Para o educador brasileiro, a apropriação do conhecimento produzido nesta tese 
permitirá que ele possa participar, correta e adequadamente, do atual debate nacional, em 
que a mídia especializada narra diariamente os descalabros cometidos no orçamento público 
que afetam a educação e a justiça social.

Tanto o filósofo e educador Casali quanto o educador Chizzotti (2020) refletem 
que a desigualdade é entendida como uma qualidade natural do indivíduo e muitas vezes 
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é invocada para aceitar, admitir e naturalizar as injustiças no seio da sociedade brasileira. 
Ressaltam que jamais qualquer desigualdade pode ser aceita como algo inerente da pessoa 
ou de determinado grupo da sociedade! 

De forma complementar, aprendi muito com esta tese porque a pesquisa aqui 
realizada e a ciência produzida por meio desse novo conhecimento despertaram-me, com 
muita didática e serenidade, para o aprofundamento e a apropriação de novos conceitos, 
principalmente na área da educação, cuja integração com a economia tratada e perseguida 
nesta tese criou um novo conhecimento entre as duas áreas de forma inter-relacionável. 

Embora já tivesse uma visão e preocupação com a educação brasileira e as 
desigualdades sociais de nossa sociedade, este doutoramento teve o condão de provocar e 
aguçar ainda mais meu desejo constante de leitura e pesquisa permanentes e imorredouras 
a favor da sociedade e da academia, porque durante o período de doutoramento meu 
conhecimento foi aprimorado e refinado, com conceitos inerentes e próprios da área da 
educação; e tais conceitos se integram, há nítida intersecção e correta inter-relação entre a 
Economia da Educação e a Educação, como foi visto nesta tese. 

Portanto, é convidativo acreditar que as palavras de George Bernard Shaw devem ser 
aplicadas ao contexto brasileiro: precisamos mudar nossa mente como sociedade, deixando 
de praticar “Políticas de Governo” para exercermos e adotarmos “Políticas de Estado”. 

Também, sigamos com as palavras de Friedrich Hegel: precisamos aprender 
com a história, seja ela negativa ou positiva, e devemos incorporar lições, integrar novos 
conhecimentos, aprender a trabalhar em diálogo com outras áreas de conhecimento a favor 
da educação pública brasileira. 

Esta pesquisa acadêmica foi limitada quanto à exploração de fatores adicionais que 
poderiam influenciar, positiva e evolutivamente, o resultado obtido e o novo conhecimento 
produzido nesta tese, que jamais teve a pretensão ou a presunção de exaurir o assunto. 

Portanto, é mirífico e sugestível, academicamente, que novas pesquisas sejam 
desenvolvidas, procurando aperfeiçoar e aprimorar o presente estudo acadêmico. 

A pesquisa não pode parar! Após quatro anos de doutoramento, não há cansaço 
físico ou mental: as energias se renovam logo após alguns minutos quando chego à conclusão 
de que estou escrevendo as últimas linhas de minha tese. Dessarte, é radiante a vontade agora 
de partir para um pós-doutorado no exterior com a salutar e singular ideia de pesquisar... 
pesquisar... pesquisar e contribuir com a sociedade! 

Indubitavelmente, eu o farei...!  
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ANEXOS

Anexo 1 – Classifi cação de crédito mundial (Moody) – 2020

Fonte: Moody’s América Latina (2021)
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Anexo 2 – Evolução das despesas do Governo Central (Brasil) – 2010 a 2020

13
Fonte: Tesouro Nacional

Evolução de Despesas 
do Governo Central
Despesas Obrigatórias* como proporção da Receita Líquida** – Brasil
2010 a 2019: Anual; 2020: Acumulado em 12 meses até dezembro

*Despesas obrigatórias incluem despesas com controle de fluxo obrigatórias.
** Exclui as receitas da cessão onerosa.

Desde 2015, as despesas 
obrigatórias consomem a 
totalidade da receita 
líquida.

O crescimento dos 
percentuais de 2020 em 
relação aos anos anteriores 
se deve às despesas 
relativas à COVID-19 e à 
forte queda da 
arrecadação. 
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Fonte: Tesouro Nacional (2021)
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Anexo 3 – Evolução do índice de Gini na América Latina – 2002; 2014; 2018

Fonte: CEPAL; BADEHOG (2020)
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Anexo 4 – Taxas de pobreza segundo condição racial – 2014-2018

Fonte: CEPAL; BADEHOG (2020)
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Anexo 5 – Gasto público total do Ensino Fundamental à Educação Superior 

(Gasto público total do Ensino Fundamental à Educação Superior como percentual 
do gasto público total – 2005; 2008; 2012)

Fonte: OCDE (2015)
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Anexo 6 – Como funciona na Irlanda a discussão e a elaboração do orçamento públi-
co para a área educacional 

Fonte: OCDE (2020)
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Anexo 7 – Despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social por poder, órgão, 
unidade orçamentária, fontes de recursos e grupos de natureza de despesa – Ministé-
rio da Educação – Brasil 

Fonte: Governo Federal – Brasil (2020)
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Anexo 8 – Índice das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social por poder, 
órgão, unidade orçamentária, fontes de recursos e grupos de natureza de despesa – 
Ministério da Educação – Brasil 

Fonte: Governo Federal – Brasil (2020)
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Anexo 9 – Orçamento do Ministério da Educação da Irlanda – Alocação de Recursos

Fonte: Department of Education and Skills – Ireland (2021)
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Anexo 10 – Orçamento do Ministério da Educação da Irlanda

Fonte: Department of Education and Skills – Ireland (2019)
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Anexo 11 – Estatísticas Financeiras do Governo – Irlanda

Fonte: Department of Education and Skills – Ireland (2021)
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Anexo 12 – Controladoria-Geral da União – Brasil

Fonte: Governo Federal – Brasil (2021)
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Anexo 13 – Percentual da população de 25 a 64 anos que não concluiu o Ensino Médio 
e a desigualdade de renda

Fonte: OCDE (2018)
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Anexo 14 – Distribuição de alunos acima da idade teórica para uma determinada sé-
rie cursando o último ano dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental

Fonte: OCDE (2018)
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Anexo 15 – Gasto por aluno na faixa de 6 a 15 anos de idade por etapa educacional – 
2018

Fonte: OCDE (2020)

USD equivalentes convertidos
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Anexo 16 – Percentual da expectativa de alunos de 15 anos em cursar a Educação 
Superior – 2009 e 2018 – e porcentagem de pessoas de 25 a 34 anos com esse nível de 
ensino – 2019
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Fonte: OCDE – EDUCATION AT GLANCE (2020)



254

Anexo 17 – Proporção da população de 25 a 34 anos com educação superior por nível 
de ensino – 2019

Fonte: OCDE – EDUCATION AT GLANCE (2020)
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Anexo 18 – Percentual de jovens que não trabalham ou estudam entre 20 e 24 anos – 
2009 e 2019

Fonte: OCDE – EDUCATION AT GLANCE (2020)
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Anexo 19 – Gasto público em instituições educacionais como percentual do PIB por 
fonte de financiamento

Fonte: OCDE – EDUCATION AT GLANCE (2020)



257

Anexo 20 – Razão aluno-professor no Ensino Médio por orientação de programa – 
2018

Fonte: OCDE – EDUCATION AT GLANCE (2020)
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Anexo 21 – Distribuição dos docentes do Ensino Médio por gênero e orientação do 
programa – 2018

Fonte: OCDE – EDUCATION AT GLANCE (2020)
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Anexo 22 – Taxa de conclusão do Ensino Médio na duração teórica dessa etapa mais 
dois anos após por tipo de programa no ingresso – 2018

Fonte: OCDE – EDUCATION AT GLANCE (2020)


