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RESUMO 
 
O artigo tem como objetivo analisar, no orçamento público 
federal, a participação dos atores políticos, de interesse 
privado, no financiamento e no gasto tributário da educação 
nos governos Lula-Dilma. Utilizamos referencial teórico de 
tradição marxista e buscamos nos dados do orçamento da 
União analisar as despesas orçamentárias segundo as 
classificações: funcional, por programas e segundo a natureza. 
Conclui-se que os trabalhadores e as classes de menor poder 
aquisitivo financiam a educação, enquanto as instituições 
privadas cada vez mais se beneficiam do gasto tributário com a 
educação no Brasil. 
 
Palavras-chave: Orçamento Público. Financiamento da 
Educação Superior. Atores Políticos Privados. 

 
ABSTRACT 
 
The article aims to analyze, in the federal public budget, the 
participation of political actors, private interest, financing and 
tax expense of education in Lula-Dilma governments. We use 
theoretical framework of Marxist tradition and seek in the Union 
budget data analyze budget expenditure according to 
classifications: functional, for programs and second nature. It 
follows that workers and lower income classes finance 
education, while private institutions increasingly benefit from the 
tax expenditure on education in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

A virada do milênio trouxe consigo mudanças estratégicas no modo de produção 

capitalista e nas relações econômicas e sociais produzidas por atores políticos no interior do 

sistema capitalista. Essas mudanças começaram no último quartel do séc. XX e marcaram o 

início de uma reação burguesa, à crise do capital, que buscou reconfigurar o papel do 

Estado capitalista nas décadas seguintes com forte impacto nas políticas sociais. 

Neste sentido, a questão central deste artigo busca analisar qual é a 

participação dos atores políticos, de interesse privado, no financiamento e na aplicação dos 

recursos tributários da educação nos governos Lula e Dilma.  

Numa tentativa de responder a essa questão buscamos analisar o Estado na 

sociedade capitalista, o neoliberalismo como um momento do capitalismo contemporâneo 

(que teve êxito no plano ideológico) e o regime de acumulação financeirizado como a forma 

de combater a redução das taxas de lucros dos capitalistas, isto é, a crise estrutural do 

capital. E, também, utilizamos fontes de dados como: orçamento e publicações oficiais das 

contas públicas da União. Sistema de Informações sobre Orçamento Público.  Os dados 

coletados, no sistema, foram organizados numa série histórica (2003-2013) de acordo com 

os valores pagos pela União em cada ano e deflacionados pelo Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas - FGV, tomando como ano 

base 2003. 

 

2 EDUCAÇÃO, ESTADO NEOLIBERAL E ATORES POLÍTICOS  

Os fundamentos da institucionalização da educação como direito social 

relacionado à cidadania nos países capitalistas avançados aparece no séc. XIX na 

Inglaterra, tendo no ―desenvolvimento da educação primária pública [...] o primeiro passo 

decisivo em prol do reestabelecimento dos direitos sociais da cidadania no séc. XX‖ 

(MARSHAL, 1967, p. 73). Para os liberais capitalistas a ideia de educação está relacionada 

com a ocupação no mercado de trabalho; isto é, precisam qualificar as classes subalternas 

para ocuparem posições apropriadas no processo de produção e reprodução do capital.  A 

educação teria função econômica (produtiva), no sentido de incrementar para acumular e, 

não de conscientizar para emancipar os trabalhadores das amarras impostas pelo capital. 

Depois da segunda guerra mundial, com o avanço das ideias keynesianas do 

Estado, que consolidou os direitos sociais como direito de cidadania nos países capitalistas 



 
 

                  

avançados, a educação pública e gratuita foi institucionalizada e ofertada como um serviço 

social estatal, em larga escala.  

No entanto os anos 1970 evidenciaram uma profunda crise no sistema capitalista 

e mudanças na configuração do Estado nos países centrais e periféricos. Para os 

neoliberais a crise era fiscal e tinha suas determinações no poder excessivo dos sindicatos e 

do movimento operário que pressionava para cima os custos e para baixo os lucros dos 

capitalistas e no aumento dos gastos sociais do Estado. Esse duplo movimento de redução 

de receitas tributárias e aumento das despesas públicas geravam déficits nas contas 

públicas nacionais.  

As políticas neoliberais implementadas tiveram efeitos desastrosos na educação. 

As instituições públicas de ensino, em especial as de ensino superior (IES), foram 

demonizadas pela sua incapacidade de agilidade e presteza, incompetência, excesso de 

despesas e pela incapacidade de atender as necessidades do mercado. Essa demonização 

da escola pública provocou um processo de ―privatização dissimulada‖, segundo Dias 

Sobrinho (2002), onde o monopólio da oferta pelo Estado é substituído pela diversidade de 

ofertantes independentes e competitivos, e de implementação de técnicas gerenciais 

privadas na gestão de suas instituições. As ―instituições públicas passam a atuar como um 

híbrido público-privado‖ (AMARAL, 2002, p. 54). 

Estas reformas foram impostas pelos agentes financeiros internacionais (FMI, 

OMC, Banco Mundial e OCDE), que para o ensino superior, em especial, exigiu que 

houvesse ―uma cobrança generalizada e a busca de diversificação de fontes, adotando-se 

complementarmente alguns mecanismos de apoio, como bolsas, empréstimos e 

desoneração fiscal‖ (AMARAL, 2002, p. 54-55). 

As mesmas políticas neoliberais da crise do Welfare State foram implementadas 

na crise do Estado Nacional-Desenvolvimentista na América Latina, com o respaldo do 

Consenso de Washington a partir dos anos 1990. No Brasil foram inicialmente implantadas 

no governo Collor, mas consolidaram-se no governo FHC, a partir de 1995, com a reforma 

modernizadora da educação superior, inspirada nos movimentos reformistas dos governos 

britânico e americano da década anterior. 

As reformas neoliberais são fruto da ação consciente das elites brasileiras, que a 

partir dos anos 1990, ―[trocou] seu ‗desenvolvimentismo‘ das décadas anteriores, por uma 

estratégia de abertura e desregulação econômica com vistas a uma transnacionalização 

radical dos centros de decisão e das estruturas econômicas brasileiras‖ (FIORI, 2001, p. 53). 

Neste contexto, quais atores políticos participaram da apropriação dos recursos do Fundo 

Público?  



 
 

                  

Segundo Rua (2009, p. 39-40) os atores políticos são diversos e possuem 

características distintas, distinguem-se entre atores públicos e privados. Os primeiros 

caracterizam-se por exercerem ―funções públicas e por mobilizarem recursos públicos 

associados a estas funções‖. Os atores privados, para a autora, são os empresários, ―com 

grande capacidade de influir nas políticas públicas, já que são capazes de afetar a economia 

do país: controlam as atividades de produção, parcelas do mercado e a oferta de 

empregos‖; os trabalhadores, organizados em seus sindicatos; os agentes internacionais: 

agentes financeiros, organizações ou governo de países com os quais mantêm relação de 

trocas importantes que podem afetar a economia e a política interna do país e, os atores 

transnacionalizados, ―que atuam em escala global, concentrando atomizadamente vastas 

parcelas de poder, notadamente no mercado financeiro e nas telecomunicações, mas 

também no mercado de armas e no crime organizado‖ (RUA, 2009, p. 41-43); a mídia, 

principalmente, jornal e televisão. São os interesses particulares que movem a ação deles. 

Para Chesnais (2005), no mundo contemporâneo, o capital portador de juros 

(capital financeiro ou finança) está no centro das relações sociais e econômicas no 

capitalismo contemporâneo. Sendo o empresariado — grupos industriais transnacionais 

(sociedades transnacionais STN)2,— os agentes internacionais transnacionalizados — 

instituições financeiras bancárias e, principalmente, instituições não-bancárias ou 

especializadas (fundo de pensão, fundos coletivos de aplicação, sociedades de seguros, 

bancos que administram as sociedades de investimento) e os agentes internacionais 

financeiros —  FMI, Banco Mundial, OMC, OCDE e outros, os principais atores privados e 

protagonistas na apropriação do Fundo Público, instrumento estratégico para garantir a 

reprodução e acumulação do capital nessa fase atual do capitalismo.  

As instituições especializadas, atores mais destacados, segundo Chesnais 

(2005), tornaram-se proprietários-acionistas ou investidores institucionais dos grupos 

empresariais. Os seus dois componentes mais importantes e dinâmicos são os Fundos de 

Pensão,  

caixas de aposentadoria separada das contas do empregador nas quais reservas 
financeiras de origem quer patronal, quer salarial (ou ambas) são acumuladas e 
valorizadas nos mercados financeiros. Essas reservas devem servir para pagar as 
aposentadorias dos assalariados. Os recursos dos fundos provêm de contribuições e 
de rendimentos financeiros obtidos pelo capital investido; as despesas dos fundos 
representam principalmente as rendas pagas aos participantes. (CHESNAIS, 2005, 
p.111) 

 

E os Fundos Mútuos, segmento especializado na gestão de ativos, que surge 

quando as empresas resolvem transformar os regimes de previdência por benefícios 
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definidos, os únicos que garantem rendas predeterminadas, em planos de contribuição 

definidas3 na busca de custos e responsabilidades menores (CHESNAIS, 2005).  

Portanto, as sociedades transnacionais, os agentes internacionais financeiros e, 

principalmente, os agentes transnacionalizados representados pelos investidores 

institucionais – Fundos de Pensão e Fundos Mútuos —, são os atores de interesses 

privados protagonistas, de um regime de acumulação financeirizado, que estão no centro 

das relações econômicas e sociais produzidas no interior do capitalismo contemporâneo. 

Entretanto, qual é a participação dos atores políticos de interesse privado no 

financiamento e na aplicação dos recursos tributários da educação brasileira, nos governos 

Lula-Dilma?  

 

3 ORÇAMENTO PÚBLICO, FINANCIAMENTO E GASTO TRIBUTÁRIO NA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA  

  

No Brasil, a Constituição cidadã de 1988 estabeleceu mecanismos de 

financiamento para as políticas sociais. A política de educação passaria a ser financiada 

anualmente pela receita proveniente de impostos, sendo que a União aplicaria no mínimo 

18% e os outros entes federativos pelo menos 25%, e de contribuições sociais para a 

manutenção e o desenvolvimento do ensino.  

O estabelecimento das fontes de financiamento, a partir de 1988, assegurou, 

constitucionalmente, recursos para a implantação das políticas sociais brasileiras, ampliando 

a importância do fundo público e do Estado brasileiro na resolução dos conflitos sociais e 

econômicos advindos do modo de produção capitalista. 

Para Behring,  

O fundo público no capitalismo contemporâneo se forma a partir de uma punção 
compulsória – na forma de impostos, contribuições e taxas – da mais-valia 
socialmente produzida, ou seja, é parte do trabalho excedente que metamorfoseou 
em lucro, juro ou renda da terra e que é apropriado pelo Estado para o desempenho 
de múltiplas funções. O fundo público atua na reprodução do capital, retornando, 
portanto, para seus segmentos especialmente nos momentos de crise; e na 
reprodução da força de trabalho, a exemplo da implementação das políticas sociais 
(BEHRING, 2010, p. 20). 

 

O instrumento dessa punção é o sistema tributário. Sistema que financia as 

políticas sociais implementadas pelo Estado com a finalidade de garantir, minimamente, as 
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numa conta individual e suportam o risco financeiro; o valor da pensão é determinado pelo montante 
das contribuições e pelos resultados de suas aplicações nos mercados financeiros (CHESNAIS, 
2005). 



 
 

                  

condições de reprodução da força de trabalho e de continuidade do processo de 

acumulação capitalista.  

Entretanto, o instrumento mais objetivo do fundo público é o orçamento público, 

mais do que uma peça técnica de planejamento é uma arena de disputa política, na qual o 

direcionamento dos gastos e suas respectivas fontes de financiamentos refletirão, mais que 

uma decisão econômica, as correlações de forças sociais e políticas hegemônicas na 

sociedade. O orçamento é um ―espelho da vida política de uma sociedade, à medida que 

registra e revela, em sua estrutura de gastos e receitas, sobre que classe ou fração de 

classe recai o maior ou menor ônus da tributação e as quais se beneficiam com os seus 

gastos‖ (OLIVEIRA apud SALVADOR, 2012, p. 128). 

Na execução do orçamento público federal quais são os atores políticos que têm 

maior ônus com a tributação e os que mais se beneficiam com a aplicação dos recursos 

tributários na educação brasileira? 

O orçamento público brasileiro tem por característica central a regressividade da 

carga tributária, onerando fiscalmente os mais pobres e privilegiando os mais ricos. Uma 

realidade apontada por O‘Connor (1977), ao afirmar que o sistema tributário é reflexo dos 

sistemas de classes.  

No governo FHC, há um aprofundamento do caráter regressivo da carga 

tributária, como consequência ―uma perversa concentração de renda via financiamento do 

orçamento público‖, e seu caráter não fora modificado no governo Lula (SALVADOR, 2012, 

p. 129). Isto ficou evidente quando o autor analisou o orçamento da União em 2009, cuja 

arrecadação tributária alcançou R$ 1,04 trilhão tendo como base de incidência econômica 

os tributos (consumo, patrimônio e renda), e constatou que: a) o Estado brasileiro é 

financiado pelos trabalhadores assalariados e as classes de menor poder aquisitivo e b) os 

trabalhadores pagaram cinco vezes mais tributos diretos que os bancos (SALVADOR, 

2012). 

Além disso, a regressividade tributária para os trabalhadores em detrimento aos 

capitalistas aumenta mais ainda quando nem todas as rendas tributáveis de pessoas físicas 

são encaminhadas obrigatoriamente a tabela progressiva do imposto de renda e sujeitos ao 

ajuste anual da declaração de renda, onerando ainda mais os trabalhadores (SALVADOR, 

2012).  

Portanto, os trabalhadores assalariados e as classes de menor poder aquisitivo, 

que tem suas rendas tributadas, são os atores políticos de interesses privados protagonistas 

do financiamento das políticas sociais no Brasil. No entanto, quem são os beneficiários dos 

gastos tributários na educação brasileira no governo Lula-Dilma? 



 
 

                  

Para entender quem são os beneficiários foi preciso analisar a execução das 

despesas no orçamento geral da União (valores pagos em cada ano), mais precisamente, 

no orçamento fiscal e da seguridade e social. Segundo Giacomoni (2010), as despesas 

orçamentárias para efeito de análise podem ser classificadas em institucional, funcional, por 

programas e segundo a natureza. Utilizar-se-á nesta análise as três ultimas classificações. 

No que diz respeito às despesas por função no período de 2003-2010, quando 

comparadas as da ordem social (Educação, Saúde, Assistência Social, Previdência Social, 

Cultura, Direitos da Cidadania, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Comunicações e 

Desporto e Lazer) definidas na Constituição de 1988 com as despesas de Encargos 

Especiais (Serviço da Dívida Interna e Externa, Outras Transferências, Outros Encargos 

Especiais e Transferência para a Educação Básica) excluídos o refinanciamento da dívida 

interna e externa ficou evidenciado uma superioridade dos gastos na função Encargos 

Especiais no governo Lula, exceto nos anos de 2005 (R$ 246 bilhões) e 2010 (R$ 395 

bilhões) como pode ser visualizado no gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Despesas por funções - sociais e encargos especiais - excluídos os valores do 
refinanciamento da dívida. Valores em milhões e deflacionados pelo IGP DI / FGV - ano base 2003 

 
            Fonte: SIGA Brasil. Elaboração própria. 
 

No governo Dilma as despesas com encargos especiais superaram as de ordem 

social apenas em 2012, quando atingiram R$ 625 bilhões contra R$ 495 bilhões. No 

entanto, a superioridade das despesas com a função encargos especiais em relação às 

despesas sociais foi afirmada quando verificou-se a distribuição percentual dos gastos no 

período 2003-2010. 

Nos oito anos do governo Lula a participação média das despesas por função no 

orçamento da União teve a seguinte escala de prioridade: Encargos Especiais (47%), 

Previdência Social (29%), Saúde (5,1%), Assistência Social (2,8%), Educação (2,7%) e as 

demais (Cultura, Direitos da Cidadania, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, 

Comunicações e Desporto e Lazer), suas médias somadas, atingem 0,85% do orçamento 

da União, como pode ser visto na tabela 1. 

 



 
 

                  

Tabela 1 - Participação das despesas por função no orçamento da União, excluídos os valores do 
refinanciamento da dívida no período de 2003 a 2013 (%) 

FUNÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ASSISTENCIA SOCIAL 1,63 2,56 2,70 2,76 3,07 3,13 3,08 3,71 4,05 3,81 4,57 

PREVIDENCIA SOCIAL 30,01 31,01 32,49 27,54 29,32 26,50 25,88 29,98 31,28 27,19 32,31 

SAUDE 5,29 5,66 5,76 4,69 5,03 4,89 4,63 5,32 5,77 5,04 5,75 

EDUCACAO 2,69 2,50 2,43 2,21 2,51 2,62 2,87 3,91 4,25 4,04 4,95 

CULTURA 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,08 0,06 0,06 0,07 

DIREITOS DA CIDADANIA 0,07 0,09 0,11 0,10 0,08 0,10 0,10 0,12 0,09 0,04 0,05 

GESTAO AMBIENTAL 0,15 0,17 0,20 0,15 0,17 0,16 0,16 0,20 0,21 0,19 0,26 

CIENCIA E TECNOLOGIA 0,35 0,43 0,47 0,37 0,40 0,44 0,45 0,51 0,45 0,41 0,51 

COMUNICACOES 0,12 0,07 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,08 

DESPORTO E LAZER 0,01 0,03 0,02 0,03 0,09 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 

ENCARGOS ESPECIAIS MENOS 
REFINANCIAMENTO DÍVIDA 

47,93 45,21 43,22 50,73 46,63 50,18 50,44 42,15 40,30 47,80 37,40 

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração própria. 

Nos três anos do governo Dilma a escala de prioridades, segundo a participação 

média das despesas por função no orçamento da União, foram as seguintes: Encargos 

Especiais (41%), Previdência Social (30%), Saúde (5,5%), Educação (4,4%), Assistência 

Social (4,1%) e as demais, suas médias somadas, atingiram 0,89% do orçamento da União.  

Portanto, os governos Lula-Dilma priorizaram as despesas com encargos 

especiais, onde o serviço da dívida é o principal fluxo, em detrimento das despesas sociais. 

Exceto a Previdência social, todas as outras despesas tiveram pequenas alterações na  

participação média de um governo para o outro.  

A participação no orçamento das despesas com a função Educação, abaixo de 

5%, demonstrou que a educação não foi uma prioridade relevante nos governos Lula-Dilma. 

Entretanto, houve uma ampliação dos recursos destinados à execução das despesas no 

período, sendo importante verificar como foram distribuídas e quais os beneficiados.  

No governo Lula (2003-2010) os gastos médios da educação distribuídos por 

suas subfunções foram realizados da seguinte forma: o Ensino Superior recebeu em média 

R$ 9,4 bilhões, atingindo o teto de R$ 13,5 bilhões em 2010; o Ensino Profissional (R$ 1,2 

bilhões); o Ensino Fundamental (R$ 912 milhões); Educação de Jovens e Adultos (R$ 590 

milhões); Ensino Médio (R$ 312 milhões); Educação Infantil (R$ 186 milhões) e Educação 

Especial (R$ 45 milhões), como pode ser visualizado no gráfico 2. 

No governo Dilma (2011-2013) os gastos médios por subfunção da Educação 

foram distribuídos da seguinte forma: o Ensino Superior recebeu em média R$ 18,2 bilhões, 

atingindo o teto de R$ 20,9 bilhões em 2013; o Ensino Profissional (R$ 5,5 bilhões); o 

Ensino Básico (R$ 2,8 bilhões); Educação Infantil (R$ 831 milhões); Educação de Jovens e 

Adultos (R$ 598 milhões); Ensino Médio (R$ 261 milhões); Ensino Fundamental (R$ 161 

milhões) e Educação Especial (R$ 16 milhões). 

 

Gráfico 2 – Despesas da função Educação distribuídas por subfunções no orçamento da União no 
período 2003-2013. Valores em milhões e deflacionados pelo IGP DI / FGV - ano base 2003 



 
 

                  

 
 Fonte: SIGA Brasil. Elaboração própria. 

 

Portanto, os governos Lula-Dilma aplicaram os recursos da Educação, 

prioritariamente, no Ensino Superior e no Ensino Profissional, principalmente no período 

2008-2013, quando duplicou as despesas com Ensino Superior e sextuplicou as despesas 

com Ensino Profissional. 

No entanto, a aplicação de mais recursos tributários na Educação beneficiou 

atores políticos de interesses privados? Para responder essa questão foram analisadas as 

despesas orçamentárias segundo as modalidades de aplicação dos recursos e os 

programas e ações. 

 

Tabela 2 – Despesas orçamentárias da função Educação por modalidade de aplicação no período 
2003-2013. Valores em R$ milhões e deflacionados pelo IGP DI / FGV - ano base 2003 

Mod. 

Aplic. 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

30 844 1. 11.471 11.571 11.674 11.918 33.159 44.571 44.354 55.698 44.726 

32 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 11 

40 1.402 1.617 11.954 22.103 22.979 33.936 55.987 77.371 99.493 111.835 111.036 

50 138 129 1150 1116 1117 882 990 1101 3359 11.144 22.296 

80 62 55 1114 338 552 335 115 663 442 774 112 

90 10.373 8.925 110.162 110.548 111.596 113.371 118.641 221.121 226.042 229.324 339.172 

91 0 0 00 22.078 22.113 22.430 33.307 33.429 44.518 44.856 55.196 

Total 112.819 111.835 113.851 116.454 118.531 221.773 331.197 336.655 444.808 552.932 662.439 

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração própria. 

 

As principais modalidades de aplicação de recursos na Educação nos governos 

Lula-Dilma foram as Transferências a Estados e ao Distrito Federal (30), Transferências a 



 
 

                  

Municípios (40), Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos (50), 

Transferências ao Exterior (80) e Aplicações Diretas4 (90), como mostra a tabela 2.  

No governo Lula (2003-2010) os recursos aplicados na Educação via 

modalidade 50 passaram de R$ 138 milhões para R$ 101 milhões, redução de 27%. No 

entanto cresceram os recursos aplicados via modalidade 90 (104%), 40 (426%) e 30 

(442%). No governo Dilma os recursos a modalidade 50 eram R$ 359 milhões em 2011 e 

passaram para R$ 2,3 bilhões em 2013, crescimento de 540%. No entanto quando 

comparado os valores aplicados em 2013, com os do último ano do governo Lula (2010), a 

taxa de crescimento das transferências de recursos financeiros a entidades privadas sem 

fins lucrativos na Educação atingiu o patamar de 2.169%. 

No governo Lula os recursos tributários aplicados na Educação via 

transferências de recursos financeiros a entidades privadas sem fins lucrativos foram 

reduzidos, enquanto foram ampliadas as aplicações diretas e, com mais vigor, às 

transferências aos municípios, Estados e ao Distrito Federal. Já no governo Dilma as 

entidades privadas sem fins lucrativos foram muito beneficiadas, haja vista a 

progressividade do crescimento dos gastos da União nesta modalidade e a menor 

expressividade do desempenho dos gastos nas outras modalidades de aplicação.  

Quanto aos programas e ações na Educação, os governos Lula-Dilma 

incrementaram os gastos tributários da União com atores políticos de interesses privados 

(instituições de ensino privadas, organismos internacionais, instituições privadas sem fins 

lucrativos e fundos de previdência privada). No primeiro governo Lula as despesas 

tributárias na Educação com programas e ações cujos beneficiados foram os atores 

privados alcançaram R$ 602 milhões e representaram 4,7% do total dos gastos com a 

função em 2003. Os valores das despesas foram reduzidos para R$ 555 milhões e 3,4% em 

2006.  

No segundo governo as despesas aumentaram em 2007 (R$ 609 milhões), 

recuaram em 2008 (R$ 575 milhões), voltaram a subir em 2009 (R$ 741 milhões) e 

atingiram o teto em 2010 (R$ 796 milhões), como pode ser visto na tabela 3. Mesmo assim 

a porcentagem dos recursos públicos executados na Educação e destinados a atores 

políticos privados continuou a ser reduzida, agora, de 3,29% para 2,17% no período. 

No governo Dilma as despesas foram bilionárias: em 2011 (R$ 1.451 milhões), 

2012 (R$ 3.177 milhões) e 2013 (R$ 5.496 milhões). A porcentagem dos recursos públicos 

                                                
4
 São aplicações diretas, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de 

descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamento Fiscal ou da Seguridade 
Social, no âmbito da mesma esfera de governo (GIACOMONI, p. 112). 



 
 

                  

executados na Educação e destinados a atores políticos privados passou de 3,45% para 

8,8% no período5. 

 

Tabela 3 – Despesa por ação nos programas da Educação destinada a atores políticos de interesses 
privados no período 2003-2013. Valores em R$ milhões e deflacionados pelo IGP DI – ano base 2003 

DESPESA  2003        2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
PRIVADA     595 494 506 545 592 545 738 731 1.451 3.121 5.471 

ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS 7 9 13 10 18 30 0 27 27 31 0 

INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ 
FINS LUCRATIVOS 0 19 21 0 0 0 0 25 45 2 0 

FUNDOS DE PREVIDÊNCIA 

PRIVADOS 0 0 0 0 0 0 3 13 21 23 25 

TOTAL  602 521 540 555 610 576 741 796 1.544 3.177 5.496 

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração própria. 

   

Portanto, no governo Lula os gastos tributários destinados a beneficiar os atores 

políticos de interesses privados cresceram de forma mais acelerada nos dois últimos anos 

do segundo governo. No entanto houve uma redução de aproximadamente 50% da sua 

participação no total despendido na função Educação entre 2003 e 2010. No governo Dilma 

a política de aumento de gastos na educação destinados a beneficiar atores privados 

continuou, agora, em dimensões bilionárias: atingiu R$ 7,4 bilhões (incluso RP pago) e 10% 

do total dos gastos da União com Educação em 2013, demonstrando ser cada vez maior a 

transferência de recursos financeiros para instituições privadas. 

Em 2003, início do governo Lula, as despesas com as ações despendidas com 

financiamento estudantil em instituições de ensino privadas eram R$ 595 milhões e 

representavam 99% dos gastos em programas da Educação cujas ações foram destinadas 

a beneficiar atores políticos privados. O restante (R$ 7 milhões) foram gastos com 

contribuições a organismos internacionais. Em 2006 as mesmas despesas eram R$ 545 

milhões e R$ 10 milhões, respectivamente. No segundo governo, os valores gastos eram R$ 

592 milhões e R$ 18 milhões em 2007 e passaram para R$ 731 milhões e R$ 27 milhões 

em 2010. Neste ano, também, foram gastos R$ 25 milhões com transferência de recursos 

para instituições privadas sem fins lucrativos e R$ 13 milhões para previdência privada. 

Portanto, no primeiro governo Lula houve uma redução de 8% nos valores 

transferidos para pagamento de financiamento estudantil em instituições de ensino privadas 

                                                
5
 As despesas tributárias da função educação destinadas aos atores políticos privados são ainda 

maiores, quando adicionados os valores de restos a pagar pagos (RP Pago) 2012 e 2013. 
Respectivamente, os valores saltariam para R$ 4.398 milhões e R$ 7.411 milhões e a porcentagem 
dos recursos públicos executados na Educação e destinados a atores privados atingiria 10% em 
2013. 



 
 

                  

e aumento de 50% nas contribuições a organismos internacionais. Já no segundo governo, 

os valores transferidos cresceram 23% e 54%, respectivamente.  

No primeiro ano do governo Dilma as despesas com financiamento estudantil 

foram R$ 1.451 milhões, passaram para R$ 3.121 milhões em 2012 e atingiram o teto de R$ 

5.471 milhões em 2013. Enquanto, as despesas com a previdência privada eram R$ 21 

milhões em 2011, passaram para R$ 23 milhões em 2012 e alcançaram R$ 25 milhões em 

2013. As demais foram reduzidas como demonstra a tabela 3. 

Portanto, no governo Dilma as despesas com o financiamento estudantil e com a 

previdência privada cresceram, respectivamente, 277% e 20%. Sendo que a primeira elevou 

sua participação de 94% para 99,5% no total dos gastos com programas cujas ações foram 

destinadas a beneficiar os atores políticos privados. 

Quando comparado as variáveis participação dos recursos públicos destinados a 

atores políticos privados no total dos gastos da educação e os valores gastos com 

financiamento estudantil nos dois governos Lula-Dilma ficou evidente duas constatações: no 

período Lula houve crescimento no financiamento estudantil combinado com queda na 

participação dos recursos públicos tributários da Educação destinados a atores políticos 

com interesses privados e no período Dilma houve crescimento nas duas variáveis.  

Então, no governo Lula, apesar do crescimento do financiamento estudantil em 

instituições privadas, houve uma redução da importância das instituições privadas na 

recepção de recursos tributários da educação transferidos pela União. Enquanto no governo 

Dilma o crescimento exponencial do financiamento estudantil foi decisivo na ampliação da 

participação do setor privado e, por consequência, na elevação dos benefícios concedidos 

aos atores políticos de interesses privados, principalmente, as instituições de ensino 

privadas.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa demonstrou como os atores políticos de interesse privado 

participaram do financiamento e da aplicação dos recursos tributários da União na educação 

brasileira nos governos Lula-Dilma. A comparação entre os dois governos, nos períodos 

estabelecidos pela pesquisa, possibilitou as seguintes constatações: a) os trabalhadores 

assalariados e as classes de menor poder aquisitivo, são protagonistas do financiamento 

das políticas sociais no Brasil; b) os governos Lula-Dilma priorizaram os gastos com 

encargos especiais em detrimento dos gastos sociais, muito embora o governo Dilma tenha 

reduzido à participação média destes gastos no orçamento da União. Ora, se os gastos com 



 
 

                  

os serviços da dívida foram priorizados em relação aos gastos sociais nos dois governos, os 

gastos com aplicação de recursos tributários da Educação em instituições privadas, sem fins 

lucrativos, e com o FIES, em instituições de ensino privadas, aumentaram bem mais no 

governo Dilma, há que se constatar que a participação dos atores políticos de interesse 

privado na educação brasileira cresceu ao longo dos dois governos, mais no governo Dilma. 

Conclui-se, pois, que, no Brasil de Lula e Dilma os trabalhadores assalariados e 

as classes de menor poder aquisitivo são os principais financiadores da educação na esfera 

federal, enquanto, principalmente, as instituições privadas sem fins lucrativos e as 

instituições de ensino privadas são os atores de interesse privado que mais se beneficiaram 

dos gastos tributários com a educação superior. 
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