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De responsabilidade principal dos estados e municípios, ensino recebe menos destaque no 
Orçamento da União desde 2003 
 
A Constituição Federal dita que estados e municípios devem separar 25% da arrecadação de 
impostos para educação. Do total, 20% vai para o Fundeb, que repassa os recursos totais de 
acordo com o número de alunos de cada região. A União, porém, deve repassar 18% da 
receita de impostos para o segmento, valor que foca programas federais e o ensino superior. A 
educação infantil é de responsabilidade dos municípios, enquanto a média fica por conta dos 
estados. O ensino fundamental é compartilhado por ambos. 
 
Analisando apenas dados da União, de 2003 para cá, a função Educação perdeu uma posição 
no ranking de gastos do orçamento, de acordo com dados do Tesouro Nacional. No ano 
anterior à posse do presidente Lula, o setor ocupava a quarta posição, com R$ 13,2 bilhões de 
desembolsos concretizados, passando para o quinto lugar em 2006, atingindo gastos de R$ 
18,7 bilhões (incluídos recursos para Fundeb e programas complementares). A posição foi 
perdida para a função Assistência Social, que passou de 11a colocada em 2002 para 4a em 
2006, mantida até 2008. No ano passado, porém, Educação recuperou a colocação de oito 
anos atrás, encostando em Assistência Social (R$ 33,1 bilhões). 
 
Destrinchando as funções por pastas, Educação é alimentada pelo ministério correspondente, 
englobando programas como complementação do Fundeb, preservação de acervos históricos e 
desenvolvimento de educação profissional e tecnológica. Já Assistência Social refere-se, 
principalmente, a recursos do Ministério da Integração Nacional e do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Dentre os programas abrangidos, estão acesso à 
alimentação, erradicação do trabalho escravo e serviço de apoio à gestão do Bolsa Família. 
 
"Educação não é tanto o foco da gestão orçamentária do governo federal quanto assistência 
social, por isso a disparidade; elas têm pesos diferentes no orçamento. Além disso, a presença 
da União em educação básica é mínima", ressalva o economista Gustavo loschpe. Ele lembra 
que os gastos totais com o setor englobam outras instâncias, municipais e estaduais.   

 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 fev. 2010, Primeiro Caderno, p.15. 


