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O orçamento da Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil: 
 22 anos de avanços e retrocessos 

 

Joyce Luz, João Feres Júnior e Debora Gershon 

1. Orçamento de 2022: panorama geral da proposta 
 

O valor aprovado para o orçamento de 2022 é o maior desde 2000, atingindo 4,73 

trilhões de reais, conforme observado no Gráfico 1. Este valor é bastante superior à 

média anual da série, que é de 3,61 trilhões de reais.   

Gráfico 1 – Orçamento Anual aprovado (2000-2022) 

 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) 

 

O valor total do orçamento, contudo, é pouco elucidativo das prioridades dos governos. 

É preciso olhar sua distribuição  pelo Grupo de Natureza das Despesas (GND). O GND é 

uma classificação do orçamento cuja finalidade é identificar e agrupar por semelhança 

os objetos de gasto governamental. Há 7 grupos de despesa, de acordo com a 

classificação adotada pelo Governo: 
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1- Pessoal e Encargos Sociais: despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e 

pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, 

militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias. 

2- Juros e Encargos da Dívida: despesas orçamentárias com o pagamento de juros, 

comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas 

contratadas, bem como da dívida pública mobiliária. 

3- Outras Despesas Correntes: despesas orçamentárias com aquisição de material 

de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-

alimentação, auxílio-transporte, etc. De maneira geral, engloba as despesas para 

o funcionamento das políticas públicas e programas já existentes. 

4- Investimentos: despesas orçamentárias a serem alocadas na melhoria, 

manutenção e criação de novas políticas públicas. 

5- Inversões Financeiras: despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou 

bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital 

de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a 

operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do 

capital de empresas. 

6- Amortização da Dívida: despesas orçamentárias com o pagamento e/ou 

refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida 

pública interna e externa, contratual ou mobiliária. 

7- Reserva de Contingência: fundo de despesa criado para separar recursos que 

estejam sem uso e possam ser utilizados de forma emergencial.  

 

Dentre esses 7 GNDs, o grupo "Investimento" e "Outras Despesas Correntes" são os 

únicos que permitem remanejamento das verbas e receitas alocadas. Os demais grupos 

comportam despesas obrigatórias, ou seja, não passíveis de cancelamento ou 

modificação ao longo da execução do ano orçamentário. Para este relatório, priorizamos 

a análise das receitas de investimentos, visto que elas garantem a melhoria e criação de 

novas políticas públicas. 
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Como apresentado no Gráfico 2, os dois grupos que mais recebem recursos no 

orçamento ao longo dos anos são os de Amortização da Dívida e de Outras Despesas 

Correntes. Na média, Amortização da Dívida ocupa 45% das receitas aprovadas, 

enquanto as Despesas Correntes ocupam 31%. O mais preocupante, no entanto, é o 

grupo de Investimentos que recebe, em média, apenas 2% dos valores aprovados para 

o orçamento.  

Gráfico 2- Porcentagem de recursos aprovados por GND na LOA (2000-2022) 

 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) 

 

Conforme já mencionado anteriormente, o grupo de Investimento é o que mais permite 

ao Governo criar e melhorar políticas públicas. Essa rubrica é fundamental para 

benfeitorias e ampliação de políticas e obras nas áreas de Saúde, Educação, Habitação, 

Infraestrutura, Lazer, Transporte etc..    

O Gráfico 3, revela que, desde 2016, esses valores vêm caindo vertiginosamente no 

Brasil. Após 8 anos de valores crescentes, durante os governos do PT, com pico de 139 

bilhões de reais em 2013, no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, o valor 

aprovado para o grupo caiu para um patamar de aproximadamente 40 bilhões durante 

o Governo Bolsonaro, ou seja, foi reduzido a menos de um terço do maior valor da série. 
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Gráfico 3 – Valores aprovados para Investimento (2000-2022) 

 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) 

2. O orçamento da Educação  
 

Considerada como uma das prioridades de todos os governos, a área de Educação tem 

previsão para receber em 2022 aproximadamente 137 bilhões de reais –valor próximo 

ao pico da série, que é de 142 bilhões em 2014,  atingido após anos consecutivos de 

crescimento expressivo.    Vale ressaltar, no entanto, que o orçamento total da Educação 

em 2022, superior em 60 bilhões ao aprovado em 2021, apenas reverte o quadro de 

sucateamento observado desde 2015, aprofundado em 2020 e, particularmente, em 

2021. Os dois anos marcam a eclosão e o agravamento da pandemia de Covid-19 no 

Brasil, sem resposta à altura do Governo Federal na área. 
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Gráfico 4 – Orçamento do Ministério da Educação (2000-2022) 

 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) 

 

Se considerarmos as parcelas destinadas ao Investimento, além disso, o quadro é ainda 

mais desanimador, como mostra o gráfico 5, a seguir. Novamente, observamos um 

padrão consistente de crescimento da proporção dos investimentos no orçamento total 

da Educação ao longo do segundo mandato do presidente Lula (2006-2010) e do 

primeiro mandato de Dilma Rousseff até 2015. Depois desse ano, há queda de 17% para 

14% ainda na gestão da presidente. O governo Temer chega a diminuir os investimentos 

para 10% e no governo Bolsonaro essa queda chega a 8%.  
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Gráfico 5 – Porcentagem de Investimentos do Ministério da Educação (2000-2022) 

 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) 

No gráfico 6, que apresenta os investimentos em termos absolutos, o tamanho da 

redução fica ainda mais evidente. De um pico de 21 bilhões em 2015, caímos para um 

valor seis vezes menor em 2022 – 3,5 bilhões. 

 

Gráfico 6 – Valores de Investimentos do Ministério da Educação (2000-2022) 
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Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) 

 

2.1 O Orçamento da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) 

 

Considerada  uma Unidade Orçamentária (UO) pertencente ao Ministério da Educação, 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) depende para 

funcionar dos  recursos do ministério. O gráfico 7 apresenta os valores aprovados para 

o orçamento da CAPES ao longo dos últimos 22 anos. Assim como observado no 

orçamento total do Ministério da Educação, os recursos destinados à CAPES  começam 

a crescer durante os governos petistas, embora mais expressivamente no primeiro 

mandato da presidente Dilma Rousseff. Depois de 2015, que corresponde ao pico da 

série histórica aqui analisada (8,54 bilhões), as receitas da agência entram em ritmo de 

queda, atingindo a marca de  1,9 bilhões de reais em 2021 –valor mais de 4,5 vezes 

menor do que o de 2015. Em 2022 o orçamento previsto para a agência subiu para 3,8 

bilhões, mas este valor ainda é muito inferior aos mais altos da série.  

 

Gráfico 7 – Orçamento da CAPES (2000-2022) 

 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) 
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O gráfico 8 apresenta os valores absolutos de investimento da CAPES nos últimos 22 

anos. O destaque aqui são para as duas piores marcas já observadas na série e que 

acontecem sob o governo do presidente Bolsonaro: a) em 2021 a CAPES não recebeu 

nenhum recurso para a área de investimento; b) o recurso aprovado para 2022 é o 

menor valor já destinado para investimentos na Capes nesses 22 anos: parcos 8,11 

milhões de reais.  

 

Gráfico 8 – Valores de Investimentos da CAPES (2000-2022) 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) 

3. O orçamento do Ministério da Ciência e da Tecnologia  
 

Responsável por toda a área de pesquisa e tecnologia no país, o Ministério da Ciência e 

da Tecnologia possui orçamento cerca de 10 vezes menor que o Ministério da Educação.  

O gráfico 9 mostra que a receita aprovada para o órgão não ultrapassou o valor de 19, 4 

bilhões de reais – melhor marca alcançada em 2017. O padrão da curva difere do 

observado nos gráficos do ME, contudo. Nota-se o mesmo crescimento ao longo dos 
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governos do PT, mas ele continua sob Temer, ainda que com enorme variação, decaindo 

fortemente no governo Bolsonaro, com destaque para o ano pandêmico de 2021. Trata-

se de um governo, portanto, que, a despeito da própria pandemia, não investe em 

ciência e tecnologia 

Gráfico 9 – Orçamento Ministério da Ciência e Tecnologia (2000-2022) 

 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) 

 

Além do baixo valor de receitas aprovado para este ministério ao longo dos anos, a 

parcela de investimentos também é baixa, como mostra o gráfico 10. O pico ocorreu em 

2007, durante o governo Lula, com a tímida marca de 4%, e nos anos do governo 

Bolsonaro regrediu para uma média de 1,5% ao ano.  
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Gráfico 10 – Porcentagem de Investimentos do MCT (2000-2022) 

 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) 

 

Ao considerarmos os valores absolutos destinados para investimentos em Ciência e 

Tecnologia, podemos observar crescimento em boa parte do governo petista, mas um 

padrão de queda que já começa em 2012 e vem até os dias de hoje. A queda de 2012 

para 2021 foi de 3,34 bilhões para 240 milhões, ou seja, um valor quase 14 vezes menor. 

Para 2022 há um aumento no valor, mas bastante tímido.  
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Gráfico 11 – Valores de Investimentos em Ciência e Tecnologia (2000-2022) 

 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) 

 

3.1. O Orçamento do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico) 
 

O CNPq é a agência que financia a maior parte da pesquisa e desenvolvimento científico 

no país. Considerado como uma unidade orçamentária (UO) – tal como a CAPES –, o 

CNPq possui suas receitas vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Como 

mostra o gráfico 12, diferentemente do padrão identificado em gráficos anteriores, a 

série temporal começa em patamares relativamente altos, no final do segundo governo 

de Fernando Henrique Cardoso, permanece em patamar mais baixo ao longo dos dois 

governos Lula e passa por crescimento contínuo sob Dilma para cair estrepitosamente 

a partir da presidência de Temer. O governo Bolsonaro produziu o valor mais baixo da 

série em 2021, 540 milhões de reais –que corresponde a valor mais de cinco vezes 

menor que o pico de 2013, 2,77 bilhões. Em 2022 está previsto um gasto maior, mas que 

ainda assim será o segundo mais baixo da série.  
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Gráfico 12 – Orçamento CNPq (2000-2022) 

 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) 

 

Com a lupa no orçamento destinado a investimentos no interior do CNPq, observa-se 

que a quantidade de recursos alocados ao longo dos anos varia muito. De qualquer 

forma, a tendência geral é de queda no Governo Bolsonaro. Em 2020 a entidade recebeu 

apenas 9,9 milhões de reais, passando para 11,9 milhões em 2021 e chegando aos 16,67 

milhões de reais agora em 2022 – valores bem inferiores à média de 48,72 milhões de 

reais para o período analisado.   
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Gráfico 13 – Valores de Investimentos do CNPq (2000-2022) 

 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) 


