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APRESENTAÇÃO 

Este electronic book (e-book) contém parte da produção aca-
dêmica do Grupo de Pesquisa em Políticas e Administração de 
Sistemas Educacionais (Grupase) da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG). O Grupase 
completa 10 anos neste ano de 2021 e, ao longo desses anos, vem 
desenvolvendo pesquisas no campo das Políticas Públicas de Educa-
ção por meio de temas relacionados à educação básica e à educação 
superior, em áreas de conhecimento que envolvem o financiamento 
da educação; a formulação, a implementação e a avaliação de polí-
ticas educacionais; a gestão dos sistemas educacionais e, por fim, o 
papel das instituições políticas no ciclo das políticas educacionais.

As temáticas abordadas pelos autores refletem os esforços que têm 
sido empreendidos no campo de estudos e pesquisas dos sistemas de 
ensino e da administração pública educacional, que visam à redução 
das desigualdades educacionais e a garantia do direito à educação. 

A obra traz à tona questões que interpelam as políticas públicas 
face à complexidade e à gravidade da atual conjuntura do país. São 
trabalhos rigorosos que buscam aprofundar a análise da conjuntu-
ra brasileira e seus nexos com as políticas educacionais. Os temas 
abordados repercutem os graves riscos para a educação pública básica 
e superior decorrentes da aprovação da Emenda Constitucional n. 
95/20161 e das reformas trabalhista e previdenciária, além de outras 
medidas que, em graus distintos, afetam a garantia do direito à edu-
cação. A publicação também visa elucidar processos de construção 
da agenda educacional e de tomada de decisões, interpela o papel das 

1.  Esta Emenda Constitucional, de iniciativa do presidente Temer, congela os 
gastos com a política pública de educação, uma vez que “a emenda prevê que as 
despesas federais só poderão ser aumentadas com base no índice oficial da infla-
ção do ano anterior pelos próximos 20 anos, o que significa que o governo federal 
não precisará aplicar em MDE o percentual mínimo dos impostos se tais gastos 
superaram os do ano anterior corrigidos por este índice” (Daves, 2019, p. 680).
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instituições no ciclo das políticas educacionais, analisa as políticas de 
avaliação da educação, temas de suma importância para compreender 
as dinâmicas estabelecidas, não só na formulação de políticas públi-
cas educacionais como também em sua implementação e avaliação.  

Estruturado em três seções, o e-book apresenta pesquisas que 
discutem as políticas públicas, o financiamento, a gestão e o direi-
to à educação básica e superior com o intuito de provocar o debate 
e, desse modo, avançar na produção e divulgação do conhecimen-
to nos seus respectivos campos. A primeira seção, “A agenda das 
políticas públicas de educação”, reúne os trabalhos que analisam 
esse processo nos programas eleitorais de candidatos a governos 
e em diferentes políticas para a educação básica. A segunda, “O 
papel das instituições no ciclo das políticas educacionais”, apre-
senta estudos que investigam tanto a atuação de instituições que 
compõem os sistemas de ensino, quanto instituições externas aos 
sistemas no que concerne às políticas públicas para a educação. 
Por fim, a terceira seção, “Financiamento e capacidade estatal na 
educação nacional”, destaca os trabalhos do Grupase que discu-
tem o financiamento da educação básica, a formação de recursos 
e a capacidade de atendimento dos entes subnacionais na redução 
das desigualdades educacionais. Também se encontra nesta seção 
a discussão de políticas universitárias de extensão e de internacio-
nalização. Uma vez apresentada a estrutura do e-book, compar-
tilhamos uma breve introdução aos estudos aqui reunidos com 
o intuito de aguçar interesse por sua leitura e suscitar o debate 
profícuo dos temas tratados na coletânea. 

Na perspectiva analítica do chamado Ciclo das Políticas Públi-
cas, uma política pode ser analisada em suas distintas dimensões, 
ou trajetórias, uma delas, quando um tema, questão e/ou proble-
ma ingressam na agenda do Estado. A trajetória de uma política 
pública é normalmente iniciada nas ações e disputas de grupos de 
interesse para influenciar a definição de uma agenda. Também é 
nesse momento que os discursos políticos são construídos. 
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Considerando a importância desse momento na trajetória das 
políticas para a educação brasileira, a coletânea apresenta três tra-
balhos que buscam analisar propostas para a educação básica e 
superior nos programas de governos de candidatos à Presidência 
da República nas eleições de 2018. Nesta direção, o Capítulo 1, 
intitulado “Eleições presidenciais de 2018: uma nova agenda das 
políticas educacionais no Brasil?”, desenvolvido por Daniel San-
tos Braga, Ro simar de Fátima Oliveira e Marisa Ribeiro Teixeira 
Duarte, analisa as proposições para a área de educação presentes 
nos planos de governo de candidaturas à Presidência da República 
brasileira nas eleições gerais de 2018. O capítulo está fundamen-
tado na abordagem estabelecida por John W. Kingdon sobre os 
processos de formulação de políticas públicas e, mais especifica-
mente, em seu conceito de soften up e na análise do discurso das 
propostas educacionais contidas nos planos, destacando os ele-
mentos implícitos, os pressupostos e subentendidos constitutivos 
dos documentos apresentados pelos três candidatos, que obtive-
ram maior votação no pleito de 2018. A pesquisa revela como 
a introdução de novos enunciados, no contexto pré-decisório de 
formulação das políticas, funciona como dispositivo de “amacia-
mento” da opinião pública, movendo problemas das agendas go-
vernamentais para as agendas decisórias. 

No Capítulo 2, “Bloqueio da agenda e suas consequências para 
o processo de formulação das políticas educacionais: uma análise 
sobre os programas de governo dos candidatos à Presidência da Re-
pública/2018”, de autoria de Efraim Lopes Soares, Mariana Trinda-
de Cruz e Rosimar de Fátima Oliveira, também se discute os planos 
de governo dos candidatos à Presidência da República nas eleições 
de 2018. Os autores buscam compreender como o tema “educação” 
foi tratado no processo eleitoral, ou seja, objetivou-se identificar 
e dimensionar, na perspectiva da formulação da agenda política, 
quais os problemas, além de verificar como as alternativas para a 
temática da educação foram formuladas nos programas de governo. 
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Já o Capítulo 3, “Agenda da educação superior no PNE (2014-
2024) e nos programas de governos dos candidatos à Presidência do 
Brasil/2018”, das autoras Natália Fraga Carvalhais Oliveira e Rosi-
mar de Fátima Oliveira, trata especificamente da educação superior 
no Plano Nacional de Educação e nos planos de governo dos can-
didatos presidenciáveis. A discussão da formulação da agenda edu-
cacional também é referenciada no modelo dos “múltiplos fluxos” 
de John W. Kingdon, segundo o qual, as mudanças nas agendas 
decorrem da convergência do fluxo de problema, de soluções/alter-
nativas e do fluxo político, com isso, quando a “atenção se constitui 
em recurso escasso, apenas algumas questões se tornam objeto dos 
tomadores de decisão” (Capella, 2018). A pesquisa analisa como te-
mas relacionados ao ensino superior entraram ou foram bloqueados 
na arena de debates durante o processo eleitoral de 2018 e, desse 
modo, identifica as ideias e estratégias narrativas para a construção 
dos problemas/alternativas relativas à educação superior contidas 
nos programas de governo dos candidatos à presidência do Brasil, 
de forma comparativa com a agenda desse nível de ensino presente 
no Plano Nacional de Educação (PNE/2014-2024). 

No Capítulo 4, intitulado “A formulação da agenda do PDDE: 
um caso ilustrativo da agenda-setting das políticas públicas de fi-
nanciamento educacional do Brasil”, Eldaronice Queiroz de Alva-
renga e Rosimar de Fátima Oliveira também se fundamentam na 
teoria de formulação da agenda. As autoras buscaram identificar 
como a agenda em torno do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE) foi formulada. As estratégias do modelo “múltiplos flu-
xos” de John Kingdon serviram de aporte teórico para a constru-
ção analítica sobre o porquê enviar dinheiro da União direto para 
as escolas públicas, o que chamou a atenção dos formuladores de 
políticas, transformando-se em uma alternativa para o governo de 
Fernando Henrique Cardoso em 1995.

A temática da agenda educacional também orienta os dois últi-
mos capítulos da Seção I. No Capítulo 5, intitulado “Cadê as emen-
das dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas? A meta 
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1 e suas estratégias na tramitação do Plano Nacional de Educação 
(2014-2024) na Câmara dos Deputados”, de autoria de Franceline 
Rodrigues Silva e Rosimar de Fátima Oliveira, a educação infantil é 
debatida sob a perspectiva da formulação das políticas públicas. O 
trabalho discute a tramitação do Projeto de Lei n. 8.035/2010 (PL 
8.035/2010), que deu origem ao novo Plano Nacional de Educação 
(2014-2024), considerado um importante instrumento de planeja-
mento da educação nacional. As autoras analisaram a tramitação do 
PL 8.035/2010 na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, 
focalizando a meta número um, referente à universalização do aten-
dimento da pré-escola e ampliação da oferta nas creches, atendendo, 
no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o ano de 2024. 
Ao descrever a tramitação do PL, a pesquisa identificou que a meta 
número um e suas estratégias foram as que receberam um maior 
número de emendas dos deputados federais, 254 no total, eviden-
ciando a projeção da educação infantil na agenda governamental 
(agenda-setting). Destacam, ainda, que as emendas em sua maioria 
foram aditivas e modificativas, explicitando uma intencionalidade 
dos deputados federais em influir na referida meta e suas estraté-
gias, incluindo ou alterando os conteúdos à proposição. Por fim, no 
Capítulo 6, “O ‘novo’ ensino médio e a meta 3 do Plano Nacional 
de Educação de 2014”, a autora Patrícia Souza Marchand analisa 
a Reforma do Ensino Médio implementada a partir da Lei 13.415 
de 2017 com o intuito de verificar os efeitos dessa reforma para o 
alcance da meta 3 do Plano Nacional de Educação aprovado pela 
Lei n. 13.005 de 2014, meta essa, que tem como objetivo principal 
a universalização do acesso à escola para população de 15 a 17 anos 
de idade até 2016, bem como elevar a taxa líquida de matrículas do 
ensino médio (EM) para 85% até o final da vigência deste Plano. 
A autora analisou as alterações estruturais no ensino médio estabe-
lecidas pela reforma e que estão na contramão do cumprimento da 
meta 3 do PNE. De acordo com o trabalho, a reforma do ensino 
médio pouco tem contribuído para a efetiva implementação da meta 
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3 do Plano Nacional de Educação, na medida em que não ataca as 
verdadeiras causas da crise do ensino médio. A reforma, conforme 
aponta, “retoma concepções já ultrapassadas na educação brasileira 
que estavam muito presentes nas décadas de 70, 80 e 90 como o 
tecnicismo e a oferta de ensino médio em uma concepção dual”. As 
alterações trazidas pela reforma não enfrentam a carência de infra-
estrutura em recursos físicos e humanos das escolas. Neste sentido, 
o capítulo conclui que a reforma estabelecida “não caminha para a 
efetivação de um ensino médio com qualidade e equidade”.

Como já destacado, a Seção II deste e-book apresenta estudos 
que investigam tanto a atuação de instituições que compõe os sis-
temas de ensino, quanto a atuação de instituições externas no que 
concerne às políticas públicas para a educação.pesquisa, desenvolvi-
da por Adriane Peixoto Câmara com o intuito de investigar o papel 
do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais na formulação 
de políticas públicas de educação no âmbito do sistema de ensino 
mi neiro, tem o seu percurso teórico metodológico relatado no Capí-
tulo 7, “Pesquisando instituições: relato de pesquisa”. Neste capítulo, 
a autora apresenta a construção teórica e metodológica desenvolvida 
na sua pesquisa de doutoramento, desde a escolha da perspectiva 
teórico-metodológica, dos conceitos e categorias analíticas, ao le-
vantamento das fontes e procedimentos metodológicos que a per-
mitiram investigar o tema. O neoinstitucionalismo histórico como 
perspectiva teórica, a agenda institucional, o conceito de instituição 
como ferramenta de análise, articulam-se à pesquisa documental, à 
organização, tratamento e à análise de conteúdo. O foco do trabalho 
é demonstrar como essa articulação foi importante para o desenho 
da pesquisa e para a construção de um modelo de análise capaz de 
responder suas hipóteses quanto ao papel do Conselho Estadual de 
Educação de Minas Gerais no sistema de ensino mineiro. O traba-
lho traz uma valorosa contribuição ao destacar o percurso teórico 
metodológico da pesquisa e um modelo de análise aplicado ao estu-
do do papel das instituições nas políticas públicas de educação.
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A centralidade nas instituições e na interação em ambientes insti-
tucionais específicos, do Estado com os diversos agentes sociais, assim 
como os “constrangimentos impostos pelo desenho institucional” na 
análise do processo de produção das políticas públicas são indica-
ções teórico-metodológicas que orientam o trabalho desenvolvido no 
Capítulo 8, “O surgimento dos CMEs e SMEs no estado de Minas 
Gerais: aspectos contextuais”, de Virgínia Coeli Bueno de Queiroz 
e Rosimar de Fátima Oliveira. O estudo analisa os elementos cons-
titucionais, normativos e políticos implicados na decisão municipal 
quanto à criação de seus respectivos Conselhos Municipais de Edu-
cação (CMEs) e Sistemas Municipais de Ensino (SMEs). O objeti-
vo das autoras consiste em verificar se os CMEs de Belo Horizonte, 
Contagem, Divinópolis, Juatuba, Juiz de Fora, Ribeirão das Neves, 
Sabará, Santa Luzia e Sete Lagoas, exercem o papel de formulador de 
política pública em educação no âmbito dos seus respectivos sistemas 
de ensino. Os resultados da pesquisa apontaram para uma incompre-
ensão por parte do poder público municipal acerca da decisão sobre 
SME promovendo a postergação ou a precipitação da decisão mu-
nicipal pela autonomia da educação, confirmando a fragilidade do 
processo de expansão dos CMEs e SMEs, o que coloca em dúvida o 
real compromisso com o projeto democrático-participativo e expõem 
as relações assimétricas de poder entre o Estado e os municípios. 
Com isso, o estudo aporta contribuições relevantes para a análise e a 
produção do conhecimento sobre os Conselhos Municipais de Edu-
cação, decorrentes de sua opção teórico-metodológica e ao elucidar 
os elementos contextuais relacionados, de certa forma, com decisão 
municipal pela criação dos CMEs e dos SMEs em Minas Gerais.

Na sequência, o trabalho intitulado “Fundamentos das políticas 
educacionais em Minas Gerais: o que revelam os Planos Mineiros de 
Desenvolvimento Integrado?" dos autores Eduardo Santos Arau jo e 
Rosimar de Fátima Oliveira, analisa o que teria motivado as políticas 
educacionais integrantes dos PMDIs elaborados nos governos estadu-
ais do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 2003-2014 e 
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na gestão do Partido dos Trabalhadores (PT), no período de 2015 a 
2018. Os autores investigam e comparam os planos elaborados nessas 
gestões, com intuito de verificar se houve mudanças fundamentais 
nos respectivos Planos que poderiam ensejar mudanças na agenda 
governamental e, por conseguinte, no formato e resultados das polí-
ticas públicas educacionais. A pesquisa concluiu que o PSDB e o PT, 
em geral, defendiam a democratização do ensino, escola pública e 
gratuita, e a qualidade educacional.  No entanto, com conceitos bas-
tante díspares, influenciado fundamentalmente pela ideologia parti-
dária. A análise aponta ainda para a percepção sobre a influência da 
Nova Gestão Pública e a gestão para resultados, no governo PSDB, e 
o destaque para a participação social, na gestão petista.

No Capítulo 10, denominado “O sistema nacional de avaliação 
da educação superior e o controle externo exercido pelo Tribunal 
de Contas da União”, Ana Cecília Mendes Gonçalves e Marisa Ri-
beiro Teixeira Duarte investigam o exercício da função avaliativa 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no âmbito das insti-
tuições de ensino superior. Buscam analisar o papel avaliativo de 
instituições externas no sistema federal de ensino e, para tanto, in-
vestigam as recomendações/determinações efetuadas pelo TCU, no 
que diz respeito à avaliação institucional da educação superior do 
país, conduzida pelo Sinaes. Analisam a qualidade dessas recomen-
dações/determinações, bem como os fundamentos que balizam a 
avaliação institucional da educação superior do país. O resultado 
da pesquisa demonstra que a forma de abordagem do TCU, espe-
cialmente a repercussão gerada na mídia, parece “desacreditar” ou 
“incapacitar” o Sinaes. Ao identificar falhas na avaliação, o TCU 
questiona a sua qualidade, indicando que o processo de regulação, 
de maneira geral, também é falho, ou seja, questiona a confiabilida-
de dos resultados e a qualidade dos indicadores gerados, apontando 
para a necessidade de reformulação dos instrumentos de avaliação. 
Nesse sentido, as autoras concluem que a auditoria operacional do 
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TCU, cujo objeto abrangeu a regulação sistêmica e a avaliação da 
qualidade dos cursos de graduação, demonstra uma tendência de 
recrudescimento das políticas de regulação pela via dos resultados. 

Finalizando a Seção II, o Capítulo 11, “A judicialização da 
educa ção”, de Lorena Maia e Rosimar de Fátima Oliveira, investiga 
as tensões jurídicas na educação ao tratar do fenômeno crescente 
da judicialização da política no Brasil. O trabalho empreende uma 
ampla investigação dos estudos nacionais sobre a judicialização da 
educação, mais especificamente sobre o papel do Superior Tribunal 
Federal (STF) na judicialização do campo educacional. As autoras 
aprofundam o conceito e apontam para a existência de múltiplas 
maneiras de conceber a judicialização no contexto brasileiro, além 
dos estudos apontarem uma participação maior do Poder Judiciá-
rio em questões sociais, políticas e econômicas. Nessa perspectiva, o 
STF tem se destacado ora como instituição colegiada, ora de manei-
ra singular, indicando que as decisões tomadas coletiva e individual-
mente por seus ministros são campo fecundo para investigações no 
campo educacional. Quanto ao papel do judiciário, salientam que 
o acionamento dos tribunais para a garantia do direito à educação 
é, com pouquíssimas variações, considerado nos estudos como judi-
cialização da educação como um fenômeno social, jurídico, político, 
no qual se identifica a expansão da atuação do Poder Judiciário no 
campo educacional, sobretudo, quando há falhas na implementação 
de políticas que visam assegurar o direito à educação.

A última seção dessa coletânea traz para o debate questões per-
tinentes à política de financiamento da educação básica no que 
concerne à redução das desigualdades educacionais, aos recursos 
para assegurar acessibilidade e a inclusão de deficientes nas escolas 
públicas e, de um modo geral, à efetivação do direito à educação. 
As relações entre o setor público e privado na oferta da educação 
básica e as novas configurações na educação superior, em particu-
lar, quanto às políticas universitárias de extensão e de internacio-
nalização, também são abordadas.  
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Com o intuito de mostrar como a “provisão de determinados 
programas de educação básica depende das capacidades das agên-
cias implementadoras, neste caso, os municípios”, e, que a maior 
ou menor capacidade dos municípios na provisão de políticas para 
a educação básica depende, em grande medida, “do estoque de 
recursos disponíveis e que possa ser utilizado”, Ágnez de Lélis Sa-
raiva, no Capítulo 12, intitulado “Capacidade estatal para a provi-
são da educação básica: os municípios e suas capacidades fiscais e 
burocráticas”, analisa os estoques de recursos fiscais e burocráticos 
que estruturam as capacidades estatais de quatro municípios mi-
neiros (Divinópolis, Governador Valadares, Teófilo Otoni e Var-
ginha) com o intuito, dentre outros objetivos, de apresentar os da-
dos de capacidade fiscal e burocrática desses municípios e mostrar 
como eles revelam a capacidade dos municípios em implementar, 
por exemplo, a Lei 11.738/2008, que institui o piso salarial para 
os profissionais do magistério público da educação básica e a meta 
número um do PNE 2014-20242. Segundo o autor, as característi-
cas socioeconômicas e regionais dos municípios revelaram cenários 
diversos e desiguais tanto com relação à capacidade fiscal quanto à 
capacidade burocrática. Com relação à primeira, conclui que a des-
peito da política de educação básica ocupar um lugar de destaque 
nos quatro municípios, existem cenários bastante diferentes entre 
eles, resultando em que aqueles com maior capacidade fiscal, em 
decorrência, realizem um maior gasto per capita em atividades de 
educação. Cenários como o do município de Teófilo Otoni, cuja 
complexidade dos problemas exige grandes investimentos em di-
versas áreas sociais, terá sua capacidade de prover a educação básica 
afetada, pois tais problemas disputarão recursos com a área da edu-
cação. Quanto à capacidade burocrática, os municípios também 

2.  Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 
creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças 
de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.
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apresentam níveis de desigualdades consideráveis, desse modo, 
propugna que a União precisa exercer sua função redistributiva 
com mais intensidade para assegurar a equidade na provisão e nos 
resultados da educação básica. 

A preocupação com as desigualdades na distribuição de re-
cursos financeiros para a educação tem destaque no trabalho de-
senvolvido por Daniel Santos Braga, Rafael Henrique de Resende 
Marciano e Raissa Cristina Almeida Coelho Brandão, no Capítulo 
13, “Desigualdades na distribuição de recursos de acessibilidade 
em escolas de Minas Gerais”. A pesquisa investiga a distribuição 
federativa e territorial da disponibilidade de recursos para acessi-
bilidade de estudantes com deficiência e/ou com mobilidade redu-
zida. Os autores identificam que a maioria das escolas públicas de 
Minas Gerais apresentam baixa adequação para receber estudan-
tes com deficiência e/ou mobilidade reduzida, apesar da evolução 
das políticas de inclusão, como o Atendimento Educacional Espe-
cializado (AEE), antes inexistentes. Apesar da legislação vigente, 
prevalece uma situação de ausência de infraestrutura que garanta 
acessibilidade e segurança para a educação especial na perspectiva 
da inclusão na maior parte das escolas de ensino fundamental do 
Estado. Esse fato se deve à distribuição desigual dos recursos tanto 
entre os entes responsáveis pela oferta, quanto no território do Es-
tado. Os autores apontam que, quando comparadas, as escolas es-
taduais apresentam melhores condições de atendimento de inclu-
são do que aquelas administradas pelo poder público municipal, 
reforçando o argumento de que “os municípios são, em geral, os 
entes federativos mais frágeis tanto técnica, como financeiramente 
para implementarem políticas educacionais”.

As relações entre o setor público e o setor privado é o tema do 
trabalho “Relações entre o setor público e privado na educação 
básica: a regulamentação nacional do mercado educacional”, de 
autoria de Glecenir Vaz Teixeira e Marisa Ribeiro Teixeira Du-
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arte. Neste capítulo, as autoras analisam a relação estabelecida 
entre o setor público e o privado na regulamentação nacional do 
mercado educacional. Para tanto, investigam a trajetória da regu-
lamentação nacional sobre a atuação do setor privado na educação 
básica brasileira. A partir da análise dos documentos regulamen-
tadores da atuação do setor privado na educação, distinguem três 
momentos caracterizadores da relação público-privado, a saber: a 
liberdade de iniciativa privada sem regulação nacional para o en-
sino de primeiras letras; a regulamentação nacional do currículo 
a ser ofertado e do funcionamento das escolas públicas e privadas 
de ensino primário e secundário pelos poderes subnacionais; e, 
na atualidade, a autorização pelos poderes subnacionais mediante 
avaliação das condições de oferta e de avaliação dos resultados 
por parte da União. O estudo buscou compreender as mudanças 
ocorridas a partir de 1988 (Constituição Federal, LDB, leis in-
fraconstitucionais etc.) que poderiam conduzir a construção de 
quase mercados, em um sistema educacional tripartite, bem como 
o peso relativo que as regras definidas nacionalmente teriam sobre 
este mercado. Concluem que a regulamentação nacional é pouco 
expressiva da oferta privada de educação básica no Brasil, que tem 
mantido um mercado restrito a percentuais em torno de 15% da 
oferta, em parte devido a um mercado consumidor ainda crescen-
te para esta etapa, mas também às “fortes desigualdades sociais 
que construíram o desenvolvimento capitalista no país”. Por fim, 
consideram a possibilidade de expansão de outras formas de mer-
cado educacional no país, como é o caso das parcerias. 

Para finalizar a coletânea, o Capítulo 15, “Políticas de extensão 
e de internacionalização na universidade heterônoma”, aborda as 
políticas para a educação superior à luz das leituras e discussões 
que interpelam a heteronomia cultural da universidade sob o ca-
pitalismo dependente. As autoras Larissa Maria Rodrigues de Oli-
veira, Natália Fraga Carvalhais Oliveira e Maria Rosimary Soares 
dos Santos apontam a pertinência de abordar a política de extensão 
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universitária conjuntamente à compreensão do sentido que a inter-
nacionalização da ciência vem tomando nas últimas décadas como 
possibilidade de problematizar a agenda da produção do conheci-
mento e da formação nas universidades brasileiras. Nesse sentido, 
a extensão universitária e a política de extensão são analisadas bus-
cando evidenciar seus significados históricos para o cumprimento 
da função social da universidade no Brasil, na configuração do 
tripé da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 
A análise da política de internacionalização tem por base a sua 
compreensão enquanto uma das dimensões da vida universitária, 
que ocorre por meio da produção, trocas e/ou divulgação conjunta 
de conhecimentos acadêmico-científicos e culturais entre as ins-
tituições de diferentes nações, mas também a partir dos sentidos 
a ela atribuídos decorrentes das mudanças nas formas de expan-
são e de acumulação do capital que reconfiguram e promovem a 
mobilidade acadêmica internacional como um serviço educacional 
atrelado aos interesses do mercado mundial. As autoras concluem 
ressaltando a importância, diante da redução drástica de recursos 
com a Emenda Constitucional n. 95/2016, das intervenções nas 
universidades e institutos federais, da guerra cultural e do nega-
cionismo científico, da pandemia da covid-19, da proposição do 
Programa Future-se, “reivindicar e lutar pela autonomia univer-
sitária, pela liberdade de pensamento e de cátedra e por relações 
acadêmicas horizontalizadas ganham maior relevância”.

Todos os trabalhos que compõem esta coletânea resultam de 
pesquisas desenvolvidas no âmbito dos cursos de mestrado e douto-
rado, bem como do estágio de pós-doutorado do Programa de Pós-
-Graduação da Faculdade de Educação, realizados por pesquisado-
res reunidos no Grupase. A existência desse coletivo de pesquisa e a 
sua produção revelam a importância cada vez maior de espaços de 
discussão da pesquisa no campo das políticas públicas de educação 
e do compromisso com o direito de todos à educação e a uma socie-
dade democrática e mais justa. Os trabalhos compartilham a preo-
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cupação com as políticas para a educação básica e superior, em seus 
mais distintos aspectos, como sumarizamos nesta apresentação. 

Cabe ressaltar e agradecer à Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), cujos recursos, por meio do 
Proex do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação, 
tornaram possível a publicação dessa coletânea. 

Maria Rosimary Soares dos Santos e as organizadoras
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1. ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018: 
UMA NOVA AGENDA DAS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS NO BRASIL?

Daniel Santos Braga
Rosimar de Fátima Oliveira

Marisa Ribeiro Teixeira Duarte

Introducão
 
As propostas educacionais dos/as candidatos/as (e de suas co-

ligações) à Presidência da República, nas eleições de 2018, repre-
sentam o pensamento de diferentes comunidades políticas sobre o 
tema. Mais do que apenas cumprirem uma exigência eleitoral, os 
planos de governo permitem a difusão de ideias, valores e proposi-
ções que visam angariar apoio da população na forma de voto.

Este capítulo analisa proposições para a área de educação, cons-
tantes em planos de governo de candidaturas à Presidência da Repú-
blica brasileira nas eleições gerais de 2018 e foi organizado em qua-
tro seções. Na primeira, sintetiza-se aspectos do cenário eleitoral de 
2018, que demonstram singularidades quanto ao processo, resultados 
e características do eleitorado do país. Segue a esta seção a exposição 
do aporte metrológico de análise efetuada sobre o discurso político 
e os processos de formulação da agenda. À luz da abordagem dos 
múltiplos fluxos de Kingdon (2010), o discurso político é apreendido 
como uma atividade de sedução do eleitor por diferentes candidatos, 
mediante atos de linguagem. Na terceira seção, conceitos fundamen-
tais das abordagens de análise foram sintetizados, para que se possa 
proceder o estudo dos programas dos/as pleiteantes. Por fim, na quar-
ta seção, serão selecionados recursos discursivos em relação ao con-
texto educacional nacional e aos espectros políticos das respectivas 
candidaturas, a fim de se analisar as estratégias de soften up.
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Cenário

Planos de governo não são estritamente proposições de políti-
cas públicas para uma área, mas se constituem em uma fase anterior 
à etapa decisória e contribuem para “preparar o terreno”. Têm por 
objetivo influenciar o eleitorado quanto à necessidade de determina-
das pessoas e ações e para isso recorrem à sua assertividade político-
-comunicacional, ao expor o interesse público em causa, sua possível 
viabilidade técnica, relevância socioeconômica e/ou orçamentária. 

Para lograr êxito e exercer influência, os planos de governo, como 
um tipo específico do discurso político, observam regras que os con-
figuram à realidade pela linguagem. Ao mesmo tempo que respon-
dem às sociedades e seus grupos, se apresentam como uma reação, ou 
seja, pretendem agir sobre elas e eles. Para isso, os planos estabelecem 
relações entre o/a candidato/a, sua comunidade política e o eleitorado 
e utilizam estratégias discursivas como a obliteração, a ambiguidade, 
a generalização e a salvação (Krieg-Planque, 2012).

Com o fim do regime autoritário civil-militar (1964-1985), o pe-
ríodo constitucional subsequente registrou o mais longo ciclo de al-
ternância democrática da história do Brasil. Periodicamente, os cida-
dãos politicamente aptos expressam sua vontade em eleições livres, 
podendo eleger postulantes aos poderes legislativo e executivo, que 
consideram melhor representar seus interesses ou valores. No ano 
das últimas eleições presidenciais e legislativas – 2018 –, o eleitorado 
brasileiro superava expressivamente o de todos os países europeus e o 
número de votantes para a presidência dos Estados Unidos em 2016.

Instrução e 
escolaridade

Masculino Feminino
Não 

informado
Total %

Analfabeto 3.453.934 3.843.074 7.978 7.304.986 5,1
Sabe ler e 
escrever

8.251.098 8.046.978 61.035 16.359.111 11,3

Fundamental 
incompleto

21.418.224 20.694.034 16.169 42.128.427 29,2

Fundamental 
completo

18.380.569 19.353.555 8.569 37.742.693 26,2
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Instrução e 
escolaridade

Masculino Feminino
Não 

informado
Total %

Ensino médio 
completo

13.574.444 17.973.534 6.358 31.554.336 21,9

Superior 
completo

3.606.943 5.392.213 1.566 9.000.722 6,2

Não informado 46.405 51.338 3.229 100.972 0,1
Total 68.731.617 75.354.726 104.904 144.191.247 100,0

Tabela 1. Eleitorado brasileiro, por sexo e grau de instrução/escolaridade, 2018
Fonte: Estatísticas do eleitorado, TSE.

A atual Constituição Brasileira (Brasil, 1988) estendeu o direito 
de voto aos analfabetos, aos maiores de 70 anos e aos jovens entre 
16 e 18 anos. Todo este eleitorado estava obrigado a se alistar e 
votar. Limongi, Cheihub e Figueiredo (2015) concluem que na atu-
alidade os eleitores brasileiros incorrem em pequenos custos para 
se alistar, comparecer às urnas e manifestar suas preferências. Se a 
participação política dessa expressiva população (Tabela 1) encon-
trou poucas dificuldades para comparecer ao local de votação, os 
recursos necessários para uma escolha mais informada são extrema-
mente desiguais. Aproximadamente, 71% do eleitorado brasileiro 
não concluiu a etapa da escolaridade obrigatória e de direito público 
subjetivo (Tabela 1), o que acarreta maiores dificuldades para ana-
lisar e interpretar proposições e pontos de vista diversos, de modo a 
fundamentar posições diferentes às difundidas nos sensos comuns. 

A partir de 2010, as restrições legais ao uso de ferramentas digi-
tais nas campanhas eleitorais foram eliminadas pelo Tribunal Elei-
toral e seu uso difundiu-se. Braga e Carlomagno (2018) concluem 
que nas últimas eleições o uso de aplicativos como Facebook ou 
WhatsApp foi impulsionado por sua facilidade em organizar redes 
e trocar informações com apoiadores mais leais, ao invés de “cons-
truir uma narrativa sobre si mesmo”, o que contribuiu para impul-
sionar formas participativas associadas a ideias e valores políticos 
já predominantes entre os eleitores. Kingdon (2010), por sua vez, 
identifica que janelas de oportunidade articulam diferentes tempo-
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ralidades, quando acontecimentos pontuais são capazes de capturar 
ideias, valores e práticas constituídas ao longo do tempo. E a im-
portância desse modelo analítico reside em conciliar ações e ideias 
contingentes com fenômenos de longo curso. 

O objetivo deste capítulo é analisar as propostas referentes à 
educação presentes nos planos de governo das três principais can-
didaturas registradas no TSE no pleito de 2018 para o cargo de 
Presidência da República e que obtiveram o maior número de votos.

Nª de 
registro

Nome do candidato partido coligação Votos
% 

válidos

17 Jair Bolsonaro PSL
PSL – 
PRTB

40.277.010 46,03

13 Fernando Haddad PT
PC do B e 

PROS
31.342.051 29,28

12 Ciro Gomes PDT AVANTE 13.344.371 12,47

Demais partidos participantes

PSDB; PTB; PP; 
PR; DEM; SOLI-

DARIEDADE; PPS;  
PRB; PSD; NOVO; 

PATRIOTAS, 
MDB; PHS; REDE; 

PV, PODEMOS; 
PRP; PSC, PTC; 

PSOL; PCB; PSTU, 
DC; PPL

13.087.317 12,22

Quadro 1. Cena do resultado do primeiro turno das eleições presidenciais 
de 2018, Brasil

Fonte: Divulgação de resultados das eleições/TSE.

A escolha por três planos de governo justifica-se pelos resultados 
do primeiro turno das eleições. Quando se esperaria que a pluralidade 
do eleitorado se manifestasse com maior vigor, três candidatos totali-
zaram mais de 2/3 dos votos válidos (87,78%). Em um cenário com a 
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apresentação de 13 candidaturas, coligações e respectivos planos go-
vernamentais, o resultado eleitoral do primeiro turno expressa aquelas 
proposições que efetivamente mobilizaram eleitores. Krieg-Planque 
(2018) afirmam que a eleição de um candidato em detrimento de ou-
tros pressupõe o desdobramento de atividades discursivas, mas, dentre 
essas, os planos de governo expressariam uma operação mais racional 
da argumentação para “amaciar” possíveis eleitores?

Método

Diferentes analistas, se debruçaram sobre a formação da agenda 
política, buscam responder o porquê de algumas questões desper-
tarem atenção da sociedade e passarem a fazer parte da pauta de 
discussões em detrimento de outras. Da mesma forma, interessava-
-lhes entender o porquê de algumas alternativas de ação serem es-
colhidas enquanto outras propostas ficarem relegadas ao esqueci-
mento. Para análise dos efeitos dos planos de governo apresentados, 
foi utilizada a abordagem dos múltiplos fluxos de Kingdon (2010), 
mais especificamente o fluxo das soluções ou das alternativas (policy 
stream) e os conceitos de soften up.

Planos de governo expressam para o senso comum promessas 
passíveis de serem cumpridas para a conquista de eleitores. Nesse 
sentido, são manifestos, gênero discursivo que ao mesmo tempo 
que reage ao mundo, pretende, também, agir sobre esse mundo. 
Mas, é mediante o estudo de sua dinâmica comunicacional que se 
revela o jogo de luzes e sombras, ou seja, as estratégias que articu-
lam lógicas condutoras das ações políticas na competição por elei-
tores. Em outros termos, planos de governo expressam a “educação 
política” de seus candidatos e comunidades e, também, um desejo 
de “educar politicamente” cidadãos/ãs, como possíveis eleitores.

Os planos se legitimam por expressarem possíveis temas para as 
agendas de futuros governos e ideias difundidos nas comunidades 
políticas de uma coligação. Entretanto, esse gênero discursivo parte 
do pressuposto de que o enunciado é (re)conhecido e demandado 
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pelos eleitores – o ato de sempre reafirmar a prioridade política que 
se pretende atribuir à educação, por exemplo. Ao reiterar esse enun-
ciado genérico, planos de governo sugerem seguir ações possíveis de 
desenvolvimento e, desse modo, suas diferenças podem ser expostas 
e ocultadas simultaneamente.

Para fins de análise, construiu-se um quadro sinóptico dos planos 
de governo disponibilizados, com o intuito de, ao explicitar o tratamen-
to atribuído à educação, revelar as semânticas orientadoras do discurso.

Fluxo das politics e dos discursos políticos

Em texto clássico de 1984, Kingdon explicitou dois momentos 
pré-decisórios no ciclo das políticas públicas: a formação da agen-
da e a especificação de alternativas. Para este autor, existem três 
tipos de agenda: não governamental (ou sistêmica), governamental 
e de decisão. Enquanto a agenda não governamental seria aquela 
que contém assuntos que, embora relevantes e motivos constantes 
de preocupação entre eleitores/as, seus temas ainda não receberam 
atenção direta do(s) governo(s). A agenda governamental, por sua 
vez, é aquela em que os assuntos são considerados relevantes e que, 
de maneira geral, recebem/receberiam atenção do(s) governo(s), 
tanto para aspectos normativos, para proposições de ações, quanto 
para a alocação de recursos diversos (Kingdon, 2010).

Eventualmente, uma questão existente na sociedade, mas que 
não se constitui como uma agenda governamental pode passar a 
ser um problema de política pública. Para Kingdon, essa passagem 
pode se dar pela influência de três mecanismos básicos: eventos, cri-
ses e símbolos; indicadores que apontam e mensuram a magnitude 
de uma situação impedindo a manutenção da sua “invisibilidade”; 
e feedback das ações governamentais a partir de sua avaliação or-
çamentária dos custos e gastos. De uma forma ou de outra, dada 
a simultaneidade dos problemas que demandam atenção estatal, 
assim como a sua complexidade, o governo tem que decidir qual 
deles dará atenção mais detida. Kingdon aponta que essa agenda 
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de decisão (decision agenda) se constitui exatamente à formulação e 
implementação de políticas públicas (Kingdon, 2010).

A agenda de decisões é afetada por múltiplos fluxos não inten-
cionais. No processo pré-decisório do estabelecimento da agenda, os 
fluxos são problemas (problem stream) que  se referem às questões 
subjacentes na sociedade, seja os da agenda governamental ou não; e 
o fluxo político (political stream), no qual os agentes políticos em suas 
disputas e acordos parlamentares e eleitorais geram um clima ou hu-
mor político. Já no processo pré-decisório da especificação das alter-
nativas, o fluxo das alternativas ou das soluções (policy stream) é onde 
são apresentadas e escolhidas soluções para o problema, seja através 
de consenso, pressão ou convencimento. É exatamente neste fluxo 
que se dão as propostas eleitorais dos/as candidatos/as no sufrágio.

Cada um dos fluxos coexiste nos sistemas, em geral de forma 
independente um do outro, com regras e dinâmicas específicas. Po-
rém, existem situações nas quais os fluxos convergem e se acoplam, 
surgindo uma janela de oportunidades para a elaboração de políti-
cas públicas (policy window). Para o autor, essas janelas são abertas 
em períodos de crise e desastres. Porém, elas também se abrem em 
períodos previsíveis, sendo o principal deles o período eleitoral. A 
partir da abertura da janela de oportunidades, os empreendedores 
de políticas (policy entrepreneurs) visíveis ou invisíveis, atuam para 
fomentarem a elaboração da política (Kingdon, 2010).

As propostas educacionais presentes nos programas de governo 
dos/as presidenciáveis podem ser consideradas parte do policy stream, 
uma vez que se constituem como alternativas aos problemas concer-
nentes à educação postos na agenda governamental. Como afirmado 
anteriormente, as soluções propostas não são, necessariamente, uma 
posição individualizada do/a candidato/a, mas representam concep-
ções geradas no que Kingdon chama de comunidades políticas (po-
licy communities). Dentro dessas comunidades, circulam diferentes 
proposições que disputam internamente o consenso, ou pelo menos 
a hegemonia no grupo. Em uma analogia com a Biologia evolutiva, 
o autor aponta que algumas dessas proposições, em uma espécie de 
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seleção natural, sobrevivem enquanto outras são deixadas de lado. 
Essa predominância se dá seja por algumas ideias se mostrarem mais 
viáveis do ponto de vista técnico e financeiro, seja por quaisquer 
outros motivos. A partir desse momento, as comunidades políticas 
passam a difundir a ideia sobrevivente, não só internamente, mas 
também para o público geral, com o objetivo de “amaciar” a opinião 
pública, convencendo-a da sua necessidade/viabilidade. Kingdon 
utiliza o termo soften up para nomear esse “amaciamento” da opi-
nião pública em relação às ideias sobreviventes.

Como as eleições geram uma janela de oportunidades previ-
sível, a propaganda eleitoral e a divulgação das propostas educa-
cionais via programa de governo são formas fundamentais de con-
vencimento, e que podem resultar na vitória do/a candidato/a que 
melhor convencer o eleitorado de suas ideias. Assim, tendo em vista 
o recente soften up da opinião pública para um conjunto de ideias, 
e com lastro da força do voto, o início de um novo governo é, para 
Kingdon, o momento mais favorável para mudanças na agenda e 
para a formulação de políticas públicas. Essas políticas não são de-
correntes dos planos de governo em si, mas de alternativas coloca-
das que já foram devidamente disseminadas pelo soften up das elei-
ções e respaldadas pelo voto popular. Essa difusão da ideia faz com 
que a ideia ganhe cada vez mais adeptos (bandwagon), produzindo 
uma lista restrita de propostas sobreviveram ao processo de seleção 
de alternativas. Ou seja, aberta a janela de oportunidades com o 
acoplamento dos fluxos, os empreendedores de política mobilizam 
esforços para a formulação da política que, pelo menos em tese, já 
encontram apoio junto à opinião pública (national mood). 

A educação nos planos de governo

As propostas nos programas atuariam como complemento dos 
recursos discursivos do/a postulante na direção do convencimento 
e amaciamento de novos eleitores em torno de sua candidatura e de 
sua plataforma discursiva e, também, como expressão de valores e 
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ações de suas comunidades políticas. Para responder, foram obser-
vados separadamente os principais aspectos educacionais em cada 
candidatura e posteriormente estabelecido análise comparativa das 
observações. A exposição seguiu a ordem do resultado eleitoral do 
segundo turno das eleições à presidência.

Fernando Haddad – PT

A candidatura de Fernando Haddad foi registrada no TSE 
após o indeferimento do nome de Luiz Inácio Lula da Silva, subs-
tituindo-o como candidato da coligação “O povo feliz de novo” 
(PT, PCdoB e Pros). O plano tem 61 páginas e é estruturado em 
5 eixos, após um preâmbulo.

O documento da candidatura de Fernando Haddad tem início 
com a citação de frase de Lula, extraída do discurso proferido no 
dia em que foi conduzido à prisão: “minhas ideias pairam no ar e 
não têm como prendê-las”. Em seguida, o preâmbulo subdivide-
-se em seis subtópicos referindo-se a um plano de emergência para 
deter a crise e gerar empregos; à necessidade de reformas estruturais 
para o país, à de construção democrática, à de um novo período de 
afirmação de direitos; ao novo pacto federativo voltado à promoção 
de direitos e, por último, com a apresentação de uma nova visão 
sobre o país e a sociedade, que denomina transição ecológica. En-
cerra-se este preâmbulo com um manifesto “rumo ao futuro desse 
sonho intenso que é o Brasil”, onde associa o voto no candidato à 
única possibilidade de manutenção da democracia.

Neste preâmbulo, afirma-se que a educação terá prioridade es-
tratégica para um projeto de nação e que a atuação do futuro gover-
no será como antes, quando o candidato era ministro da Educação 
de Lula. O preâmbulo informa também sobre novas medidas a se-
rem introduzidas na área educacional e destaca em relação ao ensino 
médio, a revogação das medidas adotadas “pela reforma autoritária 
promovida pelo governo Temer”, aponta para a regulamentação do 
chamado Sistema S, estabelecimento de relações com estados e mu-
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nicípios para melhoria do ensino em regiões de alta vulnerabilidade, 
dentre outras indicações (Haddad; D’Ávila, 2018, p. 8).

A proposta de governo da coligação PT-PCdoB-Pros menciona 
a palavra educação em diferentes momentos. As propostas do plano 
relacionadas à educação foram concentradas no item 3.3 e este item 
aponta para prioridades educacionais em três direções: em relação 
à educação escolar propriamente dita, em relação à educação para 
a formação em direitos humanos e em relação ao desenvolvimen-
to socioeconômico. Essas direções expressam como a comunidade 
política, que redigiu o plano, estabeleceu preferências direcionadas 
para múltiplos valores e ações diversas. O plano de governo, embora 
detalhado, não constrói, nos termos já postos por Kingdon (2010), 
uma ordem racional de preferências. A estrutura do planejamento 
deixou em suspense as decisões, mas lista um conjunto de possíveis 
alternativas para a área educacional. Esta redação reconhece a multi-
dimensionalidade da educação e não prioriza medidas relacionadas 
às políticas de administração do sistema institucional de educação, 
mas também o reconhece ao afirmar de modo ambíguo a necessida-
de de um novo pacto federativo para a efetivação dos direitos sociais.

A proposta de governo, para fazer valer sua causa, evoca Lula 
em diferentes momentos e de duas maneiras. De um lado ao deixar 
implícito a continuidade de um projeto anterior, iniciado em 2002: 
“o acesso à educação, saúde, cultura, entre outros, foi ampliado em 
praticamente todo o período dos governos Lula e Dilma” (Ha-
ddad; D’Ávila, 2018, p. 24). Ao utilizar, de forma semelhante, a 
mesma estrutura da argumentação apresentada no plano de gover-
no de Luís Inácio Lula da Silva: “Lula é a ideia que inspirou este 
Plano de Governo” (Haddad; D’Ávila, 2018, p. 5). Por outro lado, 
ao reiterar a necessidade de revogação das medidas adotadas: “des-
de o golpe de 2016, inúmeros direitos foram cassados”; “o golpe 
especialmente pela instituição do teto dos gastos”.

Estão explícitos, no plano, temas já debatidos pelos governos 
petistas, inclusive na gestão de Haddad à frente do MEC, mas que 
não chegaram à agenda decisória. Dentre esses temas se destacam a 
Prova Nacional para Ingresso na Carreira Docente, o Fundeb per-
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manente, investimentos em ciência, tecnologia e inovação, proje-
tos para combater a violência na escola, parcerias com o Sistema S 
(Sesi, Senai, Sesc, Senac e Senar) para complementação da educa-
ção profissional, entre outros.

Para todos os efeitos, a chapa encabeçada por Haddad se apresen-
ta como herdeira desse período, uma vez que o próprio foi ministro 
da Educação de 2005 a 2012. Assim, o texto se coloca como opositor 
a uma suposta desconstrução das políticas educacionais promovidas 
desde o impedimento, chamado pelo texto de golpe de 2016.

Ciro Gomes – PDT

O plano de governo do candidato Ciro Gomes da coligação 
Brasil Soberano (PDT e Avante), denominado Diretrizes para uma 
estratégia nacional de desenvolvimento para o Brasil, tem 62 pági-
nas. Logo no preâmbulo do texto, está anunciado que o documento 
não se constitui como um plano de governo estritamente. Antes, 
se apresenta como diretrizes que deverão ser discutidas e aperfei-
çoadas com a participação da sociedade e suas muitas instituições 
representativas. O plano está dividido em 12 pontos e a educação 
tem presença em diversos momentos. Apesar disso, o quinto ponto 
chamado “Investir maciçamente na educação” é o que apresenta as 
propostas para a área de maneira mais consolidada.

O programa relaciona instrumentos necessários para atingir os 
objetivos, assim como medidas para a construção dos instrumentos. 
Em relação ao currículo, o plano propõe a reabertura da discussão 
sobre a melhoria e implementação da Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC), com ampla participação de professores e alunos. 
No tocante aos profissionais da educação, se propõe uma capaci-
tação contínua de gestores e professores, estruturação de carreiras 
e programas de incentivos. Ainda sobre a questão de incentivos, a 
proposta da coligação pode ser entendida como um mecanismo de 
indução com ampliação de recursos para estados e municípios que 
aderirem às políticas nacionais. Esses recursos viriam de um novo 
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desenho do Fundeb no qual estaria previsto um repasse por parte da 
União de 10% adicionais discricionários de acordo com a adesão do 
município/estado aos princípios gerais da política e aos resultados 
alcançados. Essa regulação por resultados (Maroy; Voisin, 2013) 
também transparece nas propostas de políticas para professores/as e 
gestores/as escolares. Um exemplo de indução é a proposta de cria-
ção de uma prova nacional de seleção de professores que os estados 
e municípios poderão aderir, para jornada de 40 horas semanais.

As outras propostas para a educação básica presentes no pro-
grama são genéricas sem se aprofundar na quantidade ou nas ações 
para alcançá-las. Alguns exemplos são ampliação da rede de escolas 
para alfabetização e de educação de jovens e adultos (EJA), oferta 
continuada de capacitação de professores/as, instituição de progra-
mas de reforço escolar, apoio à melhoria da infraestrutura das esco-
las e das condições de trabalho docente, entre outras.

As propostas para o ensino superior se comprometem com a 
manutenção da gratuidade e das políticas de cotas nas universida-
des e institutos federais. A chapa também se compromete com a 
manutenção do ingresso por meio do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). O texto 
apresenta como proposta para as instituições privadas o aprimora-
mento de políticas de concessão de bolsas, assim como a facilitação 
de parcerias. Em relação à ciência e tecnologia, a candidatura de 
Ciro Gomes propõe novos estímulos e a recuperação da política de 
bolsas de estudo para a graduação e a pós-graduação.

Jair Bolsonaro – PSL

O plano de governo da coligação Brasil acima de tudo, Deus aci-
ma de todos (PSL e PRTB) de Jair Bolsonaro foi intitulado “O cami-
nho da prosperidade” e tem 81 páginas. As propostas de educação são 
acompanhadas de dados da ONU, OCDE e IBGE que revelam que o 
Brasil gasta como os países mais ricos do mundo, mas tem resultados 
como os países mais pobres. Portanto, seria possível fazer muito mais 
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com a mesma quantidade de recursos. Aponta ainda a grande quan-
tidade de jovens brasileiros que não completaram o ensino médio. O 
programa compara a realidade brasileira com outros países visitados 
pelo candidato Jair Bolsonaro como Japão, Taiwan a Coréia do Sul, 
que sem ampliar significativamente os gastos com educação, com mu-
dança de metodologia e prioridades, deixaram de ser países pobres e se 
tornaram países ricos em uma geração. Assim, o programa de Bolso-
naro também se aproxima da teoria do capital humano.

O texto aponta que parte dos problemas da educação brasileira são 
decorrentes de um intenso processo de doutrinação ideológica, chama-
do no programa de marxismo cultural gramsciano, e que foi dissemi-
nado no país por Paulo Freire. A doutrinação e a sexualização precoce 
das crianças estariam desviando o foco que a educação deveria ter.

A partir dos dados apresentados e a exposição das concepções, 
as propostas elencadas são: investir mais na educação inicial, alterar 
profundamente a BNCC, acabar com a aprovação automática, eli-
minar a doutrinação e a sexualização precoce das escolas. O plano 
propõe ainda, como medida de alcançar as áreas carentes e rurais, a 
utilização da Educação a Distância (EaD). Além disso, para melho-
rar a gestão do sistema, o programa da coligação aponta um maior 
diálogo entre os entes federados, usando de avaliações técnicas para 
fazer diagnósticos de quais são as principais carências em cada re-
gião. Em relação ao ensino superior, a proposta de governo aponta 
fomentar o empreendedorismo dentro da universidade para que os 
jovens recém-formados criem suas próprias empresas, assim como 
fazer parcerias público-privadas para a inovação tecnológica.

Em seguida, o programa em questão traz dados sobre a educação 
básica que, ao contrário do ensino superior, tem na rede pública sua 
maior oferta. Também diferente do ensino superior, o texto afirma 
que a educação básica pública oferece um débil processo de aprendi-
zagem. Isso se dá devido ao baixo salário dos/as professores/as, jorna-
da escolar parcial, a limitação de uma política nacional de educação 
decorrente da responsabilidade compartilhada pelos entes federativos.
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Assim, a proposta da candidatura é universalizar o ensino mé-
dio e criar as condições para melhorar substancialmente a qualida-
de da educação básica pública. Seriam adotados como medidas a 
equiparação do piso salarial do ensino básico ao piso dos institutos 
tecnológicos; união de esforços da União, estados e municípios para 
implantar a educação em tempo integral em todas as escolas e zerar 
o déficit de creches e pré-escolas em quatro anos.

O plano apresenta algumas informações sem evidências empíricas 
e não apresenta como se dará a ampliação do atendimento no ensino 
superior público. Também não discute a questão orçamentária tendo 
em vista o limite imposto pela EC 95/16. Sobre as propostas para a 
educação básica, dado que o ensino médio é de responsabilidade dos 
estados e a educação infantil, dos municípios, o texto não discute a 
partir de quais mecanismos colocará em curso a proposta de universa-
lização do atendimento nessas duas etapas da educação básica.

Considerações finais

Em geral, a maior parte dessas informações são genéricas pois 
não especificam detalhes e nem ações. Ou seja, não é possível extrair 
desse tipo de proposta um posicionamento ideológico que diferencia 
seu/sua proponente dos/as demais. Os diagnósticos sobre as condi-
ções atuais da educação nacional, por sua vez, também são vagos e 
imprecisos. Em poucos momentos (e somente para algumas candida-
turas) se recorre a algum tipo de fonte de dados ou indicadores para 
o embasamento das propostas. Predominam frases como “aumentar 
a qualidade da educação”; “prioridade para a educação”; “valorizar os 
professores”; “educação integral”; “mais investimentos na educação”; 
“educação profissional”; “mais atenção para a educação básica”.

No entanto, apesar do aspecto geral das abordagens caminha-
rem por um espaço comum de temas e avaliações – uma agenda 
governamental nos dizeres de Kingdon (2010) –, algumas posições 
diferenciam as candidaturas quanto à sua matriz de pensamento. 
Analisando os programas das treze candidaturas à presidência do 
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Brasil, foi possível extrair algumas considerações gerais. A primei-
ra delas é que as proposições se aproximam nos temas desvelan-
do uma consistência da agenda especializada da educação no país. 
Balizando-se apenas pelos documentos registrados no TSE, uma 
segunda consideração que pode ser feita é que as propostas tendem 
a ser generalistas (em alguns casos, datadas) e não se aprofundam 
nas ações a serem desenvolvidas em uma eventual vitória no su-
frágio. As localizações no espectro político, ainda que em alguns 
momentos sejam textualmente explicitadas, são difusas no tocante 
às propostas para a educação.

A constatação de uma agenda consolidada reforça a hipótese 
das propostas eleitorais se inserirem no processo pré-decisório de 
especificação das alternativas. Ou seja, os problemas já estão postos, 
cabendo aos/às candidatos/as apresentarem soluções para eles, seja 
através de consenso, pressão ou convencimento.

Por outro lado, a presença de elementos novos e destoantes do 
conjunto de propostas contidas, na agenda, permite uma análise dos 
programas eleitorais também como estratégias de soften up. As comu-
nidades políticas representadas por um/a ou mais candidato/a(s) vêm 
no período de propaganda eleitoral uma oportunidade de difusão e 
disseminação de ideias que até então estavam restritas, a fim de an-
gariar apoiadores que reproduzirão a ideia, amplificando seu alcance.

Ainda que o/a candidato/a não seja eleito/a, e a depender do su-
cesso da estratégia, a ideia em questão pode ser alçada à condição de 
problema, passando a figurar dentre os temas da agenda especiali-
zada. Uma eventual vitória eleitoral possibilitaria uma transição da 
agenda governamental para a agenda decisória, configurada como 
uma janela de oportunidades. Com o humor nacional mobilizado, tal 
questão poderia estar apta para se desdobrar em uma política pública. 
A vitória eleitoral de Jair Bolsonaro no sufrágio de 2018, por exemplo, 
coloca a questão do enfrentamento de uma suposta doutrinação de-
corrente do pensamento de Paulo Freire, até então excêntrica à agenda 
da educação, em uma posição privilegiada na agenda decisória.
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2. BLOQUEIO DA AGENDA E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS PARA O PROCESSO 

DE FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS: UMA ANÁLISE SOBRE 

OS PROGRAMAS DE GOVERNO DOS 
CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA/20181

Efraim Lopes Soares
Mariana Trindade Cruz

Rosimar de Fátima Oliveira

Introdução

A pesquisa aqui proposta pretende encontrar evidências que 
contribuam para o entendimento de como o tema “educação” foi 
tratado nos planos de governo dos candidatos à Presidência da Re-
pública em 2018. Acredita-se que a ausência de planos e diretrizes 
para a educação nesses programas acarretam prejuízos para áreas 
sociais específicas quando a agenda governamental se define, uma 
vez que as propostas elencadas pelos presidenciáveis são possíveis 
problemas a serem enfrentados durante o seu governo.

Além disso, ainda é preciso atentar-se para a forma que os proble-
mas serão compreendidos pelos atores políticos e a maneira pela qual 
eles serão definidos, na fase de agendamento da questão, uma vez que 
tal compreensão orientará todo o debate sobre as escolhas que serão 
feitas durante o processo decisório, influenciando inclusive as ações 
que serão desenvolvidas nos momentos de implementação e avaliação 
da política (Capella, 2018). Isso porque investigar o processo de for-
mulação da agenda, hoje, é sem dúvida compreender os processos de 

1. Esta pesquisa é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desen-
volvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema) e pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
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mudanças e de estabilidade política, uma vez que “entender o proces-
so de formulação permite ampliar o entendimento sobre as mudanças 
em políticas públicas, a participação de atores, suas ideias, crenças e o 
próprio ‘fazer’ das políticas” (Capella, 2018, p. 10). 

Assim, como se trata de um estudo pouco explorado pela lite-
ratura, ensaiou-se aqui uma análise documental nos programas de 
governos de 6 (seis) candidaturas registradas no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), no pleito de 2018, para o cargo de presidente da 
República. Por meio da análise de conteúdo (Bardin, 2011), des-
tacou-se os problemas e as alternativas descritas nesses documen-
tos. O objetivo foi identificar como o tema “educação” foi tratado 
enquanto problema pelas candidaturas. A partir disso é possível 
inferir quais questões foram mantidas fora desses programas e se 
isso poderá representar um bloqueio na agenda governamental e, 
consequentemente, um entrave para o processo de formulação das 
políticas públicas para a educação.

O capítulo está dividido em três seções. Na primeira, será reali-
zado uma discussão sobre as possibilidades existentes de montagem 
das agendas e como determinados problemas e questões são aborda-
dos antes mesmo de fazerem parte de uma agenda governamental 
ou decisória. Tal análise permitirá visualizar onde os programas de 
governos se encontram no ciclo da política pública e como eles po-
dem afetar o processo de formulação das políticas. Na segunda seção, 
realizar-se-á a análise crítica dos documentos referentes aos progra-
mas de governos dos candidatos presidenciáveis em 2018. E, por fim, 
nas considerações finais, destaca-se os principais achados da análise 
de conteúdo realizada nos programas de governo dos seis candidatos.

Processo de formulação da agenda de políticas públicas 

As políticas públicas, em sua maioria, representam uma respos-
ta do governo aos problemas públicos constatados que, por meio do 
desenvolvimento de ações e programas, objetivam o bem comum e 
a diminuição da desigualdade social. Contudo, esses programas e 
ações precisam ser estruturados de maneira funcional, embora não 
sequencial, para tornar possível a produção e organização do proje-
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to, uma vez que é a partir disso que será possível compreender em 
que “pé” se encontra o país e o que pode ser feito por ele. 

Atentar para a forma que o ciclo de política funciona é de grande 
utilidade, pois, embora ele não expresse a real dinâmica ou vida de 
uma política pública, o ciclo de políticas “[...] ajuda a organizar as 
ideias, faz que a complexidade de uma política pública seja simplifi-
cada e ajuda políticos administradores e pesquisadores a criar um re-
ferencial comparativo para casos heterogêneos” (Secchi, 2012, p. 34). 

Optou-se neste trabalho pelo reconhecimento de seis fases es-
senciais no processo de elaboração de política pública, quais sejam: 
percepção e definição de problemas, formação da agenda decisória, 
formulação de programas e projetos, tomada de decisão, imple-
mentação das políticas delineadas e monitoramento e avaliação das 
ações (Secchi, 2012; Raeder, 2014).

Percepção e 
definição de 
problemas

Implementação 
das políticas 
delineadas

Formulação de 
programas e 

projetos

Formação da 
agenda 

decisória

Tomada de 
decisão

Monitoramento 
e avaliação 
das ações

Figura 1. Fases do processo de elaboração da política pública
Fonte: Elaborada pelos autores.

Dentre as etapas desse ciclo, destaca-se a formulação da po-
lítica que está relacionada ao processo de elaboração de opções a 
respeito do que fazer sobre o problema público constatado, ou seja, 
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é a proposição de meios para resolver as necessidades percebidas 
da sociedade que envolve “[...] a identificação, o refinamento e a 
formalização das opções políticas que poderão ajudar a resolver as 
questões e os problemas reconhecidos no estágio da montagem da 
agenda” (Howllet; Ramesh; Perl, 2013, p. 123).

Para compreender esse processo de formulação de políticas pú-
blicas e como ele ocorre, Capella (2018) afirma ser necessário ter 
clareza de dois elementos, quais sejam: 1) a definição da agenda, e 
2) a definição de alternativas. O primeiro está relacionado à atenção 
que se dá a questões ou problemas específicos. O segundo, preo-
cupa-se com um plano de ação para o problema em questão. Isso 
porque gerenciar problemas e determinar quais são relevantes para 
serem enfrentados e quais poderão esperar faz parte do processo de 
disputa por atenção e está dentro do principal objetivo dos estudos 
sobre agenda, qual seja, analisar o processo pelo qual problemas são 
considerados relevantes ao longo do tempo (Capella, 2006).

Nesse sentido, a definição de problemas se constitui, sobretu-
do, em um dos fatores mais essenciais para explicar a formação da 
agenda, pois, definindo-se o problema é possível estruturar o debate 
sobre uma questão e aí chamar a atenção dos tomadores de decisão. 
Além disso, ressalta-se que a definição de problemas é essencial-
mente política (Capella, 2018), uma vez que

Os problemas são definidos na política para atingir metas 
- mobilizar o apoio para um lado em um conflito. Definir 
um problema é fazer uma declaração sobre o que está em 
jogo e quem é afetado e, portanto, definir interesses e a 
constituição de alianças. Não existe uma definição de pro-
blema apolítica. (Stone, 2002 apud Capella, 2018, p. 18)

Soma-se a isso o fato de que os problemas não são elementos 
prestes a serem identificados, diagnosticados ou descobertos, mas 
sim entendidos como o resultado de um processo de escolhas por 
grupos sociais em relação às diversas questões que circulam pela 
arena pública (Capella, 2006).
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Nessa esteira, o cientista político Jonh Kingdon, em seu livro 
Agendas, Alternativas e Políticas Públicas2, propõe a existência de 
três fluxos (problema, solução e vontade política) para uma questão 
entrar na agenda e enfatiza que se um problema não houver solução 
será impossível obter atenção política. 

Isso porque pode existir uma ideia maravilhosa a ser soluciona-
da no campo concreto, contudo, se isso não estiver respondendo a 
nenhum problema relevante, nenhuma atenção política será levan-
tada. Por fim, pode existir uma vontade política para solucionar um 
problema, todavia se nenhuma solução estiver disponível, nada acon-
tecerá. A vontade política vem tanto de elementos previsíveis, como 
pós-eleições; quanto de imprevisíveis, como os desastres naturais. A 
teoria dos múltiplos fluxos considera que deve existir uma ideia rele-
vante, a fim de obter a atenção política para usar uma solução dispo-
nível para resolver um problema existente (Kingdon, 2014). Mas, o 
que significa montagem da agenda? Para Kingdon, a agenda

[...] é a lista de assuntos ou problemas para os quais funcio-
nários governamentais e pessoas de fora do governo, intima-
mente associadas a essas autoridades, estão prestando séria 
atenção em um determinado momento. [...] Fora do conjun-
to de todos os assuntos concebíveis ou problemas aos quais 
os funcionários poderiam estar prestando atenção, eles de 
fato cuidam seriamente de alguns, em vez de outros. Assim, 
o processo de agendamento reduz esse conjunto de assuntos 
concebíveis para o conjunto que realmente se torna o foco de 
atenção. (Kingdon, 2014, p. 3, tradução própria)3 

2. Agendas, Alternatives and Public Policies.
3. “The agenda, as I conceive of it, is the list of subjects or problems to which 
governmental officials, and people outside of government closely associated with 
those officials, are paying some serious attention at any given time. [...] Out of 
the set of all conceivable subjects or problems to which officials could be paying 
attention, they do in fact seriously attend to some rather than others. So the 
agenda-setting process narrows this set of conceivable subjects to the set that 
actually becomes the focus of attention. We want to understand not only why the 
agenda is composed as it is at anyone point in time, but how and why it changes 
from one time to another” (Kingdon, 1984, p. 3).
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Dessa forma, compreende-se a agenda como o conjunto de 
questões relevantes na opinião pública, na mídia, ou até mesmo 
dentro do governo, durante um determinado período (Capella, 
2006). Isto se deve à essência do processo de montagem da agenda 
que perpasse por reconhecer um assunto como um problema e este 
ter a atenção por parte do governo. Todavia 

Isso não garante, de modo algum, que o problema será 
eventualmente abordado, ou resolvido, por alguma ativida-
de adicional do governo, mas apenas que ele foi isolada-
mente destacado para que o governo o leve em consideração 
entre a massa de problemas que existem numa sociedade em 
determinado momento. Isto é, ele foi elevado de seu status 
como objeto de preocupação para o status de um problema 
privado ou social e, finalmente, ao status de uma questão 
pública (public issue) potencialmente sujeita à ação gover-
namental. (Howllet; Ramesh; Perl, 2013, p. 104)

Temos assim que no rol de problemas existentes numa deter-
minada sociedade, em determinado período, apenas alguns deles 
serão selecionados para serem resolvidos. Isso ocorre em virtude do 
processo pelo qual questões fracassam em chegar à agenda gover-
namental, ou a maneira como questões são sistematicamente man-
tidas fora da agenda (Capella, 2016). Mas por que alguns proble-
mas se tornam importantes para um governo? Como uma ideia se 
insere no conjunto de preocupações dos formuladores de políticas, 
transformando-se em uma política pública?

De acordo com Capella (2004, p. 19), “o processo pelo qual as 
ideias competem para ganhar a atenção da mídia, do público, dos 
altos escalões governamentais é denominado agenda-setting (for-
mação da agenda)”. As ideias são entendidas como:

argumentos em defesa de diferentes visões de mundo. As-
sim, autores que enfatizam a importância das ideias des-
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tacam a centralidade do discurso, da interpretação e da 
representação simbólica, entendendo que a formulação 
de políticas está mais próxima do processo de argumenta-
ção do que às técnicas formais de resolução de problemas. 
(Brasil; Capella, 2017, p. 507, tradução nossa)4

Nesse conjunto, as pesquisas sobre tal agenda têm sido desen-
volvidas em torno de três eixos, quais sejam: análises sobre a agenda 
midiática (media agenda-setting); estudos sobre a agenda pública 
(public agenda-setting); e pesquisas sobre a agenda de políticas go-
vernamentais (policy agenda-setting). 

A agenda midiática é tida como o estudo do conjunto de ques-
tões que são levantadas pelos meios de comunicação. A agenda 
pública tem como principal foco investigar o que o público em 
geral pensa sobre determinadas questões. E a agenda de políticas 
governamentais ou institucional está ligada ao governo e leva em 
consideração as questões que são relevantes para os formuladores de 
políticas governamentais (Capella, 2004). 

Apesar de tais agendas possuírem papéis distintos, com defi-
nições próprias, o processo de formação de agenda-setting frequen-
temente envolve as imbricações destes três campos de análise. Nas 
palavras de Capella (2004, p. 19):

[...] questões emergentes na agenda midiática influenciam 
diretamente a agenda pública, tendo também abrangên-
cia sobre a agenda governamental. Por outro lado, os es-
tudos também mostram que muitas vezes temas presentes 
na agenda pública se materializam na agenda governa-
mental, sendo que esta produz efeitos sobre a agenda mi-
diática. Questões geradas no interior da agenda gover-

4. “Ideas are arguments in defence of different worldviews. Thus, authors who 
emphasize the importance of ideas highlight the centrality of discourse, inter-
pretation and symbolic representation, understanding that policy formulation is 
closer to the process of argument than to formal techniques of problem-solving” 
(Brasil; Capella, 2017, p. 507).
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namental também exercem influência sobre as agendas 
midiática e pública.

De outro lado, há estudos que procuram investigar o processo 
de agenda-setting com uma ligação menor com as teorias da área de 
comunicação, procurando relacionar a agenda pública e a agenda 
de políticas governamentais, focalizando a saliência e expansão de 
questões. Capella (2018), levando em consideração os estudos de 
Cobb e Elder (1971), apresenta a diferenciação entre dois tipos de 
agenda, a sistêmica e a governamental.

A agenda sistêmica ou informal “é essencialmente uma agenda 
da sociedade para a discussão dos problemas individuais e sociais, 
como a criminalidade e os cuidados com a Saúde” (Howllet; Ra-
mesh; Perl, 2013, p. 113), ou seja, todas as questões consideradas 
pelo público como relevante num determinado momento e que de-
mandam algum tipo de ação concreta do Estado (Capella, 2004; 
2018). É óbvio que toda sociedade tem, literalmente, milhares de 
questões que os cidadãos julgam ser objeto de atenção do governo, 
contudo, nem todas as questões que integram o rol das preocu-
pações presentes na sociedade demandarão atenção também dos 
membros de governo. Essa afirmação caminha no mesmo sentido 
das ideias defendias por Howllet, Ramesh e Perl (2013) quanto a 
um problema ser resolvido por parte do governo tendo em vista 
as questões levantadas na opinião pública e na mídia. Isso ocorre 
tendo em vista que aquilo que é considerado como relevante para 
esses meios não necessariamente será também para os tomadores 
de decisão. E isso é o que diferencia a agenda sistêmica da agenda 
governamental, pois uma questão passa a fazer parte da agenda 
governamental quando desperta a atenção e o interesse dos formu-
ladores de políticas (Kingdon, 2014).

Acrescenta-se ainda um subconjunto da agenda governamen-
tal, denominado de agenda decisória. Assim, dada a complexidade 
e o volume de problemas que se apresentam aos formuladores, exis-
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tem as questões que estão prontas para uma decisão ativa por parte 
do governo, ou seja, prestes a se tornarem políticas públicas. Isto 
ocorre na agenda decisória. 

Após traçar esse cenário, percebe-se a complexidade que en-
volve a formulação de uma política pública que vai desde a iden-
tificação de um problema até a sua hierarquização em prioridades 
de ação por cada órgão, seja federal, estadual ou municipal. Mas, 
na prática, o que é decisivo para que determinados assuntos sejam 
reconhecidos como problemas atuais e entrem na agenda decisória 
do governo? Por que determinadas questões, já constatadas como 
problemas e que compõem a agenda governamental de governos 
anteriores, não entram na proposta de candidatos a cargos políticos?

Sem desconsiderar a Teoria dos Múltiplos Fluxos desenvolvi-
da por John Kingdon, em que ele afirma que a política pública é 
tomada como dependente da confluência de problemas, soluções 
e condições políticas favoráveis, ou seja, em momentos críticos es-
tes fluxos convergem, e é precisamente neste momento em que são 
produzidas mudanças na agenda (Kingdon, 2014), supõe-se que há 
indicadores que antecedem essa confluência e que inibem o apare-
cimento de problemas na agenda governamental, provocando um 
bloqueio na agenda para determinadas questões.

De acordo com Capella (2016), o bloqueio da agenda (agen-
da denial) é o processo pelo qual questões são mantidas fora da 
consideração e deliberação governamental. Infere-se até aqui nesta 
discussão que a pesquisa em agenda-setting tem sido bem-sucedida 
em apontar os motivos pelos quais algumas questões obtêm atenção 
do governo, passando a integrar sua agenda. No entanto, há diver-
sas questões para as quais diferentes ferramentas e estratégias são 
empregadas de forma a bloquear seu acesso à agenda. O poder de 
manter uma questão fora da agenda é exercido por meio da negação 
de um problema, descrédito na própria questão ou no grupo dire-
tamente relacionado a ela, ações de cooptação, adiamento, bloqueio 
formal, entre outros mecanismos.
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Assim, a negação ou aceitação da existência de um problema é 
percebida por atores5 visíveis e invisíveis que operam na formação da 
agenda decisória, constituída pelos problemas prioritários que exigem 
políticas como soluções. Capella, Brasil e Sudano (2015, p. 19-24), 
alicerçados nos estudos de Kingdon (2003), apontam possíveis indi-
cadores que influenciam na definição da agenda de políticas públicas, 
destacando os seus respectivos atores responsáveis. Ou seja, dentre os 
chamados “atores visíveis”, os autores explicitam alguns que recebem 
atenção da imprensa e do público e através das suas funções desen-
volvem indicadores importantes que afetam ou justificam o processo 
de formação da agenda. Nesse contexto, destacam-se:

1. O Presidente da República, seus assessores mais próximos 
e os indivíduos indicados por ele em cargos de direção, 
tendo como indicador para análise as suas mensagens e 
discursos proferidos;

2. Os atores relacionados ao Poder Legislativo, tais como Sena-
dores e Deputados, sendo a produção legislativa aprovada 
um indicador claro das prioridades governamentais, uma 
vez que apresentam um conjunto de ações capaz de refletir 
o empenho dos legisladores em relação a questões especí-
ficas. Acrescenta-se ainda as comissões parlamentares e os 
dados orçamentários vinculados ao gasto público como im-
portantes indicadores da agenda governamental;

3. A mídia, pois influencia tanto o nível de atenção dada a 
uma determinada questão durante um determinado perío-
do de tempo quanto a natureza dessa atenção;

5. Para Raeder (2014, p. 131), “são considerados atores visíveis: a mídia, os parti-
dos políticos, os grupos de pressão e outros. Esses atores têm o poder de definir as 
alocações prioritárias da agenda decisória. Destacam-se nesse grupo as coalizões 
de defesa que, a partir de crenças e valores compartilhados entre os membros que 
a compõem, concentram esforços para a inserção de determinadas questões na 
agenda. Por outro lado, os atores invisíveis, tais como acadêmicos e burocratas, são 
mais presentes na constituição das alternativas técnicas para as questões escolhi-
das pelo grupo anterior. Enquanto os atores visíveis influenciariam mais os atores 
invisíveis, os atores invisíveis trabalhariam mais na especificação de alternativas”.
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4. Os partidos políticos, que através dos seus manifestos e progra-
mas de governo têm algum efeito na definição das agendas.

Dentre as possibilidades de montagem das agendas referente 
às infinitas questões existentes no mundo concreto, percebe-se que 
determinados assuntos são tratados ou considerados antes mes-
mo de fazerem parte de uma agenda governamental ou decisó-
ria, como por exemplo, os programas de governo dos candidatos 
à Presidência da República que trazem possíveis questões, ligadas 
às diversas áreas, a serem enfrentadas durante o seu governo caso 
sejam eleitos. Tais agendas, que ocupam um espaço de influência 
(como a mídia) ou de indicação de possíveis prioridades (como os 
partidos políticos), são de análise inescapável para se compreender 
como e por que uma questão se torna importante, num determi-
nado momento, focalizando a atenção de um governo, passando 
assim a integrar ou a ser suprimido da sua agenda.

Isso porque, apesar de um programa de governo ou a plata-
forma eleitoral não serem entendidos como causas únicas de mu-
danças na agenda (Capella; Brasil; Sudano, 2015) e nem ser obri-
gatoriamente o direcionamento das ações de um partido quando 
este assume o poder (Kingdon, 2014), acredita-se que a omissão de 
questões/problemas dos programas de governos de candidatos ao 
cargo de presidente da República podem ser indicações de assuntos 
que não serão prioridades na agenda, como demonstrado por Ca-
pella (2018), através do chamado bloqueio da agenda. 

Para compreender essas questões, pretende-se no tópico seguinte 
realizar uma análise documental dos programas oficiais de governo 
dos candidatos à Presidência da República, no sentido de verificar 
quais questões ao tema “educação” são suprimidas desses programas 
e se essas omissões podem ser um direcionamento do bloqueio da 
agenda governamental e decisória para questões específicas.
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Bloqueio da agenda: identificando problemas e 
propondo alternativas 

Após breves considerações a respeito da elaboração das políticas 
públicas, na qual se destacou os ciclos ou processos que a compõem, 
com ênfase para a montagem da agenda, pôde-se perceber que as 
políticas públicas são resultado da atividade política que envolve 
mais de uma decisão e exigem variadas ações estratégicas destina-
das a implementar objetivos desejados, constituindo-se em um con-
junto articulado de ações, decisões e incentivos com o objetivo de 
alterar uma realidade em resposta a interesses e demandas envolvi-
das. Assim, as políticas públicas são ações de governo que “dispõem 
sobre ‘o que fazer’ (ações), ‘aonde chegar’ (metas ou objetivos rela-
cionados ao estado de coisas que se pretende alterar) e ‘como fazer’ 
(estratégias de ação)” (Rodrigues, 2010, p. 53). 

Este trabalho parte deste patamar de análise, dentro de um 
campo específico de políticas públicas, o da educação. Olhando 
por este eixo, temos diversas políticas lançadas pelos setores do 
governo federal com objetivos de implementar melhorias para a 
educação, visando sempre melhorar a sua qualidade. Assim, são 
diversos os meios empregados que em articulação com os demais 
entes federados tem intuito de concretizar ações fundamentadas 
na Constituição Federal de 1988. 

Dentre as diversas políticas e ações hoje existentes e desenvolvi-
das, podemos destacar algumas, tais como: Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb); Programa Di-
nheiro Direto na Escola (PDDE); Programa Bolsa Família; Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar (Pnae); Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD); Programa Nacional de Transporte Es-
colar (Pnate); Fundo de Financiamento Estudantil (Fies); Programa 
Universidade para Todos (Prouni); Programa Nacional de Reestru-
turação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública 
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de Educação Infantil (Proinfância), Lei do Piso Salarial Profissional 
Nacional e o Plano Nacional de Educação (PNE).

Na esfera educacional, todas essas políticas destacadas foram 
formuladas enquanto alternativas para a resolução de problemas 
constatados na educação, seja a nível federal, estadual ou muni-
cipal. Contudo, mesmo com finalidades distintas, as políticas de-
senvolvidas possuem como objetivo comum, em geral, combater 
dois problemas principais hoje vistos na educação, quais sejam a má 
qualidade e o acesso restrito. 

O PNE é atualmente uma das principais políticas públicas que 
visam melhorar a qualidade da educação no país. Isso porque essa 
política se constitui enquanto um plano que determina diretrizes, 
metas e estratégias para a política educacional dos próximos dez 
anos. Assim, levando-se em consideração os artigos 208 e 214 da 
Constituição Federal, pode-se extrair a razão política desse plano.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetiva-
do mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 
aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua 
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso 
na idade própria; 
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;
III - atendimento educacional especializado aos portadores 
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças 
até 5 (cinco) anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa 
e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condi-
ções do educando;
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da 
educação básica, por meio de programas suplementares de 
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material didático-escolar, transporte, alimentação e assis-
tência à saúde. (Brasil, 1988, grifo nosso)

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, 
de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema 
nacional de educação em regime de colaboração e definir 
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implemen-
tação para assegurar a manutenção e desenvolvimento 
do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalida-
des por meio de ações integradas dos poderes públicos das 
diferentes esferas federativas que conduzam a:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País; 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação como proporção do produto in-
terno bruto. (Brasil, 1988, grifos nossos)

A partir da CF de 1988, infere-se que a Lei n. 13.005, de 25 
de junho de 2014, que estabeleceu o Plano Nacional de Educação 
(PNE), foi regulamentada com o objetivo de resolver ou ameni-
zar determinados problemas constatados na educação. Para isso, 
definiu-se metas voltadas para a erradicação do analfabetismo, a 
universalização da educação básica, o acesso à educação profissio-
nal e ao ensino superior, o aprendizado adequado, o aumento da es-
colaridade e da qualificação profissional da população, a formação 
e valorização dos profissionais da educação e a gestão democrática.

Contudo, é preciso estar atento para qual a percepção que os 
atores possuem sobre problemas públicos e quais os interesses que 
estão em jogo, uma vez que a atividade governamental ou a pro-
dução de políticas públicas estão diretamente relacionadas com a 
definição que se tem de problemas (Capella, 2018).
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Nesses termos, faz-se necessário investigar quais são os proble-
mas descritos nos programas de governos dos candidatos à Presidên-
cia da República, bem como as alternativas postas, pois dentre os 
possíveis indicadores de mudanças em agenda de políticas públicas, 
destacados no tópico anterior, os partidos políticos se configuram 
como atores importantes, uma vez que os programas de governo 
nas suas especificações, em geral, devem refletir as ideias, problemas 
e alternativas a serem consideradas durante o respectivo mandato. 

Dessa forma, selecionou-se o programa de governo de 6 (seis) 
candidatos à Presidência da República6, considerando-se 3 (três) 
critérios na escolha: 1. Estar localizado no espectro político à direi-
ta, extrema direita ou centro-direita; 2. Estar localizado no espectro 
político à esquerda, extrema esquerda ou centro-esquerda; e 3. Es-
tar entre os seis primeiros mais votados nas eleições, anulando-se os 
candidatos que não estão entre os critérios 1 e 2. Assim, selecionou-
-se três candidatos de direita, extrema direita ou centro-direita e 
três candidatos de esquerda, extrema esquerda ou centro-esquerda7.

Ressalta-se, sobretudo, que as propostas de educação passam 
longe de ser consenso. Por isso, esclarecer o que consta nos pro-
gramas e analisar sua viabilidade é fundamental para qualificar 
o debate público e dar consistência ao possível mandato. Assim, 
o que está em jogo no campo da educação é a manutenção de 
uma educação pública e gratuita para todos e todas com os neces-
sários investimentos para a ampliação da qualidade, com propostas 
pedagógicas condizentes com a demanda dos tempos em que vive-
mos. Abaixo vamos explorar a percepção de candidatos represen-
tantes da esquerda, extrema esquerda ou centro-esquerda, sobre os 
problemas e alternativas para a educação:

6. Os planos de governo das candidaturas à Presidência da República do Brasil, 
nas eleições gerais de 2018, foram coletados no site do TSE, disponível em: ht-
tps://bit.ly/3fJ2tgF. Acesso em: 05 set. 2018.
7. Há uma vasta literatura sobre a classificação ideológica dos partidos políticos 
brasileiros, na qual não se encontram muitas discordâncias. Frente a isso, adota-se 
neste trabalho as classificações apresentadas por Castro, Anastasia e Nunes (2009) 
e Scheeffer (2018).
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ESPECTRO POLÍTICO
ESQUERDA, EXTREMA-ESQUERDA OU CENTRO-ESQUERDA

Candidatos Problemas Alternativas

FER-
NANDO 

HADDAD 
(PT)

- Instituir instân-
cias de negociação 
interfederativas;
- Crise do ensino 
médio: de cada 
100 jovens que 
ingressam na 

escola, apenas 59 
concluem o ensino 
médio. Somente 

22,6% das escolas 
de ensino médio 
têm infraestru-

tura considerada 
adequada;

- Retomar a 
centralidade das 
ações de redução 
do analfabetismo, 

ampliação de 
vagas e conclusão 

dos estudos;
- Superar a vio-

lência e promover 
uma cultura de 

convivência pacífi-
ca nas escolas;

- Vulnerabilidade 
das pessoas traves-
tis e transexuais 
em concluírem 
o ensino funda-
mental e médio, 
e possuírem uma 
formação profis-

sional.

- Revogação da Emenda Constitucional 95;
- Concretização das metas do PNE, em articulação 
com os planos estaduais e municipais de educação; 
- Institucionalizar o Sistema Nacional de Educação;

- Revogação da reforma do ensino médio no intuito de 
promover novo marco legal em diálogo com a comuni-

dade educacional;
- Criação de novo padrão de financiamento, visando 
progressivamente investir 10% do PIB em educação, 

conforme a meta 20 do PNE;
- Implementação do Custo-Aluno-Qualidade (QAQ);
- Institucionalização do novo Fundeb, de caráter per-

manente, com aumento da complementação da União;
- Aperfeiçoamento do Saeb;

- Fortalecimento da gestão democrática;
- Alinhar a BNCC às DCN e ao PNE;

- Implementar política nacional de alfabetização, nos 
termos do PNE;

X- Fortalecer o Pibid;
- Ampliar oferta de educação de tempo integral;

- Implementar o Programa Ensino Médio Federal;
- Instituição do Programa Paz e Defesa da Vida nas 

Escolas; 
- Programa Escola com ciência e cultura em contra-

ponto ao Escola sem partido;
- Criar nacionalmente o Programa Transcidadania para 

garantir bolsa de estudos a pessoas travestis e transexuais;
- Direcionar 70% dos recursos destinados à gratuidade, 

oriundos das contribuições sociais arrecadadas pela União 
para a manutenção do Sesi, Senai, Sesc, Senac e Senar, à 

ampliação da oferta de Ensino Médio de qualidade;
- Garantir o Piso Salarial Nacional;

- Desenvolver políticas de formação de professores 
para educação no campo, indígena e quilombola;

- Massificação de políticas de educação e cultura em 
Direitos Humanos, a partir de uma perspectiva não  

sexista, não racista e não LGBTIfóbica.
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ESPECTRO POLÍTICO
ESQUERDA, EXTREMA-ESQUERDA OU CENTRO-ESQUERDA

Candidatos Problemas Alternativas

CIRO 
GOMES 
(PDT)

- Universalizar o 
acesso de 4 a 17 
anos a escola;

- Eliminar o anal-
fabetismo escolar;

- Melhorar a 
qualidade, men-

surada através dos 
resultados do Ideb 

e Pisa;
- Elevar a média 

de anos de estudo 
da população;
- Garantir a 

permanência e 
a conclusão na 

idade adequada;
- Reduzir a 

evasão, problema 
grave no ensino 

médio.

- Revogar a Emenda Constitucional 95;
- Aplicação das metas estabelecidas no PNE;

- Uma base nacional comum curricular;
- Instituir novo Fundeb, que deve prever que a União 

repasse de 10% adicionais discricionários de acordo com 
a adesão do município/estado aos resultados alcançados;

- Um processo adequado de formação e seleção de 
professores; 

- Uma estrutura de incentivos que premie os estados 
e municípios de acordo com a adesão às políticas e 

práticas propostas pelo Governo Federal;
- Um processo bem estruturado de avaliação dos resul-

tados obtidos pelos estudantes;
- Ampliação da rede de ensino infantil,  

fundamental e médio;
- Manutenção da gratuidade nas universidades e insti-

tutos de ensino federais; 
- Discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular 

para o Ensino Médio;
- Bolsa de Ensino Médio – pagamento de remuneração 

mensal aos alunos da rede pública de ensino médio 
que apresentarem frequência mínima à escola e ganhos 

crescentes no desempenho escolar
- Manutenção das atuais políticas de cotas e do acesso 

via Enem e Sisu;
- Apoio à melhoria da infraestrutura escolar e das 

condições de trabalho, através do BNDES;
- Aprimoramento do ProUni e Fies;

- Garantir a implementação da Lei 11.645/08, que 
torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-

-brasileira e africana.
ÁLVARO 

DIAS
 (PODE)

Não identificado 
no material.

- Priorizar a educação infantil e o ensino fundamental;
- Tornar o Fundeb permanente.

Quadro 1. Problemas e Alternativas, por candidato, em programas da 
esquerda, extrema esquerda ou centro-esquerda

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados disponíveis no site do Tribunal 
Superior Eleitoral. Disponível em: https://bit.ly/3fJ2tgF. Acesso em: 05 set. 2018.
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Percebe-se que tanto o candidato Ciro Gomes (PDT) quanto 
Fernando Haddad (PT) retomam ou avançam em diversas ques-
tões recorrentes no campo da educação, propondo alternativas de 
superação ou de combate aos problemas levantados. Dentre os prin-
cipais, destacam-se: universalizar o acesso de 4 a 17 anos à escola; 
eliminar o analfabetismo escolar; melhorar a qualidade, garantir a 
permanência e a conclusão na idade adequada, instituir instâncias 
de negociação interfederativas, melhorar o ensino médio e reduzir 
a evasão. Em contrapartida, o programa do candidato Álvaro Dias 
é omisso a essas questões, não destacando nenhum problema no 
campo da educação. Um ponto de destaque do programa é a dis-
posição de tornar o Fundeb permanente, mas sem fazer qualquer 
relação com os aspectos econômicos.

Além disso, os programas de Ciro Gomes e Fernando Haddad 
se destacam em dois aspectos: abordam o PNE e a revogação da 
Emenda Constitucional n. 95/2016 como alternativa. O PNE é a 
principal política voltada para a promoção da qualidade da educa-
ção do país, que traça metas, diretrizes e estratégias para a resolução 
dos principais problemas a nível nacional. Soma-se a isso a falta de 
definição das fontes de recurso para o financiamento da educação 
tendo em vista a própria Emenda Constitucional n. 95/2016, que 
altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, 
instituindo a política do “teto dos gastos” públicos. 

Tendo em vista que para a União, no exercício de sua função 
redistributiva e supletiva, garantir a 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, art. 211, § 1º) pressuponha que a 
expansão contínua dos gastos em educação, em decorrência da 
EC n. 95/2016 fica impossibilitada. 

Para demonstrar que a EC n. 95/2016 está na contramão da 
garantia do direito à educação, Tanno (2017, p. 4) afirma que são 
inegáveis os avanços observados nas últimas décadas com vistas 
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“[...] à erradicação do analfabetismo, da universalização do ensi-
no fundamental, do acesso à educação infantil, ao ensino médio, 
profissional e superior” proporcionados pelos investimentos reali-
zados na área educacional.

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira – Inep indicam que, em 2014, 97,7% da 
população de 6 a 14 anos e 83,8% da população de 15 a 
17 anos frequentavam a escola ou concluíram a respectiva 
etapa de ensino. Consequência da forte expansão de gastos 
em educação observados na última década: os investimen-
tos públicos totais em educação passaram de 4,5% do PIB 
em 2005 para 6,0% do PIB em 2013. (Tanno, 2017, p. 4)

Através dessas questões vê-se que há sérias ameaças ao direito 
à educação no Brasil, uma vez que a não política também é uma 
política pública. A negação da existência do PNE e a manutenção 
da EC n. 95/16 sinalizam para o não enfrentamento de questões 
que integram atualmente a agenda educacional. No quadro abai-
xo estão os planos de candidatos representantes da direita, extre-
ma direita ou centro-direita:

ESPECTRO POLÍTICO
DIREITA, EXTREMA-DIREITA OU CENTRO-DIREITA

Candidatos Problemas Alternativas

GERALDO 
ALCKMIN 

(PSDB)

- Priorizar a primeira infância;
- Alfabetização de todas as  

crianças até 2027;
- Descentralizar o poder e dar 
mais autonomia para estados e 

municípios; 
- Estimular as parcerias entre 

universidades, empresas e  
empreendedores;

- Crescer 50 pontos em 8 anos 
no Pisa.

- Promover a integração de 
programas sociais, de saúde e 
educação (pré-natal até os seis 

anos de idade);
- Aprimorar o programa Bolsa 

Família;
- Investir na carreira do 
professor (qualificação e 

formação);
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ESPECTRO POLÍTICO
DIREITA, EXTREMA-DIREITA OU CENTRO-DIREITA

Candidatos Problemas Alternativas

JAIR 
BOLSONARO 

(PSL)*

- Ampliar a oferta de matemá-
tica, ciências e português sem 
doutrinação e “sexualização” 

precoce;
- Combater forte a doutrinação;
- Expurgar a ideologia de Paulo 

Freire das escolas;
- Prioridade educacional: ensino 

médio e técnico;
- Alcançar metas educacionais 

sem prever a utilização de novos 
recursos.

- Copiar a estratégia educacional 
do Japão, Taiwan e Coréia do Sul;
- Mudar a Base Nacional Co-

mum Curricular;
- Valorizar a educação a dis-

tância como alternativa para as 
áreas rurais;

- Estimular o empreendedo-
rismo, incentivando parcerias 

entre pesquisadores das univer-
sidades com a iniciativa privada;

- Integrar os três sistemas de 
ensino (federal, estadual e 

municipal).

JOÃO 
AMOÊDO 
(NOVO)

- Universalizar o acesso 
das crianças às creches;

- Expansão do acesso ao ensino 
infantil e creches;

- Aproximar o ensino profissio-
nalizante das demandas reais do 

mercado de trabalho.
- Gestão profissional na direção 

das escolas de todo o país;
- Universidades: melhor gestão, 
menos burocracia, novas fontes 
de recursos não estatais e parce-
rias com o setor privado voltadas 

à pesquisa.
- Subir 50 posições no ranking 
do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (Pisa).

- Priorizar a educação básica na 
alocação de recursos federais;
- Programa de bolsas em esco-
las particulares para alunos do 

ensino público;
- Consórcios intermunicipais 
para a boa gestão da educação 

nas cidades menores;
- Reconhecer e valorizar, na 
distribuição de recursos do 

Fundeb, os estados, municípios 
e as escolas que melhorarem o 

aprendizado dos alunos;
- Direcionar a formação dos 
professores à metodologia e à 

prática do ensino, não a funda-
mentos teóricos;

- Ampliar o ensino médio-
-técnico.

Quadro 2. Problemas e Alternativas, por candidato, em programas da 
direita, extrema direita ou centro-direita

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados disponíveis no site do Tribunal 
Superior Eleitoral. Disponível em: https://bit.ly/3fJ2tgF. Acesso em: 05 set. 2018.

*O candidato Jair Bolsonaro, então chefe do Executivo, está atualmente sem partido.
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A não consideração do PNE e da EC n. 95/16 nos planos de 
governo dos partidos de direita mostra-se na manutenção do subfi-
nanciamento crônico da educação pública, sem considerar como 
qualidade da educação a infraestrutura das escolas, a valorização das 
professoras, a gestão democrática, o acesso e a permanência de estu-
dantes e as relações raciais e de gênero na educação. Sem contar os 
ataques que a escola sofre enquanto lugar de construção do pensa-
mento plural, crítico e autônomo, como o movimento “Escola Sem 
Partido”, defendido pelo então partido do candidato Jair Bolsonaro.

Este, por sua vez, considera  no seu programa de governo que 
os problemas a serem enfrentados no âmbito da educação são: 1) 
Ampliar a oferta de matemática, ciências e português sem doutri-
nação e “sexualização” precoce; 2) Combater forte a doutrinação; 3) 
Expurgar a ideologia de Paulo Freire das escolas, demonstrando que 
a escola é lugar de subversão e da negação do pluralismo de ideias. 
Todavia, destaca-se que estas questões, que foram postas enquanto 
problema, estão ligadas ideologicamente às características da extre-
ma direita. De acordo com Gouveia (2009, p. 35):

Do ponto de vista histórico, podem-se reconhecer na ex-
trema direita posições autoritárias em que os ideais de li-
berdade, mesmo quando restrita à liberdade de mercado, 
são submetidos a uma moral conservadora (Apple, 2003) 
que tende a discriminar os diferentes; os casos extremos 
são aqueles citados por Bobbio, como o nazismo e o fascis-
mo, mas têm na discriminação racial e de imigrantes, na 
discriminação de gênero e de orientação sexual e nos movi-
mentos regionais separatistas atualizações históricas com a 
marca da negação da alteridade e da aceitação da violência 
como forma de dominação (Arendt, 1999). Já que apresen-
tam negação da alteridade pela eliminação do pensamento 
divergente, as experiências históricas do leste europeu e da 
União Soviética fazem com que a posição de Bobbio sobre 
o fato de a extrema direita e a extrema esquerda terem em 
comum o autoritarismo pareça pertinente. 
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Por fim, são propostas que não discutem a desigualdade do siste-
ma educacional brasileiro e não fazem relação com as atuais políticas 
educacionais, baseando-se no discurso da contenção de gastos e ênfa-
se à gestão eficiente. No geral, as propostas dão continuidade ao atual 
modelo de política educacional, focada na produção de índices, que 
tem contribuído para ampliar as desigualdades do sistema. Tem-se 
assim que para superar essa realidade é fundamental construir am-
plo debate sobre financiamento da educação pública, já iniciado com 
a campanha de implementação do Custo Aluno Qualidade Inicial 
(CAQi), ausente nas propostas de todos os candidatos da direita. 

Em comparação com os programas de governo dos partidos 
da direita, os partidos de esquerda, especificamente Fernando Ha-
ddad e Ciro Gomes, preocuparam-se em retomar políticas públicas 
já existentes para combater os problemas atuais da educação, tais 
como: o PNE, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), o Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), ProUni, Fies, política 
de cotas via Enem e Sisu e aperfeiçoamento do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Constata-se, sobretudo, que não há um agrupamento partidário 
para os problemas que existem no âmbito da educação. De modo 
geral, o que temos em quase todos os programas são alternativas 
genéricas que não possuem qualquer relação com problemas desta-
cados na própria proposta do candidato. Assim, em se tratando de 
arena política, que existem problemas e alternativas a serem consi-
derados, o que temos é uma disputa de ideias entre atores, com pos-
sível alternância nas políticas públicas que deverão ser formuladas.

Para entender esse fenômeno, é importante levar em conside-
ração o que foi posto por Gouveia (2009) quanto à pertinência da 
caracterização das disputas que ocorrem no campo da política educa-
cional a partir do binômio direita e esquerda. Nas palavras da autora:

Este binômio pode sintetizar propostas antagônicas de edu-
cação que disputam a direção das políticas governamentais 
em curso. O reconhecimento dos antagonismos pode ser 
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um instrumento para a compreensão das ações governa-
mentais, pela percepção de que, na arena institucional, os 
partidos políticos relacionam-se com propostas antagôni-
cas ao seu campo e constroem políticas que incorporam 
demandas de direita e de esquerda. (Gouveia, 2009, p. 32) 

Desta perspectiva, é possível perceber, a partir do levantamento, 
que os candidatos que estão à direita do espectro político silenciam 
diversos problemas que existem no campo da educação, que são alvo 
de debates constantes dos educadores e que compõem o artigo 214, da 
Constituição Federal de 1988, tais como: a erradicação do analfabetis-
mo, a universalização do atendimento escolar (não só no ensino infan-
til e creches), a melhoria da qualidade do ensino, a promoção huma-
nística e a aplicação de recursos públicos em educação (Brasil, 1988). 

Nota-se que todos os candidatos que não se posicionaram quan-
to a recursos para o financiamento da educação, não propuseram a 
revogação da Lei do Teto de Gastos, que limita os recursos para a 
educação, como também silenciaram o PNE e todas as suas metas. A 
partir disso, questiona-se: tal silenciamento do PNE teria relação com 
a aprovação e manutenção da Emenda Constitucional n. 95/2016? 

O PNE definiu como meta a ampliação dos investimentos pú-
blicos em educação em 7% do PIB até o quinto ano de sua vigência 
e em 10% do PIB até o final do decênio em referência. Os limites 
estabelecidos pela EC n. 95/2016 são balizadores macroeconômi-
cos para o cumprimento das demais 19 metas prescritas no Plano, 
voltadas à universalização da educação básica, ao acesso à educa-
ção profissional e ao ensino superior, ao aprendizado adequado, ao 
aumento da escolaridade e da qualificação profissional da popula-
ção, à erradicação do analfabetismo, à formação e valorização dos 
profissionais da educação e à gestão democrática (Tanno, 2017). 
Assim, com os dados que se tem e as questões detalhadas em cada 
programa de governo, há fortes indícios de que a não revogação de 
tal EC tem como consequência um bloqueio dos diversos temas e 
questões retratadas no PNE, uma vez que dificilmente as políticas 
que visam financiar a educação e valorizar a carreira docente po-



Rosimar de Fátima Oliveira | Glecenir Vaz Teixeira | Heloisa Silva de Oliveira Gomes | Lorena Maia

64

derão entrar na agenda governamental, pois a EC fixa um limite 
individualizado para a despesa primária total do Poder Executivo, 
do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, inclusive o Tribunal de 
Contas da União, do Ministério Público da União e da Defensoria 
Pública da União (Brasil, art. 106, caput).

A partir desta constatação é possível chegar à seguinte premis-
sa: além da disputa institucional, a produção da política pública 
em educação tem também uma disputa travada entre progressistas 
e conservadores, pois é possível perceber a tensão existente entre os 
projetos educacionais da esquerda e da direita, mostrando-se bem 
divergentes. Nesse sentido, Gouveia (2009) destaca os principais 
âmbitos das disputas de projeto que podem caracterizar o que é 
falar em direita e esquerda no campo educacional, levando em con-
sideração o acesso e permanência, a gestão e o financiamento da 
educação. A partir dessa relação é possível inferir que a esquerda 
está mais ligada a uma perspectiva democrática e a direita a uma 
perspectiva gerencial (Gouveia, 2009).

No processo de montagem da agenda, diversos são os fatores 
que guiam para a sua concretização, dentre eles, pode-se destacar: 
as condições sociais, as institucionais, as políticas, as econômicas e, 
sobretudo, as ideias presentes no processo. Levando-se em conside-
ração o modelo multivariável destacado por Howllet, Ramesh, Perl 
(2013), funil de causalidade, é possível reforçar ainda mais a análise 
que liga a permanência da EC n. 95/2016 ao silenciamento do PNE 
nesses programas de governo, pois tal modelo considera que todas 
essas variáveis são importantes, contudo, situam-se num funil de 
causalidade, em que cada uma está instalado entre as outras. Assim, 
a concepção do funil de causalidade sugere

[...] que a substância da agenda do governo é moldada pe-
los ambientes físico e socioeconômico, pela distribuição 
do poder na sociedade, pelas ideias e ideologias domi-
nantes, pelas estruturas institucionais do governo e pelo 
processo de tomada de decisão nos governos. (Howllet; 
Ramesh; Perl, 2013, p. 111)
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Nesse ponto, destaca-se como a agenda pode ser influenciada 
de forma diferente por diversas variáveis. No caso dos programas 
que não abordaram o PNE e paralelamente não expuseram as for-
mas de financiamento da educação, pode-se apontar que o fator 
econômico, as condições institucionais e as ideias que permeiam ou 
não esses programas são indicações de um possível bloqueio futuro 
para determinadas questões, inclusive com consequente corte de 
verbas voltadas para o âmbito da educação.

Em suma, entende-se que a omissão de planos e diretrizes nos 
programas de governo dos candidatos à Presidência da República, 
em decorrência de fatores institucionais e macroestruturais (como a 
permanência da EC n. 95/2016), pode ser um dos critérios de blo-
queio futuro da agenda governamental, ou seja, “o processo político 
pelo qual questões que se esperaria obter consideração significativa 
das instituições políticas em uma sociedade falham em serem leva-
das a sério” (Cobb; Ross, 1997 apud Capella, 2018, p. 61). 

Considerações finais 

Relacionar a produção teórica sobre a formulação da agenda 
política com a análise dos programas de governo dos candidatos 
à Presidência da República mostrou, em boa medida, a importân-
cia de distinguir os tipos de agenda existentes e a sua construção, 
a partir da percepção da interação entre problemas e alternativas. 
Além disso, procurou-se salientar os indicadores que possivelmente 
podem afetar ou bloquear problemas dessa agenda governamental. 
Nesse cenário, percebeu-se que há um campo profícuo de pesqui-
sa relacionado à falta de estudos voltados para a compreensão dos 
bloqueios da agenda governamental e decisória, ocasionados por 
indicadores que antecedem essas agendas, destacando-se aqui os 
programas de governo dos partidos políticos. Assim, a carência de 
evidências empíricas contribui para o caráter não conclusivo de al-
guns achados nesta pesquisa. Contudo, algumas ressalvas e possí-
veis caminhos a seguir podem ser destacados.
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Constatou-se, em primeiro lugar, que não há um agrupamento 
partidário para os problemas que existem no âmbito da educação. 
De modo geral, o que temos em quase todos os programas são alter-
nativas genéricas que não possuem qualquer relação com problemas 
destacados na própria proposta do candidato. Assim, em se tratando 
de arena política, que existem problemas e alternativas a serem consi-
derados, o que temos é uma disputa de ideias entre atores, com pos-
sível alternância nas políticas públicas que deverão ser formuladas.

Em segundo lugar, é possível perceber uma divisão em dois ei-
xos quanto ao conteúdo explicitado nos programas de governo, sen-
do pertinente a caracterização das disputas que ocorrem no campo 
da política educacional a partir do binômio direita e esquerda. Uma 
vez que as propostas de governo dos candidatos que estão à esquer-
da do espectro político possuam limitações e o silenciamento de 
problemas que precisam de atenção por parte do governo, as pro-
postas dos candidatos à direita do espectro não discutem a desigual-
dade do sistema educacional brasileiro e não fazem relação com as 
atuais políticas educacionais, baseando-se no discurso da contenção 
de gastos e ênfase à gestão eficiente. 

Quanto ao candidato Jair Bolsonaro, eleito então presidente da 
República, é possível destacar sérias ameaças ao direito à educação 
no Brasil a partir da análise do seu programa de governo e dos atuais 
discursos midiáticos fornecidos pelo candidato. Destacam-se, assim: 
a manutenção do subfinanciamento crônico da educação pública, 
através dos cortes de verbas sem precedentes, da possiblidade de uma 
educação a distância para o ensino fundamental e médio e a elimina-
ção do Ministério da Educação. Soma-se a isso o ataque à escola en-
quanto lugar de construção do pensamento plural, crítico e autôno-
mo, com o apoio do candidato ao movimento “Escola sem Partido”. 
Assim, a sua proposta dá continuidade ao atual modelo de política 
educacional, só que de forma piorada, focada na produção de índices, 
contribuindo para ampliar as desigualdades do sistema educacional.
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O último ponto a ser destacado é quanto ao financiamento da 
educação. Percebeu-se que esse ponto ultrapassa a discussão feita 
dentro do binômio esquerda e direita para a política educacional. 
Isso porque a relação se concretizou não quanto à ideologia partidá-
ria, mas sim, quanto às opções de enfrentamento detalhadas pelos 
candidatos aos problemas levantados na educação. Dessa forma, 
o que se constatou foi que todos os candidatos, independente do 
espectro político, que abordaram o PNE como alternativa na con-
dução dos problemas descritos no campo educacional expuseram 
como condição mínima a revogação da EC n. 95/2016.

Partindo-se da premissa de que os limites estabelecidos pela EC 
n. 95/2016 são balizadores macroeconômicos para o cumprimento 
das demais 19 metas prescritas no Plano, tem-se que a não citação 
do PNE pode ser um dos indicadores de um possível bloqueio da 
agenda governamental e decisória das questões que necessitem de 
financiamento por parte da União, acarretando problemas à uni-
versalização da educação básica, ao acesso à educação profissional 
e ao ensino superior, ao aprendizado adequado, ao aumento da es-
colaridade e da qualificação profissional da população, à erradica-
ção do analfabetismo, à formação e valorização dos profissionais da 
educação e à gestão democrática. Seguindo a abordagem do mode-
lo do funil de causalidade, o fator econômico, institucional e das 
ideias é decisivo nesse processo de escolha dos problemas.

Por fim, fica clara a necessidade de compreender a elaboração e 
mudanças na agenda de políticas públicas como um processo inte-
grado, que na arena política democrática vai importar desde a con-
cepção de programas de governo, até as decisões que são tomadas 
por atores políticos nos espaços legislativos. São muitos os caminhos 
de investigação, um passo interessante seria comparar os programas 
dos candidatos ao que de fato foi ou está sendo implementado pelo 
vencedor. No mais, seria interessante empreender estudos de caso 
sobre políticas específicas, buscando identificar sucessos ou entraves 
à implementação dos planos de governo. 
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3. AGENDA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
NO PNE (2014-2024) E NOS PROGRAMAS 

DE GOVERNOS DOS CANDIDATOS À 
PRESIDÊNCIA DO BRASIL/2018

Natália Fraga Carvalhais Oliveira
Rosimar de Fátima Oliveira

Introdução

Nos momentos de disputa eleitoral, o tema da educação é tra-
tado nos discursos dos candidatos como uma das prioridades do 
futuro governo. Em diferentes programas eleitorais apontam-se, 
muitas vezes, aspectos negativos da situação atual e defende-se a 
necessidade de implementar melhorias. Os problemas educacionais 
apresentados, bem como as alternativas, podem demonstrar as di-
ferentes formas como os partidos políticos/coligações eleitorais em 
competição compreendem as questões da área.

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei n. 
13.005/2014 para o decênio 2014-2024, estabelece uma série de 
metas educacionais, constituindo-se em fundamental instrumento 
de políticas para o setor. Entretanto, desde o fim do processo elei-
toral de 2014, o Brasil vive uma grave crise político-institucional e 
econômica. Esse contexto favoreceu a aprovação de medidas anti-
populares, dentre elas, a Emenda Constitucional (EC) n. 95/2016, 
que define o congelamento dos gastos públicos com as despesas 
primárias nos próximos 20 anos. Dessa maneira, os futuros gover-
nos enfrentarão desafios para a concretização das políticas públicas, 
inclusive o cumprimento das metas do PNE, caso a referida emen-
da não seja revogada, pois ela inviabiliza o financiamento da área. 

Tendo em vista esse cenário e a disputa eleitoral para a presi-
dência do país, o objetivo deste trabalho foi o de mapear os possí-
veis problemas/alternativas para a educação superior na agenda elei-
toral formulados nos programas de governo e cotejar com a agenda 
institucional desse mesmo nível de ensino pautada no PNE vigente. 
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Buscou-se identificar como os problemas da educação superior fo-
ram construídos pelos partidos políticos/coligações. Objetivou-se 
também demonstrar em que medida esses programas confirmam, 
bloqueiam ou apresentam alternativas ao PNE. 

Com base na literatura a respeito da montagem da agenda, com 
foco na importância das ideias, da construção de narrativas e do 
bloqueio da agenda (Capella, 2018; 2015; 2004; Howlett, 2013), 
foi desenvolvida uma análise documental do PNE 2014-2024 e dos 
programas de governos de alguns candidatos à presidência nas elei-
ções de 2018. Quanto ao primeiro, focou-se nas metas/estratégias 
relativas à educação superior, de modo a compreender a agenda de-
finida no Plano, resultando na construção de um quadro síntese 
com os problemas/alternativas. No que diz respeito às propostas 
de governo, em especial para a educação, buscou-se identificar e 
descrever as estratégias narrativas para a abordagem dos problemas 
da educação superior, as referências ao PNE na agenda eleitoral, o 
bloqueio dessa agenda, bem como apontar possíveis explicações a 
respeito das alternativas oferecidas por cada partido/coligação.

Formulação de políticas públicas: agenda e narrativas

As políticas públicas podem ser definidas como um conjunto de 
ações e procedimentos adotados pelos governos para lidar com temas 
específicos (Reis, 2010). Sua formulação perpassa todo o ciclo da po-
lítica1 e tem impacto sobre todo o seu processo de produção. Porém, 
há especificidades dessa “etapa” que demandam maior compreensão. 

A definição da agenda equivale ao momento pré-decisório, ante-
rior ao processo de formalização da política. A partir do conceito de 
agenda e do seu processo formação, proposto por Kingdon, Capella 
(2018, p. 13) sintetiza que “a agenda está relacionada ao conjunto de 
temas ou problemas considerados importantes em um determinado 
momento, como resultado da ação política de atores como burocra-
tas, movimentos sociais, partidos políticos, mídia, entre outros”. A 

1. O ciclo de políticas públicas consiste em uma ferramenta analítica que permite 
compreender melhor cada fase da política, sem, contudo, considerá-las de manei-
ra linear ou sequencial (Raeder, 2014). 
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agenda-setting é o processo pelo qual os problemas e as soluções pas-
sam a concentrar a atenção dos atores relevantes de políticas públicas. 

A agenda pode ser classificada como sistêmica, governamen-
tal, decisória e especializada. A primeira consiste naqueles assun-
tos que são compreendidos pela sociedade como de competência 
dos governos e que, portanto, demandam ações públicas. A agenda 
governamental (institucional/formal) se refere àquelas questões 
consideradas relevantes pelos tomadores de decisão nos diferentes 
níveis governamentais. Apenas algumas dessas questões são seria-
mente consideradas e se encontram prestes a se tornarem políticas 
públicas, constituindo a agenda decisória. Por fim, a agenda espe-
cializada seria aquela própria de cada área, de natureza setorial, tal 
como a educacional (Capella, 2015). 

A montagem da agenda diz respeito ao reconhecimento de que 
algum assunto é um problema que requer atenção dos governos, 
mesmo que ele não venha a ser tratado. A identificação de temas 
específicos, entre os inúmeros possíveis, pode indicar que o governo 
poderá levar em consideração em determinado momento. A movi-
mentação de uma questão de uma agenda para a outra pode ser 
compreendida pelos processos de montagem de agenda presentes na 
literatura (Capella, 2018; 2015; Howlett, 2013). 

Um deles consiste no modelo dos “múltiplos fluxos” de King-
don, no qual as mudanças nas agendas decorrem da convergência 
do fluxo de problema, do fluxo de soluções/alternativas  e do fluxo 
político. Uma vez que a atenção se constitui em recurso escasso, 
apenas algumas questões se tornam objeto dos tomadores de deci-
são. Para compreender esse processo de seleção, Kingdon diferen-
ciou as condições dos problemas (Capella, 2018).

A condição corresponde a uma situação social qualquer que 
pode despertar a atenção, mas não gera necessariamente uma ação 
vinculada. Os problemas são construções sociais decorrentes das 
interpretações dos formuladores de política baseadas na análise de 
indicadores, crises ou eventos e feedbacks de políticas, a partir das 
quais se identificam a necessidade de ação (fluxo de problemas). 
Esses aspectos podem ser articulados ao clima ou humor nacional, 
com as forças políticas organizadas e com os processos de mudan-
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ças no governo (fluxo político). As soluções/alternativas disponíveis 
para a resolução dos problemas compõem um conjunto de ideias 
em um processo competitivo de escolhas e não apresenta corres-
pondência direta com o problema identificado e sim com as possi-
bilidades políticas de intervenção (fluxo de soluções e alternativas)2. 

Tendo em vista esses três fluxos, para que uma questão ascenda 
à agenda, é necessário ocorrer uma complexa combinação de fatores 
que envolvem a percepção sobre determinado problema, as soluções 
disponíveis e alterações na dinâmica política. Quando ocorrem cir-
cunstâncias que possibilitam a convergência dos três fluxos – proble-
mas, soluções/alternativas, político – são abertas janelas de oportu-
nidades (policy windows) para as mudanças na agenda política. 

Em meio a esse processo, as condições não se transformam 
necessariamente em problemas. Para que isso ocorra é indispen-
sável a construção de ideias em torno da questão em determinado 
momento. Com base em Stone (2002), Capella (2004) argumenta 
que a criação de uma imagem é um aspecto estratégico capaz de 
mobilizar a atenção em torno de uma política específica. As ideias 
podem ser originadas em diversos lugares e algumas são fixadas 
como questões importantes em certos momentos, podendo gerar 
mudanças nas agendas. “A definição de problemas consiste numa 
representação estratégica de situações” uma vez que “prioriza um 
ponto-de-vista entre outros possíveis” e é construída de maneira 
deliberada para promover “determinado curso de ação” (Stone, 
2002 apud Capella, 2004, p. 77). 

Em outras palavras, a definição de um problema é realizada por 
meio de representações simbólicas, a partir das quais são ofereci-
das interpretações sobre um tema, ao mesmo tempo que estas ideias 
são defendidas contra possíveis interpretações conflitantes (Capella, 
2004). No discurso político essas representações ou imagens são 
construídas por meio do uso de narrativas simbólicas (de declínio, 

2. “Para uma ideia ser seriamente considerada, e posteriormente selecionada, al-
guns critérios, como viabilidade técnica, congruência com os valores da comuni-
dade, aceitação pública e limitações orçamentárias” são fundamentais no modelo 
proposto por Kingdon (Capella, 2004, p. 157).
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progresso e controle) ou numéricas (indicadores, estatísticas), con-
forme sintetizado no Quadro 1.

Tipos de 
narrativa

Definição

Narrativas 
causais

Consistem em apontar as causas primárias dos problemas (ele-
mentos objetivos, passíveis de análise e comprovação científica), 

atribuir responsabilidades e apontar as alternativas para neutralizá-
-lo, modificá-lo ou eliminá-lo. As causas podem ser de 4 tipos: 

acidentais (narrativas baseadas em causas desprovidas de propósito 
ou intencionalidade); as intencionais (narrativas baseadas na ação 
humana deliberada para causar efeitos perversos – responsabili-
zação direta); mecânicas (a causa resulta de uma ação humana 

indireta, isto é, é intencional, mas pode ser desviada dos propósitos 
originais por interferência externa); não intencional (relacionada 

aos efeitos negativos de políticas bem intencionadas – condições ou 
efeitos não antecipados/previstos, omissão). Essas narrativas causais 

são escolhidas estrategicamente, conforme a ideia, a imagem ou 
representação que se quer construir do problema em questão.

Narrativas 
de declínio

Existem duas versões, nas quais cada momento é caracterizado de 
forma valorativa (negativo/positivo). Na primeira, a narrativa con-
siste em identificar um momento inicial, caracterizando-o como 

extremamente negativo, acompanhando de um segundo momento 
de melhoria nas condições iniciais, entretanto, se apresentando 

no momento atual como desastroso, ensejando uma ação enérgica 
e urgente. Na segunda versão, o primeiro momento inicial é 

considerado positivo, mais foi substituído por acontecimentos 
negativos, demandando medidas para reverter a situação.

Narrativas 
de controle

Nesse tipo de narrativa, a situação atual também é representada como 
negativa, mas a estratégia empregada consiste na afirmação de que é 

possível controlar a situação, diferentemente dos momentos anteriores, 
onde os problemas eram considerados como incontornáveis.

Narrativas 
numéricas

“Indicadores são representações sobre um estado de coisas”, a 
partir dos quais é possível “interpretar tendências, mudanças e 
associar outras narrativas. [...] Representar um problema com 

números implica em medir um fenômeno” (p. 102). Essa narrati-
va consiste no uso de indicadores (quantitativos ou qualitativos) 

para chamar a atenção para uma situação específica, onde os 
números são uma forma de interpretar a realidade. 

Quadro 1. Tipos de narrativas
Fonte: Elaboração a partir de Stone (2002 apud Capella, 2004).
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A construção das ideias ou imagens por meio das quais os pro-
blemas são representados, bem como as soluções são apresentadas, 
fundamentam-se em visões de mundo, ideologias ou quadros de 
referências (Howlett, 2013), tais como as concepções de Estado 
e Educação. Esses aspectos podem favorecer que uma questão ou 
tema ascenda à agenda, entretanto, há algumas questões que fa-
lham em chegar à agenda governamental ou são sistematicamente 
mantidas fora dela. Esse processo consiste no bloqueio da agenda, 
isto é, “o processo pelo qual problemas são deliberadamente man-
tidos fora da agenda e, portanto, fora do campo de atuação gover-
namental” (Capella, 2018, p. 14). No modelo proposto por King-
don, o bloqueio pode ser evidenciado pelo fato de que nem todas 
as questões que chegam à agenda governamental se encaminham 
para a decisória. Uma das estratégias de bloqueio, entre outras3, 
trata-se da “evitação”, que, entre outras possibilidades, consiste 
em ignorar determinados problemas ou negar que uma situação se 
configure como um problema. 

Partidos políticos e os programas de governo 

Na definição das agendas, existem diferentes atores (visíveis e invi-
síveis) que podem influenciar mais ou menos na definição das agendas, 
entre eles os partidos políticos. De acordo com Capella (2015, p. 33),

Os partidos políticos são entendidos como instituições in-
dissociáveis do modelo representativo democrático contem-
porâneo. Nesse desenho institucional baseado na competi-
ção e na representação política, os partidos representam um 
ambiente organizado em torno de ideias, valores e interesses 
que permitem a efetiva participação do conjunto de cida-
dãos na tomada de decisão políticas via processo eleitoral. 
As ressignificações ideológicas, ou mesmo as mudanças na 
atenção dada pelos partidos políticos a determinados temas 

3. A autora apresenta as estratégias do ataque e dissipação do conflito, bem como 
da ameaça, com base nos estudos de Cobb e Ross (1997).
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ao longo do tempo pode significar, consequentemente, mu-
danças no processo de produção de políticas públicas.

No modelo proposto por Kingdon, os partidos políticos se 
constituem em “atores visíveis” e influentes na definição da agen-
da. Para este autor, nem sempre a plataforma eleitoral apresentada 
pelos partidos políticos define as ações do futuro governante quan-
do este assume o poder (Capella, 2015). Mesmo que as mudanças 
não sejam garantidas, “a coalização construída durante a campa-
nha é um elemento importante na definição da agenda de um novo 
governo” (Capella, 2004, p. 35). 

Nesse sentido, conforme a autora, alguns estudos têm eviden-
ciado que os partidos, por meio de seus programas, podem ter “al-
gum efeito na definição das agendas”. De acordo com ela, “esses 
documentos não são entendidos como causas únicas de mudanças 
de agendas, porém eles poderiam indicar prioridades na atenção 
de legisladores sobre algumas questões” (Capella, 2015, p. 24). O 
momento mais propício para o ingresso ou bloqueio de um tema na 
agenda são os períodos de mudança de governo, principalmente no 
início de uma nova gestão, após as eleições (Capella, 2004). 

Conjuntamente, embora o posicionamento ideológico dos parti-
dos seja essencial, para compreender as concepções que os norteiam 
(relação Estado/Sociedade) (Gouveia, 2009), ele é insuficiente para 
entender o comportamento dos partidos na formulação das políticas 
públicas, pois, as estratégias utilizadas para se reproduzirem enquanto 
instituição (Mayer, 2013), podem evidenciar escolhas não exatamente 
coerentes com suas ideologias. Em consonância com esses aspectos, 
durante o pleito eleitoral, conforme Madeira, Vieira e Tarouco (2017), 
a classificação ideológica possibilita uma análise limitada quando se 
trata de programas de governo, por sua natureza programática. 

Ainda segundo os autores, é essencial considerar que os pro-
gramas de governo “são elaborados em uma conjuntura específica 
e não refletem somente o posicionamento do partido, mas da coa-
lização eleitoral que apoia o candidato” (Madeira; Vieira; Tarouco, 
2017, p. 260-261). As coligações consistem em alianças entre par-
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tidos políticos para formar ou compor chapas de candidatos em 
comum para concorrer às eleições que nem sempre se convertem em 
coalizões de governo4. Portanto, os programas de governo possuem 
natureza transitória, apelo eleitoral e a inclinação ideológica pode 
ser mais ou menos evidenciada, conforme a estratégia eleitoral ado-
tada (Madeira; Vieira; Tarouco, 2017). 

A partir dos aspectos aqui discutidos e considerando que o 
modelo proposto por Kingdon “focaliza a dinâmica das ideias”, 
buscou-se compreender as propostas registradas nos programas 
de governo mediante a análise das ideias, narrativas e representa-
ções (com base nas concepções de Estado/Sociedade/Educação) 
a respeito dos problemas da educação superior. Procurou-se evi-
denciar se e como os problemas da educação superior contidos no 
PNE foram considerados ou ignorados (bloqueados) nos progra-
mas eleitorais analisados.

Para tanto, o PNE (2014-2024) foi compreendido dentro do flu-
xo de problemas como o “evento” que evidencia os problemas setoriais 
da educação, apontando ao mesmo tempo as alternativas. O fluxo 
político correspondeu à EC n. 95/2016, entendida como expressão da 
mudança em curso no papel do Estado perante a sociedade no desen-
volvimento das políticas públicas, em especial, na área de educação 
e a disputa eleitoral para o governo do país, uma vez que revelam o 
clima ou humor nacional e criam condições para que algumas ques-
tões se destaquem na agenda. Os programas de governo apresentados 
pelos candidatos e coligações eleitorais foram considerados como o 
fluxo de soluções e alternativas em que as imagens dos problemas se 
encontram em disputa, como possíveis indicativos das questões que 
poderão ser pautadas pelo novo governo e alçarem, conforme King-
don, a agenda decisória na janela de oportunidades de fluxo rotinei-
ro (Howlett, 2013) aberta pela mudança de governo. O esquema de 
análise pode ser ilustrado conforme demonstrado na Figura 1.

4. Aspecto fundamental para sustentar o governo recém-eleito, principalmente 
em sistemas presidencialistas pluripartidários, como o brasileiro (Fleischer, 2007; 
Figueiredo; Limongi, 2001).
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Fluxo de Problemas
Eventos: PNE 

(metas/estratégias – 
educação superior)

Fluxo Político
Crise político-
-institucional e 

econômica
Período eleitoral

Mudanças no
 governo

Emenda 95/2016

Janela de 
oportunidades de 

fluxo rotineiro 
(previsível conforme 

as regras institucionais)
Possibilidade de 

mudanças na agenda
Fluxo de soluções

Programas de 
governo

Construção de 
alternativas em 

disputa (imagens; 
representações;  

narrativas)

Figura 1. Esquema de Análise
Fonte: Elaboração própria.

Crise Político-Econômica no Brasil e Emenda 
Constitucional n. 95/2016 (“fluxo político”)

Desde o fim do processo eleitoral de 2014, o Brasil vem vivendo 
cotidianamente o aprofundamento de uma crise político-institucio-
nal (ruptura com a coalizão de governo, impeachment da presidenta 
Dilma; polarização política no Congresso e na sociedade; judiciali-
zação da política e politização da justiça etc.) e econômica (redução 
dos investimentos públicos; paralização de obras estruturais; alta 
de juros e inflação; alto índice de desemprego e endividamento da 
população etc.). Esse contexto favoreceu a aprovação de medidas 
antipopulares (reforma trabalhista, terceirização, e disputas em tor-
no da proposta de reforma da previdência). Dentre essas medidas, 
destaca-se a EC n. 95/2016, que define o congelamento dos gastos 
públicos com as despesas primárias (saúde e educação, por exem-
plo) em favor do pagamento dos juros da dívida pública. 

Ao analisar a montagem da agenda e o contexto de formulação 
da política de austeridade fiscal que resultou na referida emenda, 
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Henrique (2018, p. 112)5 afirma que “tal medida simplesmente re-
presenta a diminuição do papel do Estado na economia e na própria 
sociedade de mercado, em alinhamento à ideologia econômica neo-
liberal de Estado mínimo”. Conforme o autor, a grave crise política e 
econômica em curso no Brasil favoreceu a constituição de coalizões 
e defensores das medidas de austeridade. Para os defensores da PEC, 
a medida se fez necessária para retomar a confiança dos agentes 
econômicos. Entretanto, a restrição imposta por ela impedirá “que 
escolhas democráticas realizadas em eleições possam efetivamente 
buscar alternativas que não a austeridade [...] lançando novamente o 
país [...] em eventual retrocesso na capacidade de crescimento eco-
nômico com inclusão social” (Henrique, 2018, p. 115-126).

O fato é que se a alternativa selecionada para resolver o problema 
do “equilíbrio das contas públicas” não for revogada, inviabilizará 
o enfrentamento dos problemas educacionais do país estabelecidos 
nas metas do PNE. Como analisa Amaral (2017), a permanência 
dessa medida “selará a morte do PNE”6, e no caso específico das 
universidades, o desmonte das instituições, em decorrência dos 
cortes sistemáticos de recursos que inviabilizam a consolidação de 
políticas implementadas anteriormente (Mancebo, 2017). 

Dessa maneira, do ponto de vista dos pressupostos que funda-
mentam a formulação de políticas públicas, pode-se considerar que, 
em linhas gerais, a referida emenda se baseia na relação Estado/So-
ciedade que pressupõe a redução do papel do Estado na garantia de 
direitos sociais. Em oposição a essa perspectiva, para aqueles para 
quem o Estado precisa atuar em prol da cidadania e fortalecer seu 
papel no controle da economia com vistas à distribuição de renda 
e redução das desigualdades sociais7, a revogação da EC pode se 

5. Para a construção de sua análise, o autor se fundamentou em várias das referên-
cias bibliográficas já discutidas, buscando identificar, entre outras coisas, as ideias 
subjacentes à EC n. 95/2018, os fluxos e os atores envolvidos. Ver Henrique (2018).
6. O autor realiza tal afirmação com base na análise da execução orçamentária do 
Poder Executivo no período 1995-2016 e do orçamento aprovado na Lei Orça-
mentária Anual (LOA) de 2017. Ver Amaral (2017).
7. As breves concepções de Estado foram apontadas com base em Jacobina 
(2017), Gouveia (2009) e Azevedo (1997).
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apresentar como alternativa. Com base nesse entendimento, e con-
siderando que para o PNE voltar para o centro da agenda da polí-
tica educacional, é necessário revogar a EC n. 95/2016, buscou-se 
identificar nos programas de governo a previsão de tal revogação.

Educação superior no PNE: quais os problemas e 
alternativas? 

Após um amplo processo de construção que contou com a coor-
denação do Ministério da Educação (MEC), a participação sistemáti-
ca da sociedade civil, por meio de conferências regionais e nacionais, 
bem como disputas no Congresso Nacional, o PNE (2014-2024) foi 
aprovado por meio da Lei n. 13.005/2014. O Plano se constitui em 
um instrumento de política fundamental, uma vez que se tornou uma 
exigência constitucional com periodicidade decenal, conforme defi-
nido pela EC n. 59/2009. Por meio dele se definem diretrizes, metas 
e estratégias para a educação brasileira, dando organicidade para a 
política educacional no país, servindo de base para os planos estaduais 
e municipais de educação. Ao extrapolar os períodos governamentais, 
o PNE estabelece uma agenda contínua de ações governamentais com 
vistas à melhoria da qualidade da educação no país. A meta 20 do 
PNE prevê a ampliação progressiva do investimento na área de forma 
a atingir 10% do Produto Interno Bruto até o final do decênio.

Do total de 20 metas reunidas no PNE, três são voltadas espe-
cificamente para a educação superior, nível educacional sob a res-
ponsabilidade do governo federal8: as metas 12, 13 e 14, conforme 
sintetizado no Quadro 2, apresentado a seguir. A análise documen-
tal foi realizada a partir do cotejamento entre as referidas metas e 
as estratégias vinculadas, reunidas no anexo da Lei (Brasil, 2014) e 
apresentadas em publicação do MEC (2014). A partir da análise re-
alizada, considera-se que a agenda da educação superior estabeleci-
da no PNE define a expansão da educação superior (graduação e pós-
-graduação), assegurada a qualidade da oferta como os problemas a 
serem enfrentados pelos governos no período de vigência do Plano. 

8. Conforme instituído pelo art. 211 da Constituição Federal de 1988 e pelo art. 
9 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN n. 9.396/1996).
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Problemas Metas Estratégias/Alternativas

Expansão do 
acesso à/

democratiza-
ção da educa-
ção superior 
(expansão de 
matrículas na 
graduação e 

pós)

Meta 12 - elevar a taxa 
bruta de matrícula na 

educação superior para 
50% (cinquenta por cen-
to) e a taxa líquida para 
33% (trinta e três por 

cento) da população de 
18 (dezoito) a 24 (vinte e 
quatro) anos, assegurada 

a qualidade da oferta 
e expansão para, pelo 

menos, 40% (quarenta 
por cento) das novas 

matrículas, no segmento 
público.

Oferta Pública: otimizar a capacidade instalada da 
estrutura física e de recursos humanos das IES (12.1); 

ampliar vagas na rede federal – expansão e interio-
rização (UAB, Ifets e Cefets) (12.2); elevar taxa de 
conclusão dos cursos de graduação presenciais das 
universidades públicas, oferta mínima de 1/3 das 

vagas nos cursos noturnos e elevar relação professor/
aluno (12.3); oferta pública e gratuita prioritaria-
mente para cursos de formação de professores da 

educação básica (12.4); estímulo à ocupação de vagas 
ociosas nas IES (12.17); estimular a expansão e rees-
truturação das IES estaduais e municipais com apoio 

técnico e financeiro do governo federal (12.18).
Oferta Privada: expandir o Fies (12.6); ampliar 
o Fies e o Prouni para alunos matriculados em 
cursos presenciais ou a distância com avaliação 

positiva do MEC (12.20).
Políticas de acesso e permanência: ampliar 

políticas de inclusão e assistência estudantil para 
estudantes das IES, bolsistas Prouni e beneficiários 
do Fies (12.5); políticas de ação afirmativa (12.9); 

assegurar condições de acessibilidade (12.10); 
expandir atendimento específico para populações 
do campo/indígenas/quilombolas (12.13); mapear 

a demanda e fomentar a oferta de formação nas 
áreas de ciências e matemática, considerando as ne-
cessidades do desenvolvimento do país, a inovação 
tecnológica e a melhoria da qualidade da educação 
básica (12.14); consolidar processos seletivos nacio-

nais - superar vestibulares (12.16). 
Qualidade da Formação: creditação curricular 

da extensão universitária (12.7); ampliar oferta de 
estágio (12.8); mobilidade estudantil e docente 

(12.12); institucionalizar programa de acervo digital 
(12.15); reestruturar os procedimentos de avaliação, 
regulação e supervisão do sistema federal de ensino 

(12.19); fortalecimento de redes físicas e labora-
tórios nas áreas estratégicas nacionais de ciência, 

tecnologia e inovação (12.21). 
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Melhoria da 
qualidade 

da educação 
superior

Meta 13 - elevar a 
qualidade da educação 

superior e ampliar a 
proporção de mestres e 
doutores do corpo do-

cente em efetivo exercício 
no conjunto do sistema 
de educação superior 

para 75% (setenta e cinco 
por cento), sendo, do 

total, no mínimo, 35% 
(trinta e cinco por cento) 

doutores.

Avaliação: Aperfeiçoar o Sinaes (13.1); ampliar a 
cobertura do Enade (13.2); processo contínuo de au-
toavaliação (13.3); melhoria da qualidade dos cursos 
de formação de professores por meio de instrumen-
tos próprios de avaliação (13.4); substituir o Enade 
pelo Enem (13.6); elevar a taxa de conclusão dos 

cursos de graduação presenciais (90% universidades 
públicas e 75% privadas) e fomentar a melhoria dos 

resultados de aprendizagem do Enade (13.8).
Atividades acadêmicas: elevar o padrão de quali-

dade das universidades - pesquisa institucionalizada 
vinculada à pós (13.5); consórcio entre IES públicas 

para atuação regional (13.7); 
Formação de recursos humanos das IES: formação 

inicial e continuada dos TAE (13.9).

Meta 14 - elevar 
gradualmente o número 

de matrículas na pós-
-graduação stricto sensu, 
de modo a atingir a ti-

tulação anual de 60.000 
(sessenta mil) mestres 
e 25.000 (vinte e cinco 

mil) doutores.

Política de fomento: Expandir o financiamento da 
pós-graduação stricto sensu por meio das agências de 
fomento (14.1); integração Capes e agências estadu-
ais de fomento (14.2); ampliar o investimento em 

pesquisas e formação de recursos humanos voltados 
para a inovação e aumento da competitividade das 
empresas de base tecnológica (14.11); estimular a 

pesquisa científica, formação de recursos humanos 
voltados para a região amazônica, recursos hídricos, 
seca, geração de emprego e renda (14.14); estímulo 

à pesquisa aplicada de modo a incrementar a 
inovação e produção de patentes (14.15); aumentar 
o desempenho científico e tecnológico do país e a 

competitividade da pesquisa brasileira ampliando a 
cooperação com empresas, IES e ICTs (14.13).

Expansão: expandir o Fies para a pós (14.3); ex-
pandir a oferta de cursos stricto sensu, inclusive EaD 
(14.4); ampliar programas de pós (especialmente os 
de doutorado) nos novos campi abertos decorrentes 
dos programas de expansão e interiorização (14.6).
Políticas de acesso e permanência: políticas de 
ações afirmativas (14.5); estimular a participação 
das mulheres em cursos da área de Engenharias e 

Ciências Exatas (14.8).
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Qualidade da formação: expandir programa de 
acervo bibliográfico digital (14.7); internacionali-
zação incentivando a atuação em rede e o fortale-
cimento de grupos de pesquisa (14.9); intercâmbio 

científico e tecnológico nacional e internacional das 
universidades (14.10); ampliar o investimento na 

formação de doutores (14.12).
Quadro 2. Problemas e Alternativas da Educação Superior no PNE 

(2014-2024)9

Fonte: Elaboração própria a partir de Brasil (2014); MEC (2014).

Não se configurou em objetivo deste trabalho analisar as con-
tradições internas do PNE derivadas das disputas travadas em tor-
no de sua formulação. A literatura da área aponta o debate em torno 
das tendências de expansão da educação superior, tanto na gradua-
ção (oferta pública x oferta privada), como na pós-graduação (pro-
jeto de desenvolvimento nacional, soberano, com inclusão x subor-
dinação das universidades, produção de conhecimento e formação 
de pesquisadores aos interesses de mercado e do capital produtivo). 
Aponta também para a ausência de consenso em torno daquilo que 
é necessário ou suficiente para a garantia da expansão com quali-
dade, e, por fim, os desafios para o alcance das metas (Santos; Fer-
reira, 2015; Oliveira; Dourado, 2016; 2018; Gouveia, 2018; Neto; 
Castro, 2018; Paula, 2017; Minto, 2018).

Considerando-se que a formulação de políticas públicas fun-
damenta-se em visões de mundo, no que diz respeito à educação, 
é possível identificar duas concepções: 1) a educação como “um 
bem público e direito social”, que tem por “finalidade essencial a 
formação de sujeitos”, o “aprofundamento da cidadania e da de-
mocratização da sociedade” com vistas à transformação social e 
emancipação humana; 2) a educação como meio de provisão aos 
seus consumidores de “maior capacidade competitiva” e habili-
dades para sobrevivência e sucesso individual” com foco no trei-

9. Para fins de sistematização, cada conjunto de estratégias foi agrupado em cate-
gorias de conteúdo (Bardin, 2000), conforme os objetivos deste trabalho, eviden-
ciando e relacionando os problemas/alternativas.
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namento profissional, voltada para o mercado de trabalho (Dias 
Sobrinho, 2013; Gouveia, 2009). Essas concepções encontram-se 
inseridas no debate em torno do PNE e também nas propostas dos 
presidenciáveis para a área. 

A educação superior nos programas de governo dos 
presidenciáveis: quais os problemas e alternativas? 

Para a análise dos programas de governo dos candidatos à pre-
sidência do Brasil, buscou-se identificar: 1º) a previsão da revogação 
da EC n. 95/2016 como indicador da concepção de Estado e de sua 
relação com a sociedade; 2º) a referência ao PNE, como indicador do 
retorno à sua centralidade na agenda política brasileira, e, portanto, 
da educação como direito a ser assegurado pelo Estado; 3º) o uso das 
narrativas simbólicas ou numéricas na definição dos problemas e al-
ternativas para a educação superior, bem como o bloqueio da agenda 
desse nível de ensino, com breves inferências a respeito das escolhas 
realizadas. Perante o caminho analítico percorrido, foi possível orga-
nizar os programas analisados em dois grupos distintos10, como de-
monstrado no Quadro 3 a seguir. Ressalta-se que nem todos os pro-
gramas destinaram um tópico específico para o tema da educação. 

Grupo 1 – Bloqueio da Agenda da Educação superior / Priorização da 
Educação Básica

Programa de Governo Tópico específico para educação
Henrique Meirelles e Germano 

Rigotto 
Pacto pela confiança – Programa 
de Governo da Coligação “Essa 

é a solução” 

Não. A referência à educação consta no 
tópico “O Brasil mais justo”.

10. Os demais programas de governo também foram analisados (Marina Silva, 
Álvaro Dias, Cabo Daciolo, Vera Lúcia e José Maria Eymael). No entanto, foram 
excluídos da sistematização realizada pelo fato de praticamente não abordarem 
a educação superior nos seus programas, ou pelo fato de não fazerem menção ao 
PNE ou à revogação da EC n. 95/2016.
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Grupo 1 – Bloqueio da Agenda da Educação superior / Priorização da 
Educação Básica

Programa de Governo Tópico específico para educação

Geraldo Alckmin (PSDB)
 “Um futuro de prosperidade 

está aberto a todos os brasileiros”

Não. A referência à educação básica consta 
no tópico “O Brasil da solidariedade” e a 
referência à universidade consta no tópico 

“O Brasil da Esperança”.
João Amoêdo e Prof. Christian 

(Partido Novo)
“Mais oportunidades, menos 

privilégios – Programa de Go-
verno 2019/2022”.

Sim. Tópico intitulado “Educação de 
Qualidade e Conhecimento para que as 

Crianças e os jovens possam construir seu 
futuro em um mundo em transformação”.

Jair Bolsonaro (PSL)
“Brasil acima de todos e Deus 
acima de Tudo. O caminho da 

prosperidade”. 

Sim. Tópico “Saúde e Educação”.

Grupo 2 – Confirmação da Agenda da Educação Superior (PNE 2014-
2024 e revogação da EC n. 95/2016)

Programa de Governo Tópico específico para educação
Partido Pátria Livre - PPL

Programa de Governo de João 
Goulart Filho/Léo Da Silva Alves 

(2018-2022)

Não. 

Ciro Gomes (PDT) - Coligação 
Brasil Soberano

“Diretrizes para uma estratégia 
nacional de Desenvolvimento 

para o Brasil”. 

Sim. Tópico intitulado “Investir maciçamen-
te na educação e tópico intitulado “Ciência, 

Tecnologia e Inovação”.

Haddad é Lula e Manuela 
Plano de Governo 2019-2022

Coligação o Povo Feliz de Novo 
(PT – PCDOB – Pros)

Sim. No tópico “Novo Pacto Federativo para 
promoção dos direitos sociais” há um tópico 

intitulado “Educação para o desenvolvimento 
das pessoas e do país”.

Guilherme Boulos e Sonia 
Guajajara 

Programa da Coligação “Vamos 
sem Medo de mudar o Brasil”.

Sim. Tópico intitulado “Um programa para a 
educação brasileira”. 

Quadro 3. Programas de Governo selecionados para a análise11

Fonte: Elaboração própria a partir da análise dos programas de governo 
consultados no site do TSE12.

11. Para fins de sistematização, ao longo do texto, foram citados os candidatos 
que encabeçam a chapa de cada programa proposto.
12. Tribunal Superior Eleitoral. Propostas de governo dos candidatos ao cargo de 
Presidente da República. Sistema DivulgaCandContas, Brasília, DF: TSE, 2018. 
Disponível em: https://bit.ly/3fJ2tgF. Acesso em: 13 set. 2018.
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Bloqueio da Agenda da Educação Superior (Estratégia de 
“evitação” do PNE e da necessidade de revogação EC n. 
95/2016) / Alternativa: Priorização da Educação Básica

Os programas reunidos nesse conjunto apontam em comum a 
ineficiência do Estado na oferta dos serviços públicos, assinalando 
a corrupção e o desperdício de recursos como as causas da péssima 
qualidade desses serviços. Argumentam em defesa da redefinição 
do papel do Estado, isto é, menos intervencionista, e, portanto, 
mais eficiente, pela necessidade de redução da máquina pública, do 
livre mercado e da iniciativa privada. Em coerência com essa pers-
pectiva liberal/ultraliberal de Estado, a revogação da EC n. 95/2016 
não foi mencionada em nenhum dos programas. As ideias presentes 
no conjunto desses documentos e a construção da narrativa causal 
não intencional, relacionando a ineficiência do Estado e a má qua-
lidade dos serviços públicos,13 podem ser suficientemente ilustradas 
pelos excertos representativos apresentados na sequência: 

Ninguém aguenta mais sustentar um Estado caro e inefi-
ciente que cobra altos impostos e presta serviços públicos 
de baixa qualidade. Vamos enfrentar esse problema, pro-
movendo uma profunda reforma do Estado. Vamos com-
bater a corrupção, eliminar privilégios e criar mecanismos 
de avaliação e de mensuração da qualidade e da eficiência 
dos serviços públicos. (Alckmin, 2018, p. 6)

13. Dentre os programas reunidos nesse conjunto, apenas o de Henrique Meirelles 
não traz uma ideia mais explícita de Estado. Entretanto, o presidenciável ressalta 
as políticas implementadas por ele enquanto ministro da Fazenda do governo 
Temer (leia-se medidas de ajuste fiscal), segundo ele necessárias para a retomada 
do crescimento econômico do país e da geração de empregos. Utiliza-se, nesse 
sentido, da narrativa causal e de declínio ao apontar o governo anterior como res-
ponsável pela recessão vivida no país (momento negativo) e que a sua eleição dará 
continuidade à sua boa gestão, enquanto ministro (momento positivo). No caso 
do Programa de Jair Bolsonaro, a construção da narrativa causal é intencional, 
pois responsabiliza a esquerda pela corrupção e estagnação da economia.
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Vamos entender que o brasileiro não precisa de um Estado 
grande porque é pobre, ele é pobre justamente por ter um 
Estado grande. Vamos lutar por um Estado menos inter-
vencionista, com menos impostos e menos burocracia. [...] A 
redução da máquina pública e a responsabilidade fiscal, para 
que o governo faça um uso eficiente do dinheiro dos brasi-
leiros e jamais gaste mais do que arrecada. Onde o cidadão 
tenha liberdade e responsabilidade para ser o protagonista 
de sua vida, sem a tutela do Estado. [...] Hoje, o Estado bra-
sileiro atua contra o livre mercado, dificultando, consequen-
temente, o empreendedorismo, o crescimento econômico e a 
geração de empregos. (Amoêdo; Lohbauer, 2018, p. 8)

No que diz respeito à educação, a ideia geral que fundamenta 
esse conjunto de programas é aquela que associa a educação à pre-
paração para o mundo do trabalho ou como solução dos problemas 
sociais e econômicos do país. Em nenhum deles a ideia de educação 
como direito foi identificada. Apresentam em comum o problema 
da baixa qualidade da educação brasileira associada ao péssimo de-
sempenho nas avaliações externas e de larga escala, tais como o Pro-
gramme for International Student Assessment (Pisa) da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em 
todos os programas essa associação é estabelecida. 

Com base na concepção de Estado que norteou a construção dos 
programas, infere-se que a ideia subjacente à narrativa causal do pro-
blema não está localizada na insuficiência de recursos, mas na sua alo-
cação inadequada uma vez que o governo “investe mais” na educação 
superior em detrimento da educação básica. Em alguns casos, a narra-
tiva causal foi associada à narrativa numérica, ao relacionar os recursos 
investidos e os resultados de avaliação, tal como explicitado abaixo: 

O Brasil gasta 6% do PIB em educação, mas a realidade 
é que nossas crianças que vão à escola pouco aprendem. 
[...] o Brasil fica muito aquém de seu potencial nos índi-
ces internacionais de avaliação de ensino, como o Pisa. 
O quadro sugere que há uma má alocação dos recursos. 
(Meirelles; Rigotto, 2018, p. 10)
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Gastamos 3 vezes mais com o aluno do nível superior (US$ 
12 mil), do que com o aluno do ensino básico (US$ 3,8 
mil). Apesar do aumento das verbas para educação, entre 
2012 e 2016, o Brasil caiu 7 posições no ranking do Pisa. 
(Amoêdo; Lohbauer, 2018, p. 10)

A educação também deveria ser melhor com o valor que o 
Brasil já gasta [...]. Os dados da ONU indicam que o ní-
vel de gastos que o Brasil tem em educação é incompatível 
com o péssimo nível educacional dos estudantes. Temos fi-
gurado entre os piores resultados do Pisa, feito pela OCDE 
[...]. Precisamos inverter a pirâmide: o maior esforço tem 
que ocorrer cedo, com a educação infantil, fundamental e 
média. (Bolsonaro, 2018, n.p.)

De acordo com o Programa de Bolsonaro, é necessário impor-
tar as experiências de países que deram certo, pois “gastamos como 
os melhores”, mas “educamos como os piores”, afirmação baseada 
na apresentação de dados estatísticos (Pisa/OCDE). No programa 
também consta um gráfico no qual são apresentadas as despesas da 
União com percentual mais elevado de gastos na educação superior, 
desconsiderando-se a responsabilidade da União com a manuten-
ção das instituições federais de educação superior. Nesse sentido, 
faz-se um uso equivocado dos dados para fundamentar a narrativa 
da má alocação de recursos. A narrativa de controle também pode 
ser verificada como estratégia no seu programa ao afirmar que a 
educação está “à beira do colapso”, sendo “possível fazer muito mais 
com os atuais recursos” para “dar um salto de qualidade na educa-
ção com ênfase na infantil, básica e técnica, sem doutrinar”. 

A partir dessa imagem/ideia, que retoma a falsa e velha dico-
tomia entre os níveis de ensino (Coburci, 2004) e desconsidera a 
responsabilidade do governo federal com o sistema federal de edu-
cação superior, constata-se a estratégia de “evitação” dos problemas 
da educação superior e apresenta-se a priorização da educação básica 
como alternativa para o problema da qualidade da educação no país.
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Assim, o desafio da nova gestão é o de realizar uma verdadei-
ra cruzada pela qualidade do ensino público no Brasil, a co-
meçar pela educação básica. (Meirelles; Rigotto, 2018, p. 11)

Investiremos na educação básica de qualidade e teremos 
como meta crescer 50 pontos em 8 anos no PISA. (Alckmin, 
2018, p. 10)

Um modelo de Estado que privilegie a educação básica e o 
livre mercado e, assim, permita que cada brasileiro, tenha 
a oportunidade de se desenvolver e realizar seus projetos de 
vida [...]. Priorizar a educação básica na alocação de recur-
sos federais. (Amoêdo; Lohbauer, 2018, p. 8)

Em nenhum desses programas o PNE foi abordado e, consequen-
temente, os candidatos não abordaram os problemas da educação su-
perior (expansão do acesso com qualidade), como também reduziram 
os problemas da educação básica ao desempenho nas avaliações de 
larga escala. Há apenas referências genéricas às universidades, tais 
como a previsão da colaboração das universidades ao BNDES na 
identificação de obras prioritárias para investimento, presente no Pro-
grama de Henrique Meirelles. Os demais programas citam pontual-
mente a vinculação da universidade ao desenvolvimento econômico, 
com foco nas parcerias com o setor privado para o desenvolvimento 
de pesquisa na área de ciência, tecnologia e inovação, que favoreçam 
a produtividade e competitividade do país no cenário mundial. 

Depreende-se da análise dos programas do Grupo 1, o bloqueio 
da agenda da educação superior em consonância com os problemas/
alternativas do PNE. Embora a estratégia 14.13 do PNE se refira 
à previsão da cooperação científica com empresas e instituições de 
educação superior, observa-se que não há nenhuma relação dessa 
referência com uma política científica e de educação superior mais 
ampla que envolva a expansão do acesso e permanência de estudan-
tes na graduação e na pós-graduação, da ampliação e qualificação 
de recursos humanos e infraestrutura, formação etc., tais como as 
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alternativas presentes no PNE, apresentadas anteriormente. Con-
forme os programas do Grupo 1, o problema a ser resolvido é a me-
lhoria do desempenho econômico, tecnológico e a competitividade 
das empresas, e não um projeto mais amplo de educação superior 
vinculado ao avanço do conhecimento científico em todas as áreas. 

Confirmação da agenda da educação superior (referência 
ao PNE 2014-2024 e à revogação da EC n. 95/2016) 

Dos quatro programas reunidos no Grupo 2, três deles, com 
exceção daquele proposto por João Goulart, partem da narrativa da 
crise econômica e político-institucional vivida no Brasil para situar 
os problemas a serem enfrentados e, posteriormente, afirmar a ne-
cessidade de se recuperar capacidade de investimento do país (com 
estratégias diferenciadas entre os programas). Os programas de Ciro 
Gomes e Fernando Haddad apresentam perspectivas consonantes 
quanto ao papel do Estado (tamanho necessário para promover a 
justa regulação da economia, sociedade e prestação de serviços pú-
blicos eficientes e de qualidade para o povo e que o setor privado 
tenha a mesma responsabilidade no desenvolvimento nacional). O 
programa de João Goulart defende um Estado forte/grande, com a 
ampliação de investimento público em todas as áreas. Já o de Gui-
lherme Boulos, a partir da crítica à conciliação dos interesses de clas-
ses, bem como ao reordenamento ultraliberal do Estado brasileiro e 
ataque aos direitos dos trabalhadores, advoga em defesa da soberania 
nacional, da democratização do poder do Estado por meio da pro-
moção dos direitos sociais e da participação popular no governo. 

Dos quatro programas reunidos nesse grupo, tanto o de João 
Gou lart quanto o de Ciro Gomes não explicitam a concepção de 
educação como direito. Nos dois casos a educação parece vinculada 
à ideia de desenvolvimento econômico do país e benefício/oportu-
nidade para a população. No programa de João Goulart, os pro-
blemas da educação superior presentes no PNE são retomados uti-
lizando-se como estratégia o uso das narrativas numéricas a fim de 
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dimensioná-los e identificar a necessidade de investimento. Aborda 
também a questão da qualidade da educação superior ao considerar 
a sua garantia apenas nas universidades que desenvolvem o modelo 
indissociável do ensino, pesquisa e extensão, ausente na maioria das 
instituições particulares. 

A oferta de vagas no ensino superior brasileiro é hoje majo-
ritariamente privada: 75,3% dos 8 milhões de alunos ma-
triculados fazem seus cursos em escolas particulares, e ape-
nas 24,7% estão em escolas públicas (2016). No entanto, 
45% dos matriculados em escolas particulares recebem al-
gum tipo de financiamento com recursos públicos, como o 
ProUni e o Fies. As escolas particulares, com raras exceções, 
não praticam a integração entre ensino, pesquisa e extensão 
e oferecem um ensino deficiente. O ensino de qualidade, 
combinado com a pesquisa e a extensão, é realizado nas 
universidades públicas. (Goulart Filho; Alves, 2018, p. 6)

A partir do breve diagnóstico realizado, o programa apresenta 
alternativas não incrementais ao estabelecido no PNE, e que, caso 
fossem elevadas à agenda decisória e implementadas, gerariam uma 
verdadeira ruptura com o modelo de expansão da educação superior 
a longo prazo, no qual predomina a oferta privada. Em consonância 
com a sua perspectiva de Estado “grande”, o programa utiliza-se de 
dados numéricos para demonstrar o descumprimento da meta 12 do 
PNE, atribuindo a ausência de ações governamentais como causa do 
cenário negativo demonstrado, estabelecendo a previsão de dobrar 
a meta de ampliação da oferta de vagas públicas nas universidades.

Para que a educação cumpra um papel transformador no 
processo de desenvolvimento, trabalharemos para que o 
ensino superior seja prioritariamente público. Para isso, os 
10% do PIB para a educação estabelecidos em lei serão des-
tinados, prioritariamente, à educação pública. O Plano Na-
cional de Educação (lei 13.005), aprovado em 2014, estabe-
lece como meta para 2024 elevar a taxa bruta de matrícula 
na educação superior para 50% da população de 18 a 24 
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anos, cabendo ao setor público, pelo menos, 40% das no-
vas matrículas. Mas o governo não tem feito absolutamente 
nada para atingir essa meta: ao contrário, o índice baixou de 
34,6% em 2015 para 32,8% em 2017. Comprometemo-nos 
a antecipar para 2022 a meta de 50% estabelecida no PNE e 
a elevar a participação das universidades públicas nas novas 
vagas para 80%. (Goulart Filho; Alves, 2018, p. 6)

Em relação ao programa de Ciro Gomes, no que diz respeito à 
educação superior, um breve diagnóstico dos problemas desse nível 
educacional é apresentado, mencionando-se a expansão do acesso e 
da qualidade, de maneira coerente com o PNE. Conforme o pro-
grama, “os problemas de acesso e evasão permanecem, bem como 
os relativos à qualidade do ensino em situações específicas”, fazen-
do-se necessário traçar metas de “ampliação do acesso aos níveis de 
ensino médio e superior” (Coligação Brasil Soberano, 2018, p. 7).

Para o enfrentamento dos problemas da política educacional 
do país, parece implícita, no programa, a narrativa de controle, na 
qual se identifica a realidade presente como negativa, sendo possível 
controlá-la, revertendo tal situação. Nesse caso, a situação negativa 
identifica-se com a EC n. 95/2016. De acordo com o Programa é 
necessário “persistir na aplicação das metas estabelecidas no Plano 
Nacional da Educação (PNE). Vamos eliminar o subfinanciamento 
das despesas com educação causado pela Emenda do Teto de Gas-
tos” (Coligação Brasil Soberano, 2018, p. 29). No caso da educação 
superior, várias das alternativas do PNE, tanto para a gra duação 
quanto para a pós-graduação, são reafirmadas no programa: 

Manutenção da gratuidade nas universidades e institutos 
de ensino federais; Manutenção das atuais políticas de co-
tas e do acesso via Enem e Sisu; Aprimoramento do ProU-
ni e Fies; Facilitação dos mecanismos para estabelecimento 
de convênios entre universidades, institutos de pesquisa e 
empresas públicas e privadas; Estímulo à associação entre 
universidades, institutos de pesquisa e empresas públicas e 
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privadas para projetos de desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias; Recuperação da política de bolsas de estudo 
para a graduação e pós-graduação [...]. As universidades pú-
blicas deverão, além de ampliar a oferta de vagas e prosseguir 
com as políticas de cotas, estreitar seus laços com as políticas 
e ações no campo da educação básica e ciência, tecnologia e 
inovação. (Coligação Brasil Soberano, 2018, p. 32)

O programa de governo de Fernando Haddad também confirma 
a agenda da educação superior do PNE. Inicialmente, a estratégia 
referente à narrativa de declínio é utilizada para abordar as propos-
tas para a educação superior, enfatizando-se um primeiro momento 
positivo, localizado ao longo dos governos Lula e Dilma. Segundo o 
discurso contido no programa, fundamentado no uso de estatísticas 
relacionadas aos resultados alcançados por esses governos, a educação 
foi priorizada em todos os níveis e de maneira integrada por meio de 
diversas ações articuladas, inclusive confirmadas no atual PNE. A es-
tratégia empregada buscou evidenciar que o “golpe de 2016”, isto é, o 
impeachment da presidenta Dilma, interrompeu as políticas até então 
desenvolvidas (narrativa causal intencional e de declínio). 

Foram criadas 18 universidades, 173 campi e centenas de 
unidades dos Institutos Federais de Educação. As matrículas 
na educação superior saltaram de 3,4 milhões em 2002 para 
8,1 milhão em 2015. A Lei de Cotas está democratizando a 
educação superior, enfrentando os grandes desafios das de-
sigualdades sociais e da discriminação racial e assegurando 
políticas de acesso favorecido aos estudantes da escola pú-
blica, com recortes para as famílias de baixa renda, negros e 
indígenas; permitiu que a filha da trabalhadora realizasse o 
sonho de virar doutora, ao aumentar significativamente em 
presença de estudantes negros nas universidades brasileiras. 
O Prouni, o Fies, o Enem, o Sisu incluíram milhões de jo-
vens e ampliaram suas oportunidades. O PNE (2014-2024) 
sintetizou os desafios, reunindo metas a serem perseguidas 
pelo Estado e pela sociedade na década seguinte. O golpe 
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de 2016, no entanto, interrompeu um ciclo virtuoso de in-
vestimentos e abriu caminho para o desmonte da educação 
pública. (Haddad; D’Ávila, 2018, p. 25)

Tendo em vista o momento negativo representado no programa, 
afirma-se que o “governo Haddad devolverá à educação prioridade 
estratégica”, registrando-se entre as diretrizes para o desenvolvimento 
das ações na área, a “concretização das metas do PNE”; a “criação 
de novo padrão de financiamento, visando progressivamente investir 
10% do PIB em educação, conforme a meta 20 do PNE”; a “retomada 
dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal” 
e a “revogação da EC 95/2016” (Haddad; D’ávila, 2018, p. 24). Em 
consonância com o PNE, afirma que as “universidades e Institutos Fe-
derais serão fortalecidos, interiorizados e expandidos com qualidade e 
financiamento permanente” e que “serão recompostos os orçamentos 
das universidades e institutos federais, e o Programa Nacional de As-
sistência Estudantil será fortalecido” (Haddad; D’ávila, 2018, p. 26).

Por meio do discurso simbólico de causalidade e declínio, Gui-
lherme Boulos propõe em seu programa o enfrentamento dos privi-
légios, exclusões e desigualdades educacionais com base na ideia “de 
que uma sociedade democrática somente é possível com educação 
pública, universal, gratuita, laica e de qualidade, assegurada a todos 
e todas, como dever do Estado” (Boulos; Guajajara, 2018, p. 75). 
Para fortalecer o argumento da necessidade de enfrentar esses pro-
blemas por meio da garantia do acesso irrestrito ao direito à educa-
ção em todos os níveis, o programa faz uso da narrativa numérica de 
forma a representar a exclusão e, entre outras coisas, defende a “re-
vogação de todas as políticas nocivas aos interesses educacionais que 
foram implementadas no período do governo ilegítimo de Michel 
Temer” (Boulos; Guajajara, 2018, p. 77), entre elas a EC n. 95/2016, 
além de afirmar a necessidade do cumprimento das metas do PNE. 

Em relação à educação superior, o programa confirma a agenda 
do PNE, tais como a retomada do crescimento da oferta pública de 
ensino superior no âmbito federal (um milhão de novas vagas) e na 
esfera estadual (estabelecer parceria para ampliar a oferta); as políticas 
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de inclusão, ação afirmativa e permanência estudantil, “para reduzir as 
elevadas taxas de evasão do cenário atual” (Boulos; Guajajara, 2018, 
p. 81). Em consonância, o programa apresenta uma alternativa para 
a democratização do acesso à educação superior que também repre-
sentaria uma grande mudança no modelo de expansão dominante de 
educação superior via Fies e Prouni: “uma transição da oferta subsidia-
da pelo Estado para a oferta pública” (Boulos; Guajajara, 2018, p. 79).

Conjuntamente, com o slogan de que “educação não é merca-
doria”, Guilherme Boulos propõe encaminhar uma Proposta de 
Regulação do Setor Educacional Privado e defende a construção de 
uma matriz de financiamento para a rede federal de ensino adequa-
da e que garanta a expansão de vagas com qualidade, entre outras 
coisas. Defende também uma nova política de avaliação na edu-
cação que opere por uma lógica alternativa à lógica autoritária e 
mercadológica presente nos sistemas avaliativos da educação básica 
à pós-graduação, isto é, defende uma avaliação diagnóstica, pro-
cessual e formativa a ser construída em diálogo com todos os entes 
federados e segmentos educacionais. 

Por fim, a respeito da política de CT&I, com exceção do Pro-
grama de João Goulart que aborda de maneira pontual a parceria 
entre empresas e universidades e a retomada do Ministério de Ciên-
cia e Tecnologia, os demais abordam a reconstrução dessa política 
de maneira articulada com a política educacional. Os programas de 
Ciro Gomes, Fernando Haddad e Guilherme Boulos responsabi-
lizam o “golpe de 2016” como a causa do desmonte da política de 
CT&I e apresentam alternativas que confirmam a agenda do PNE 
no que diz respeito a retomada/ampliação dos recursos via agências 
de fomento (tais como Capes e CNPq), defesa da pesquisa básica e 
aplicada conforme à autonomia universitária (Ciro Gomes e Gui-
lherme Boulos), entre outras alternativas.

Em síntese, considera-se que os programas do Grupo 2 apresen-
tam perspectivas diferenciadas em relação ao papel do Estado no 
desenvolvimento das políticas públicas, mas registram em comum a 
defesa do PNE vigente e a revogação da EC n. 95/2016, mirando o 
retorno deste Plano ao centro da agenda governamental por meio da 
ampliação dos investimentos nas políticas educacionais e científicas.
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Considerações finais 

Dentre as possibilidades de estudos a respeito da formulação de 
políticas públicas, procurou-se analisar as ideias e estratégias narrati-
vas construídas em torno dos temas presentes na agenda pública com 
foco na análise de programas de governo. Mesmo que este documento 
possua caráter transitório e apelo eleitoral, o exercício realizado de-
monstrou que ele pode revelar quais os temas poderão ser pautados 
ou não pelos diferentes partidos políticos em futuros governos, caso 
eleitos. Seria preciso acompanhar a relação do executivo/legislativo, 
após o pleito eleitoral, e examinar em que medida as políticas formu-
ladas resultariam das propostas registradas nos programas de governo.

Os diferentes partidos políticos/coligações aos quais os candida-
tos à presidência foram vinculados utilizaram-se de diferentes estra-
tégias narrativas para a construção dos problemas, relevando a forma 
como compreendem o tema da educação superior. Essas estratégias 
se fundamentam nas concepções de Estado e Educação, bem como 
na posição do partido no pleito (governo/oposição). No primeiro 
grupo de programas analisado, o uso das narrativas causais é empre-
gado com o objetivo de estabelecer uma relação causal, mesmo que 
não intencional, entre a ineficiência do Estado (alocação inadequada 
dos recursos) e a má qualidade da educação. A readequação da alo-
cação de recursos com foco na educação básica é apresentada como a 
alternativa que permitirá ao governo controlar os efeitos indesejáveis 
da má qualidade educacional, uma vez que a revogação da EC do 
teto dos gastos sociais não é considerada pelos candidatos.

No caso do Grupo 2, prevalecem as narrativas causais/de de-
clínio, em alguns momentos apoiadas nas narrativas numéricas, 
por meio das quais os problemas educacionais decorrem, em maior 
ou menor grau, do impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e da 
aprovação da EC n. 95/2016. Esses eventos são apresentados como 
as causas da interrupção do ciclo de investimentos realizados pelo 
governo anterior na educação superior. De forma geral, para esse 
grupo é necessário recuperar a capacidade de investimento do país e 
entre as medidas necessárias consta a revogação da referida Emenda 
e a retomada das metas do PNE. 
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Considerando os resultados das eleições e passados dois anos do 
início do novo governo, a agenda do Grupo 1 foi alçada à agenda 
governamental/decisional. As medidas de austeridade fiscal e reti-
rada de direitos sociais estão sendo aprofundadas com o governo 
eleito. O desmonte de políticas públicas implementadas, as disputas 
em torno do Fundeb, os cortes sistemáticos no investimento nas 
instituições públicas de educação superior e na ciência e a elabo-
ração do Programa Future-se, voltado, entre outras coisas, para o 
empreendedorismo e captação de recursos por meio de “parcerias” 
com o setor empresarial, como solução para o investimento das uni-
versidades, materializam esse aprofundamento. 

Pelo que se apresenta diariamente pelos meios de comunicação, 
e diante de uma crise humanitária e social sem precedentes, ainda 
não se vislumbra um clima nacional para a revogação da EC n. 
95/2016, por parte do governo, o que torna inviável avançar nas 
políticas de expansão e permanência na educação superior e amplia-
ção da qualidade desse nível de ensino. Ao contrário, um cenário 
de profundos retrocessos nas políticas implementadas nos últimos 
anos é o que tem se manifestado (ataques à autonomia universi-
tária, à ciência e ao serviço público, negacionismo científico etc.). 
Permanecem necessárias as ações de enfrentamento e resistência no 
Congresso e sociedade civil, em especial, contra o sucateamento e 
desmonte das universidades públicas, em curso. 
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4. A FORMULAÇÃO DA AGENDA DO 
PDDE: UM CASO ILUSTRATIVO DA 
AGENDA-SETTING DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE FINANCIAMENTO 
EDUCACIONAL DO BRASIL

Eldaronice Queiroz de Alvarenga
Rosimar de Fátima Oliveira

Introdução

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) foi criado 
em 1995, no primeiro mandato do presidente Fernando Henri-
que Cardoso (1995-1998), regulamentado pela Resolução FNDE 
n. 12/1995, denominado inicialmente de Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino (PMDE). No ano de 1998, por 
meio da Medida Provisória n. 1.784/1998, o programa passou a 
ser denominado PDDE e tem como objetivo prestar assistência 
financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação 
básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal (Brasil, 
2012). Os recursos desse programa são oriundos do Salário-Edu-
cação (SE), administrados e distribuídos pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE)1. 

A investigação gênese deste estudo teve como objetivo analisar a 
formação da agenda (agenda-setting) do PDDE. Para isto, o modelo 
de análise privilegiou o processo de formação da agenda de políticas 
governamentais do Estado brasileiro, direcionadas para o financia-
mento da educação básica, com o pressuposto de enviar recursos fi-
nanceiros direto para as escolas, utilizando como estratégia de análise 

1. Autarquia Federal vinculada ao MEC e tem como objetivo estratégico prestar 
assistência técnica e financeira aos entes governamentais e demais atores do siste-
ma educacional (Brasil, 2017).
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o “modelo de múltiplos fluxos” (Multiple Streams Model)2, formulado 
por Kingdon (2014), com destaque para a formação da agenda polí-
tica do PDDE. No tocante aos procedimentos metodológicos, a pes-
quisa transcorreu em três momentos, o primeiro constituiu-se numa 
revisão de literatura narrativa3, o segundo na análise de documentos4 
a partir das categorias financiamento da educação básica; salário-
-educação; democratização, gestão escolar; autonomia; autogestão; 
participação; conselho escolar; colegiado escolar; Associação de Pais 
e Mestres; Caixa Escolar; Organização Social, PDDE, bem como as 
categorias agenda, problemas, alternativas, soluções, políticas, atores 
e janelas de oportunidades, relacionadas à formulação da agenda de 
políticas governamentais direcionadas para o financiamento da edu-
cação, com enfoque para o dinheiro direto na escola. Os documen-
tos analisados foram elaborados no contexto político educacional do 
Brasil, no período de 1990 a 1998, além de documentos de organis-
mos internacionais. Feita a revisão de literatura e a análise documen-
tal, no terceiro momento realizou-se a análise da agenda do PDDE 
com base no referencial teórico do “modelo de múltiplos fluxos”, for-
mulado por Kingdon (2014). Na análise dos documentos utilizamos 
a técnica de “análise de conteúdo” de Bardin (1977). A investigação 
ancorou-se na abordagem qualitativa, com base em Alves-Mazzotti e 
Gewandsznajder (1999). Nesta perspectiva buscamos responder: por 
que enviar recurso financeiro direto da União para as escolas chamou 
a atenção dos formuladores de políticas, transformando-se em um 
problema para o governo de FHC em 1995? Como a ideia de enviar 
dinheiro direto para as escolas se insere no conjunto de preocupações 
dos formuladores de políticas públicas, transformando-se no PDDE? 

2. Um dos modelos desenvolvidos para análise de políticas públicas, formulado 
por John Kingdon (2014), segundo Capella (2005), o modelo se destaca pela ca-
pacidade de explicar como as agendas governamentais são formuladas e alteradas.
3. Tipo de revisão apropriada para descrever e discutir determinado assunto, sob 
ponto de vista teórico ou contextual, neste modelo não há necessidade de infor-
mar as fontes utilizadas, a metodologia para busca das referências, nem os crité-
rios utilizados na avaliação e seleção dos trabalhos (Rother, 2007).
4. Os documentos analisados estão relacionados nas referências. 
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Como a ideia do PDDE se tornou viável do ponto de vista técni-
co? Qual o custo desta ideia, ela representou valores compartilhados, 
contou com a aceitação do público e com a receptividade dos for-
muladores de políticas educacionais? Quais os atores compuseram a 
comunidade política geradora de alternativas, que compartilharam a 
preocupação de enviar dinheiro direto às escolas e propôs o PDDE? 
Por fim, quais os eventos exerceram influências sobre as mudanças 
nas agendas do PDDE?

O capítulo, após esta introdução, está organizado em três par-
tes. Na primeira destacamos o modelo de “múltiplos fluxos” de 
Kingdon (2014) como perspectiva teórica para análise da configu-
ração da agenda do PDDE; na segunda parte, explicitamos o de-
senho da agenda do PDDE a partir do uso do modelo “múltiplos 
fluxos” de Kingdon, especificando os problemas; as alternativas, so-
luções e políticas, além de evidenciarmos as janelas de oportunida-
des do PDDE como resultado secundário da análise das alterações 
do PDDE ao longo dos seus 26 anos, no contexto da dinâmica 
que combina problemas, políticas públicas e a política. Na terceira 
parte expõem-se as conclusões sobre os estudos, incluindo quadros 
de resumo dos fluxos da agenda do PDDE, comunidade de atores 
geradores de agenda do PDDE e os fatores que abrem novas janelas 
de oportunidade para a agenda do PDDE. 

O modelo de “múltiplos fluxos” de Kingdon (2014): 
perspectiva teórica para análise da agenda do PDDE

A análise da configuração da agenda do PDDE tem como refe-
rencial teórico o modelo de múltiplos fluxos (Multiple Streams Mo-
del), formulado por Kingdon (2014). O modelo de múltiplos fluxos 
é um dos modelos, desenvolvido na área de políticas públicas, que se 
destaca, segundo Capella (2005), pela capacidade de explicar como 
as agendas governamentais são formuladas e alteradas. Por políticas 
públicas, Kingdon (2014) entende como um conjunto formado por 
quatro processos, sendo: i) o estabelecimento de uma agenda de po-
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líticas; ii) a especificação de alternativas a partir das quais as escolhas 
serão realizadas; iii) a escolha dominante entre o conjunto de alter-
nativas disponíveis e, finalmente, iv) a implementação da decisão. 
No seu modelo de análise de políticas públicas, Kingdon se preocu-
pa, mais especificamente, com os dois primeiros processos, chama-
dos estágios pré-decisórios: a formação da agenda (agenda-setting) e 
a especificação de alternativas (policy formulation). Para este modelo 
de análise de políticas públicas, a mudança da agenda é o resultado 
da convergência entre três fluxos: problemas (problems); soluções ou 
alternativas (policies) e políticas (politics) (Capella, 2005), explicita-
dos a seguir, segundo os estudos de Kingdon (2014). 

O primeiro fluxo, denominado de “problemas” que dão origem 
à agenda, busca analisar a conformação de questões aos problemas e 
por que certos problemas passam a ocupar a agenda governamental. 
Kingdon (2014) parte do pressuposto de que não há possibilidade 
de as pessoas prestarem atenção a todos os problemas, o que leva os 
formuladores de políticas a concentrar atenção em alguns proble-
mas potenciais e a ignorar outros. A fim de esclarecer como ocorre 
a “seleção de problemas”, esse autor estabelece uma diferenciação 
entre “problemas” e “condições”. “Condição” seria uma situação so-
cial percebida, mas que não desperta necessariamente uma ação em 
contrapartida, ela se torna “problema” apenas quando os formula-
dores de políticas acreditam que devem fazer algo a respeito. Por sua 
vez, as “condições” transformam-se em “problemas”, capturando a 
atenção dos participantes de um processo decisório e despertando 
nestes a necessidade de ação, por meio de três mecanismos básicos: 
“indicadores”; “eventos, crises e símbolos”; e “ feedback das ações go-
vernamentais”. Nesta configuração, os indicadores são exemplifica-
dos por taxas de mortalidade infantil e evolução do déficit público, 
estes quando agrupados apontam para a existência de uma “condi-
ção”, quando então, esta pode ser percebida como “problema” pelos 
formuladores de políticas. No entanto, indicadores não determinam 
por si, a existência concreta de um “problema”, antes são interpre-
tações que auxiliam a demonstrar a sua existência, contribuindo, 
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assim, para a transformação de “condições” em “problemas”, princi-
palmente quando revelam dados quantitativos, capazes de demons-
trar a existência de uma situação que precisa de atenção. Já, o segun-
do grupo de mecanismos denominados de “eventos ( focusing events), 
crises e símbolos” se evidenciam no modelo de análise, quando um 
problema não captura a atenção apenas por meio de “indicadores”, 
mas por intermédio de “eventos” como crises, desastres ou sím-
bolos que concentram a atenção num determinado assunto. Estes 
“eventos”, no entanto, raramente são capazes de elevar um assunto 
à agenda, e geralmente atuam no sentido de reforçar a percepção 
pré-existente de um problema. O terceiro grupo de mecanismos – 
“ feedback sobre programas em desenvolvimento pela administração 
pública” – consiste no monitoramento dos gastos, no acompanha-
mento das atividades de implementação, no cumprimento, ou não 
de metas, ou seja, é mecanismo que pode trazer os problemas para 
o centro das atenções dos formuladores de políticas. Mesmo que 
“indicadores, eventos, símbolos ou feedbacks” sinalizem condições 
específicas, estes elementos não transformam “condições” automati-
camente em “problemas”. Como destaca Kingdon, o essencial para 
o entendimento do modelo é compreender que problemas são cons-
truções sociais, envolvendo interpretações. Deste modo, os “proble-
mas” não são simplesmente as “condições” ou “eventos” externos em 
si, neles está o elemento perceptivo e interpretativo dos formuladores 
de políticas. Do ponto de vista da estratégia política, a definição do 
problema é fundamental, pois a forma como um problema é defini-
do, articulado, concentrando a atenção dos formuladores de política 
pode determinar o sucesso de uma questão no processo altamente 
competitivo de agenda-setting, no qual diversas outras questões estão 
colocadas, aguardando a atenção destes formuladores.

No segundo fluxo (policy stream) temos um conjunto de alter-
nativas e soluções (policy alternatives) disponíveis para os problemas. 
Kingdon (2014) considera que as ideias geradas neste fluxo não estão 
necessariamente relacionadas à percepção de problemas específicos. 
Como argumenta o autor, as pessoas não necessariamente resolvem 
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os problemas, muitas vezes, elas geraram soluções e, em seguida, 
procuraram problemas aos quais ligarem suas soluções. O que pres-
supõe que as questões presentes na agenda governamental “não vêm 
aos pares, com problemas e soluções”. Kingdon (2014) entende que 
as ideias a respeito de soluções são geradas em comunidades (po-
licy communities), formando um conjunto de possibilidades a serem 
selecionadas. Quando, então, algumas ideias permanecem intactas, 
outras se confrontam e se combinam em novas propostas e outras 
são descartadas. Neste processo competitivo de seleção, as ideias que 
se mostram viáveis do ponto de vista técnico e as que têm custos 
toleráveis geralmente sobrevivem, assim como aquelas que represen-
tam valores compartilhados, contam com a aceitação do público em 
geral e com a receptividade dos formuladores de políticas. As comu-
nidades geradoras de alternativas (policy communities) são compostas 
por especialistas como pesquisadores, assessores parlamentares, aca-
dêmicos, funcionários públicos, analistas pertencentes a grupos de 
interesses, entre outros – que compartilham uma preocupação em 
relação a uma área (policy area). A seleção de uma proposta ocorre 
quando ela é percebida como viável, ampliando a consciência dos 
atores sobre uma determinada ideia. Todavia, isso não significa que 
todos os especialistas de uma comunidade compartilhem das mes-
mas crenças, pois as comunidades são fragmentadas com pontos de 
vista diversificados. Por outro lado, a “difusão das ideias” não se 
dá de forma automática, uma vez que comunidades bem estrutura-
das apresentam tendência a resistirem às novas ideias. A “difusão” 
é descrita por Kingdon como um processo, no qual indivíduos que 
defendem uma ideia procuram levá-la a diferentes fóruns, na tenta-
tiva de sensibilizar não apenas as comunidades de políticas (policy 
communities), mas também o público em geral, habituando a au-
diência às propostas e construindo progressivamente sua aceitação. 
Desta forma, as ideias são difundidas, basicamente, por meio da 
“persuasão”. A importância desse processo de difusão, chamada de 
soften up pelo autor, vem da constatação de que, sem essa sensibiliza-
ção, as propostas não serão consideradas no ato de sua apresentação. 
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Com o processo de difusão, ocorre uma espécie de efeito multiplica-
dor (bandwagon), em que as ideias se espalham e ganham cada vez 
mais novos adeptos. O que leva o fluxo de políticas (policy stream) 
a produzir uma lista restrita de propostas, reunindo algumas ideias 
que sobreviveram ao processo de seleção. Portanto, estas ideias não 
representam a visão consensual de uma comunidade política a res-
peito de uma proposta, mas o reconhecimento, pela comunidade, de 
que algumas propostas são relevantes, dentro do enorme conjunto 
de propostas potencialmente possíveis. Kingdon assegura às ideias 
um papel importante em seu modelo de análise, argumentando que 
estas são frequentemente mais importantes na escolha de uma alter-
nativa do que a influência de grupos de pressão, por exemplo, e cha-
ma a atenção dos cientistas políticos para esta dimensão do processo 
decisório. O modelo de multiple streams destaca a centralidade das 
ideias, das interpretações, da argumentação no processo de formu-
lação das políticas, que constituem um desafio à análise tradicional 
sobre a formulação de políticas públicas, auxiliando na compreensão 
da dimensão simbólica deste processo.

Finalmente, o terceiro fluxo é composto pela dimensão política 
(politics stream). O “fluxo político”, independente do reconhecimento 
de um “problema” ou das “alternativas disponíveis”, segue sua pró-
pria dinâmica e regras. Como vimos no fluxo de alternativas (policy 
stream), o consenso é construído com base na persuasão e difusão das 
ideias, diferentemente, no fluxo político (politics stream) as coalizões 
são construídas a partir de um processo de barganha e negociação 
política. No fluxo de políticas, três elementos exercem influência so-
bre a agenda governamental: o “clima”, “forças políticas organizadas”  
e “mudanças no governo”. Segundo Kingdon (2014), o “clima” ou 
“humor” nacional (national mood) é caracterizado por uma situa-
ção, na qual diversas pessoas compartilham das mesmas questões, 
durante um determinado período. De acordo com o autor, o humor 
nacional possibilita um “solo fértil” para algumas ideias “germina-
rem”, ajudando a explicar por que algumas questões chegam à agen-
da enquanto outras são descartadas. A percepção, pelos participantes 
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do processo decisório, de um humor favorável cria incentivos para 
a promoção de algumas questões e, por outro lado, pode também 
desestimular outras ideias. O clima, concebido por Kingdon, é detec-
tado por políticos em viagens, contatos com eleitores, cobertura jor-
nalística e pelos relatos de seus assessores e de funcionários públicos 
que também percebem o clima, por meio de palestras, conversas com 
ativistas, políticos e grupos de interesse, contato com o público e pela 
mídia. O segundo elemento do fluxo político é composto pelas “for-
ças políticas organizadas”, exercidas, principalmente, pelos grupos de 
pressão. O apoio ou oposição dessas forças a uma determinada ques-
tão sinaliza o consenso ou conflito numa arena política, permitindo 
aos formuladores de políticas avaliarem se o ambiente é propício ou 
não a uma proposta. Quando grupos de interesses e outras forças or-
ganizadas estão em consenso em relação a uma proposta, o ambiente 
é altamente propício para uma mudança nessa direção. Finalmente, 
o terceiro fator a afetar a agenda, no fluxo político, são as mudanças 
dentro do próprio governo: mudança de pessoas em posições estra-
tégicas dentro da estrutura governamental (turnover); mudanças de 
gestão; mudanças na composição do Congresso; mudanças na chefia 
de órgãos e de empresas públicas. Estes eventos podem exercer grande 
influência sobre a agenda governamental ao desencadear mudanças 
que potencializam a introdução de novos itens na agenda, ao mesmo 
tempo em podem também bloquear a entrada ou restringir a perma-
nência de outras questões. O início de um novo governo é, segundo 
Kingdon, o momento mais propício para mudanças na agenda, todos 
esperam para ver quais serão as prioridades da nova administração, 
como serão as suas agendas políticas. Entre os elementos considerados 
no fluxo político, Kingdon destaca as mudanças no clima nacional 
(national mood) e as mudanças dentro do governo (turnover) como os 
maiores propulsores de mudanças na agenda governamental. A abor-
dagem teórica, do modelo Multiple Streams Model, que utilizamos 
neste estudo, mostra que o processo de formulação de políticas está 
mais próximo do campo das ideias, da argumentação, da discussão, 
do que de técnicas formais de solução de problemas.
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Noções, igualmente, importantes para o entendimento dos es-
tudos aqui propostos, que compõem o modelo de múltiplos fluxos 
de Kigdon (2014), são “atores da agenda” e “janelas de oportunida-
des”. Os atores de uma política pública se dividem entre os governa-
mentais (o staff do poder executivo e os servidores de carreira) e os 
não governamentais (grupos de interesse e grupos acadêmicos). “Ja-
nelas de oportunidades” ocorrem com a integração dos três fluxos: 
problemas, alternativas e política. O termo é denominado como a 
abertura de uma janela de políticas públicas, que se constitui na 
oportunidade para que os empreendedores possam apresentar suas 
novas propostas. O fechamento das janelas pode ocorrer após a to-
mada de alguma decisão, pelo fracasso em buscar uma solução, pela 
perda de visibilidade da questão, por mudanças do pessoal envol-
vido no tema ou simplesmente por não haver uma alternativa de 
ação disponível (Capella, 2005; Kingdon, 2014). As janelas, para 
Kingdon (2014), se abrem por causa de problemas que exigem ação 
imediata do governo, por mudanças no governo, no “humor nacio-
nal” ou pela entrada de novos parlamentares no Poder Legislativo.

Configuração da agenda do PDDE a partir do modelo 
“múltiplos fluxos” 

A análise da configuração da agenda do PDDE baseou-se no 
projeto de governo de FHC, “Mãos à Obra, Brasil: propostas de 
governo” (Cardoso, 1994); no Plano Nacional de Educação para 
Todos de 1993-2003 (Brasil, 2003); na Declaração Mundial da 
Educação para Todos (Unesco, 1993) e no Plano Diretor da Re-
forma do Aparelho do Estado – Mare (Brasil, 1995). À vista dis-
so, descrevemos os “problemas” e as “alternativas”, que, embora 
façam parte, primordialmente, da proposta de governo de FHC, 
passaram a ocupar a agenda governamental em relação às políticas 
públicas educacionais no período de 1995 a 1998 e levou os formu-
ladores de políticas a definir o PDDE como política pública de fi-
nanciamento da educação, bem como os “atores” que trabalharam 
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na sua formulação e as principais “janelas de oportunidades”, que 
se abririam ao longo dos seus 26 anos.

Os problemas mais evidentes que compõem o “fluxo proble-
mas” da agenda do PDDE são aqueles resultantes do agrupamen-
to dos indicadores educacionais de 1994, base da proposta política 
educacional de FHC, a saber: elevado percentual (50%) de repe-
tência dos alunos do ensino fundamental (EF); alto índice de repe-
tência dos estudantes do EF (os estudantes repetiam mais de três 
anos e levavam, em média, 11,4 anos frequentando o EF); apenas 
um percentual de 44% de cada geração conseguiam terminar o EF, 
o restante permanecia, em média, sete anos frequentando a escola; 
18% da população com mais de 15 anos analfabeta; 86% dos alu-
nos brasileiros frequentando a pré-escola e o EF, enquanto somente 
9,5% cursavam o ensino médio (EM). No EM, menos de 17% dos 
jovens da idade apropriada estavam matriculados nas escolas, situ-
ação “caótica”, segundo os autores, quando se comparava com os 
indicadores do México (55%), Taiwan (91%) e Japão (96%) (Car-
doso, 1994), além da falta de recurso federal para financiar o EM. 

Outros problemas da agenda foram identificados a partir do 
“ feedback das ações governamentais”: como a baixa qualidade da 
educação que se explicava, somente, pela escassez de recursos na 
área, dado que a proporção do PIB que o país dedicava à educa-
ção (3,7%) fosse um pouco menor do que a do Japão (4,9%) ou 
Estados Unidos (5,2%), mas era igual à do Chile e maior do que 
a da Coréia (3,6%), Índia (3,3%) e Espanha (3,2%). O proble-
ma da qualidade da educação mostrava que o país gastava mal os 
recursos, os professores eram mal remunerados e as escolas em-
pobrecidas com carência de material didático e, a despeito disso, 
o MEC dava um peso excessivo à função-meio. Neste cenário, o 
MEC se responsabilizava pelas compras e distribuição de material 
didático e pedagógico destinado às escolas para os Estados, o que 
representava de 30% a 50% dos gastos financeiros totais do MEC 
com a educação. São apontados, ainda, problemas identificados a 
partir de eventos como centralização dos recursos financeiros pela 
União; a ausência de diretrizes e critérios equalizadores de repasse 
de fundos; burocratização e inchamento dos órgãos administrati-
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vos; o funcionamento do MEC como instância executora de po-
líticas públicas, o que gerava centralização das ações e excessiva 
burocratização dos processos; a gestão pública, marcada pelo patri-
monialismo e forte caráter burocrático, sempre a partir da impos-
sibilidade de cooperação; a centralização na gestão dos sistemas de 
ensino que levava grande parte dos recursos destinados à educação 
a financiar as macroestruturas dos entes subnacionais, chegando 
poucos recursos às escolas; a centralização burocrática imperativa 
nas três instâncias de governo, que impedia o surgimento de uma 
escola com identidade e compromisso público de desempenho. Em 
decorrência desses eventos, a escola caracterizava-se pela falta de 
autonomia didática e financeira e pela ausência de participação 
da comunidade; fatores que se constituíam em obstáculo para a 
construção e a execução de um projeto pedagógico elaborado a 
partir das necessidades básicas de aprendizagem de seus alunos 
(Cardoso, 1994). A dispersão e ineficiência na alocação e na gestão 
de recursos para operar e manter as unidades escolares e insuficien-
tes controles sociais ocasionava o enfraquecimento da escola como 
instituição-chave no processo ensino-aprendizagem, uma vez que 
as decisões que afetam o seu dia a dia eram tomadas por instâncias 
distantes da prática escolar (Brasil, 1993; Cardoso, 1994).

No segundo fluxo da agenda do PDDE, descrevem-se as “al-
ternativas e as soluções”, que se relacionam com os problemas5. A 
alternativa fundamental da política educacional no governo FHC 
consistia em universalizar o acesso ao EF e melhorar a qualidade do 
atendimento escolar, de forma a garantir pelo menos oito anos do 
ensino obrigatório. Para isto, a União usaria a quota federal do SE, 
redistribuída entre estados e municípios. O montante que corres-
ponde à quota dos estados deveria permanecer no local de origem, 
evitando os desnecessários trâmites burocráticos. Em relação ao 
MEC, argumenta-se sobre a necessidade de reduzir suas responsa-
bilidades como instância executora de políticas e da interferência 

5. Embora na redação do texto pareça linear a relação problemas, alternativas e 
soluções, de acordo com Kingdon (2014), não há linearidade nos processos de 
formulação das agendas das políticas públicas.
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direta nas unidades da federação. Neste aspecto, as atribuições de 
cada esfera governamental seriam bem definidas, associadas a pa-
drões de desempenho, resultados de avaliações e prestação de con-
tas da qualidade dos serviços oferecidos, sendo essencial o fortaleci-
mento do sistema federativo, em bases de cooperação, integração e 
articulação das ações políticas. São também alternativas apontadas 
por Cardoso (1994): promoção da participação da comunidade em 
órgãos colegiados; alteração da sistemática de arrecadação e repasse 
dos recursos provenientes do SE para o EF, de forma a agilizar sua 
transferência e permitir que uma parte do montante permanecesse 
no local de arrecadação (municípios e estados), a outra parte deveria 
ser utilizada para corrigir as diferenças existentes nas várias regi-
ões do país; definição de novos padrões de gestão; descentralização 
das decisões para o nível escolar a fim de propiciar autonomia à 
gestão escolar; descentralização de recursos para aquisição de ma-
terial didático e pedagógico as unidades escolares. No tocante à 
gestão pública dos recursos financeiros para a educação, propõe-se 
o controle dos processos administrativos que permitiria a proteção 
da coisa pública; mudança de uma “gestão burocrática para uma 
gestão gerencial”, pois, segundo os idealizadores da agenda, esse 
tipo de gestão permitiria a parceria e a cooperação e, através dela, 
seria possível viabilizar diversas formas de parceria com a sociedade, 
como também a cooperação no nível vertical entre administradores 
e funcionários públicos, entre governo e sindicatos de funcionários 
(Cardoso, 1994). No PNE (1993-2003), identificamos como “alter-
nativas” para a educação: implantar novos esquemas de gestão nas 
escolas públicas, concedendo-lhes autonomia financeira, adminis-
trativa e pedagógica e dotar todas as escolas de ensino fundamental, 
urbanas e rurais, estaduais e municipais, de condições básicas de 
funcionamento (Brasil, 1993).

No “fluxo de política”, no que se refere ao financiamento da edu-
cação, FHC postulava que os recursos eram suficientes, cabendo ao 
governo otimizar a sua utilização, por meio de uma gestão gerencial 
e maior “participação” da sociedade. Quanto aos possíveis recursos 
adicionais, estes deveriam vir do setor privado, por intermédio das 
parcerias com empresas ou do trabalho voluntário (Cardoso, 1994).
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Com relação às “coalizões, barganha e negociações” comuns 
no fluxo de política (Kingdon, 2014), Mafassioli (2017), na sua tese 
de doutorado, apresenta alguns dados que nos permitem fazer esta 
análise. Na sua tese, um funcionário público6 do FNDE relata que 
o dinheiro direto na escola, como “alternativa” para resolver os pro-
blemas relativos à gestão escolar e à morosidade no uso dos recur-
sos financeiros destinados à educação, só se tornou possível porque 
o ministro da Educação, Paulo Renato, defendia e difundia essa 
ideia, tanto na elite política do governo como entre os funcionários. 
Durante o trabalho de formulação da política do dinheiro direto 
na escola, os formuladores depararam com questões estruturais de 
natureza operacional, pois, segundo o entrevistado, enviar dinheiro 
direto para escola “arranhava a legislação” e levava os órgãos de con-
trole dos recursos federais a questionar a viabilidade da ideia. Nesta 
arena, o poder de barganha do ministro da Educação, em conjunto 
com o FNDE, foi essencial. A primeira articulação dos órgãos for-
muladores da política para esse fim foi com o Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal  (Siafi), que os con-
duziu a negociar e articular com a equipe do Ministério da Fazen-
da, a fim de persuadi-los a aderir à ideia de enviar recursos federais 
direto para as escolas. Quanto ao controle externo dos recursos, a 
solução encontrada foi articular e negociar com o Tribunal de Con-
tas da União (TCU), situações identificadas nas reuniões deman-
dadas pelos formuladores da política do FNDE e do MEC, onde se 
tinha a presença do ministro Paulo Renato, toda a equipe técnica 
de formulação do PDDE, o presidente do FNDE e um ministro do 
TCU, sempre considerando a intenção de se formar uma arena para 
convencê-los sobre a necessidade de descentralizar recursos direta-
mente para a escola. Relatos, que mostram a cooperação e o apare-
lhamento institucional para que a estratégia de envio de dinheiro 
direto na escola entrasse na agenda governamental. A definição do 

6. Segundo Mafassioli (2018), o técnico do FNDE, Adalberto Domingos Paz,  
participou do processo inicial de elaboração e implementação do PMDE/PDDE 
e, durante dez anos, atuou como subgerente e coordenador de Avaliação e Acom-
panhamento de Programas do FNDE.
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PMDE como política passa a ser uma prioridade do governo FHC 
e para colocá-lo em funcionamento, em poucos meses, os funcioná-
rios públicos e os representantes do alto escalão do governo tiveram 
que superar entraves legais, jurídicos e políticos. 

Outro aspecto a considerar na formulação da agenda do PDDE 
é o conjunto de “atores” geradores da política. Vários atores contri-
buíram com a configuração da agenda do programa. Externamente, 
tem-se o movimento internacional “Educação para Todos”, cujo mar-
co foi a realização da Conferência Mundial de Educação para Todos 
realizada em Jomtien7 no ano de 1990, sob a ideologia da Unesco, 
Unicef, Pnud e Banco Mundial (Cury, 1998; Inep, 1994; 1997; Cro-
so; Azzi; Bock, 2007). Atores externos que, ao realizarem debates 
com retórica da “educação de qualidade para todos” e polemizar 
a baixa qualidade da educação brasileira e da América Latina, não 
deixaram de propiciar um “clima” favorável à formulação da agenda 
do PDDE, em especial no alto escalão do governo. Internamente, a 
“Semana Nacional de Educação para Todos”, organizada pelo MEC 
com apoio da Undime e Consed, buscou mobilizar a sociedade bra-
sileira para debater que “nosso sistema escolar de baixa qualidade 
e de produtividade não consegue responder às exigências de uma 
sociedade democrática e cidadã” (Inep, 1997, p. 41).  A primeira 
reunião aconteceu em Brasília-DF, de 10 a 14 de maio de 1993, com 
presença de gestores estaduais e locais, Undime, Consed, entidades 
representativas da sociedade civil, organizações empresários, centrais 
sindicais, confissões religiosas e federação das mulheres, onde deci-
diram propor uma agenda de compromissos para orientar a cons-
trução do PNE para Todos. Certamente, as reuniões e encontros 
que antecederam o PNE (1993-2003), assim como a Conferência de 
Jomtien, com todos os atores externos e internos, contribuíram para 
gerar um “clima” e um “humor” nacional propício ao acolhimento 
das ideias e alternativas relacionadas à política do dinheiro direto na 

7. Promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco), O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e Banco Mundial 
(Croso; Azzi; Bock, 2007).
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escola. Ainda que na análise documental e na revisão de literatura 
seja possível verificar a participação de organismos internacionais e 
nacionais, influenciando o clima e o humor nacional, tornando-o 
favorável às políticas públicas educacionais inovadoras com fins de 
fortalecer a escola, o PDDE nasce como uma política pública inter-
na a partir da convergência entre os problemas e alternativas de solu-
ções, especialmente, configurada na proposta de governo, do então 
candidato à Presidência da República, para o período de 1995-1998, 
FHC. Análise corroborada nas entrevistas transcritas na tese de Ma-
fassioli (2017), nas quais o PDDE é visto como uma política pública 
criada pelos funcionários públicos do FNDE, a partir da demanda 
apresentada por FHC e defendida pelo ministro da Educação, pelo 
presidente do FNDE e por todos os demais funcionários envolvidos. 
Outro ator do FNDE central na formulação de política, quando 
questionado sobre o que motivou a criação do PDDE, ele respondeu 
que este desejo já estava no programa de governo de FHC, ele já 
previa essa mudança na tramitação do repasse dos recursos públicos 
para a educação básica. Pois, segundo ele, o entendimento do presi-
dente e também dos burocratas do MEC e FNDE era que o recurso 
passava por um percurso muito longo até chegar à escola. Com o 
PDDE, o que se queria era “acabar com os entraves dos trâmites e 
fazer com que boa parte do dinheiro não se perdesse nos labirintos... 
Então o fato do dinheiro chegar de forma direta na mão do gestor 
da escola poderia ajudar na aplicação eficiente do recurso e atender 
as necessidades básicas e emergentes da escola” (Mafassioli, 2017). 
De tal modo, se firma a política de transferência de recursos dire-
tamente para as escolas por meio das Associações de Pais e Mestres 
(APM), da Caixa Escolar, dos conselhos e Unidades Executoras, 
para as escolas que ainda não dispunham de representante jurídico. 
Os funcionários do FNDE demonstraram interesse e capacidade de 
liberar os gastos às escolas mediante a descentralização de recursos 
financeiros federais sem intermediação. 

Outro elemento do “fluxo política” que influenciou a formação 
da agenda do PDDE foi uma arena de conflito institucional entre 
o FNDE e o MEC, a respeito da Fundação de Assistência ao Es-
tudante (FAE), entre os anos de 1995 e 1997. A FAE, como uma 
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fundação integrada ao MEC, criada em 1983, tinha como objetivo 
apoiar os estados e os municípios na adoção de estratégias de aten-
dimento ao educando, por meio de programas suplementares de 
material escolar e didático, de alimentação e de assistência à saúde, 
propiciando as condições para o acesso e a permanência do aluno 
na escola. A FAE, portanto, atuava como agente formulador e im-
plementador da política de assistência ao educando, um arranjo ins-
titucional, que perdurou por mais de dez anos, nele a FAE era res-
ponsável pela política de assistência ao educando e o FNDE como 
órgão financiador da educação básica. Logo, havia dois centros com 
poder de decisão com potencial conflito permanente. A FAE existia 
para formular e implementar a política de assistência ao educan-
do e interferia em todo o ciclo da aquisição-distribuição-consumo, 
implicando uma concentração de poder e de influência sobre os 
responsáveis pelo encaminhamento da assistência ao educando e o 
FNDE como financiador dos recursos para os gastos com grande 
parte dos programas, recebendo o ônus da responsabilidade pelos 
recursos junto às instâncias de acompanhamento e controle orça-
mentário, financeiro e contábil. Deste modo, para os burocratas do 
FNDE todo o processo de distribuição e realização de gastos com a 
educação realizada pelo MEC deveria ter maior controle do FNDE. 
Essa era a razão do conflito com os responsáveis pela FAE. Enquan-
to o FNDE caminhava na direção da descentralização dos recursos 
diretamente para as escolas, a FAE ainda efetuava parte dos seus 
gastos de forma centralizada. Nosso argumento é que esse clima 
conflituoso tenha favorecido o empenho dos funcionários públicos 
do FNDE na formulação da agenda do PDDE, pois no primeiro 
ano do governo FHC, logo após a implementação do PMDE, ocor-
reu a extinção da FAE através da Lei n. 9.649/1998 (art. 19, VIII, d) 
que transfere todas as competências dessa Fundação para o FNDE 
(art. 18, VIII, b). O FNDE incorpora, então, os diversos programas 
governamentais que estavam desvinculados desse órgão, enquanto 
agente financiador (Castro, 2001; Reis, 2019).

Além da receptividade, compartilhamento e entendimento da 
viabilidade técnica do dinheiro direto na escola junto ao alto esca-
lão do governo e de burocratas, as ideias para solução do problema 
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só se tornaram uma agenda governamental pelo fato de FHC se cer-
car de estratégias políticas que lhe possibilitasse a busca de consen-
sos entre os problemas e as alternativas de soluções por ele pensadas 
e algumas poucas discutidas pela sociedade brasileira por ocasião da 
elaboração do PNE (1993-2003). A respeito disso, Draibe (2003), 
ao examinar as condições e os “êxitos” da reforma do EFl imple-
mentada no primeiro mandato de FHC, destaca alguns recursos 
políticos com que ele contou no seu governo na área educacional. 
Ela mostra as estratégias com que FHC negociou a composição mi-
nisterial no interior da coalizão governante. De acordo com sua 
análise, os ministérios sociais foram “reservados” ao Partido da So-
cial Democracia Brasileira (PSDB) e ocupados ou diretamente por 
seus membros ou por pessoas de sua influência. Ela aponta como 
sendo uma das escolhas mais estratégicas: o deslocamento do MEC 
para a área de influência do PSDB. Quando havia três décadas, e 
com rápidas e raras exceções, que o MEC vinha sendo monopoliza-
do e disputado pelos setores conservadores ou liberais conservado-
res – PSD8, Arena, PDS ou, mais recentemente, PFL. Em segundo 
lugar, mais que ao PSDB em geral, os ministérios sociais foram 
comandados ou estiveram sob a área de influência do seu núcleo 
paulista, originados da matriz comum de fundadores do partido, 
pessoalmente muito ligados ao presidente da República. 

Os empreendedores de política no MEC conseguiram perceber 
quando os fluxos da agenda do PDDE estavam combinados, ou seja, 
quando ocorreram situações em que se abriram em janelas de polí-
tica (policy windows) ou janelas de oportunidade. Ao longo dos seus 
26 anos, o PDDE perpassou por muitos momentos políticos, em que 
outros problemas educacionais foram reconhecidos, outras soluções 
desenvolvidas e disponibilizadas na comunidade de política. Assim, 
identificamos três janelas de oportunidades definidas por Kingdon 
(2014) inseridas na agenda do PDDE: a) Janelas aleatórias, quando 
eventos aleatórios ou crises abrem janelas imprevisíveis; b) Janelas de 
externalidade ocorrem no momento em que questões relacionadas a 

8. Partido Social Democrático (PSD); Aliança Renovadora Nacional (Arena); 
Partido Democrático Social (PDS).
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algum assunto que já possua uma janela aberta conduzem à abertura 
de uma nova janela; c) Janelas rotinizadas: procedimentos e eventos 
institucionais (como os orçamentos e as eleições).

Desde a sua formulação, até os dias de hoje, o PDDE é utiliza-
do para a distribuição de diversos recursos no formato do dinheiro 
direto na escola. Como expõe um dos entrevistados por Mafas-
sioli, a partir do PDDE, o FNDE e o MEC assumiram ações até 
mesmo de outros ministérios, por exemplo, o PDDE – água na 
escola, que transfere dinheiro para escola resolver o abastecimen-
to de água, em especial nas escolas rurais. Esse era um programa 
feito via Fundação Nacional da Saúde (Funasa) do Ministério da 
Saúde (MDS), através das prefeituras por meio de convênios, mas 
não conseguia ser executado devido à burocracia da contratação, e 
aí chegaram à conclusão que, fazendo o recurso chegar através do 
formato do PDDE na escola, haveria efetividade na sua aplicação. 
Então, no âmbito do MEC e fora dele, o PDDE tem sido utilizado 
para resolver diversos problemas que estão vinculados à manuten-
ção das escolas (Mafassioli, 2017), neste caso relatado pode ser 
identificada uma janela de imprevisibilidade. 

O PDDE é financiado com a quota federal do Salário Educação 
(SE), ele pode ser considerado uma janela rotinizada para o PDDE, 
sobretudo, após as alterações que passou ao longo dos anos de 1964 a 
2006, que possibilitou a abertura das janelas das ações agregadas ao 
PDDE. No ano de 2006, por meio da EC 53, o artigo 212 o SE teve 
duas mudanças no que se refere ao financiamento da educação. A pri-
meira delas incidiu sobre o inciso V, quando se definiu que os recur-
sos oriundos da contribuição social do SE, recolhido pelas empresas, 
passariam a ser destinados a toda educação básica pública, não mais 
apenas ao ensino fundamental, como era o que estava determinado 
pela redação anterior introduzida pela EC 14/1997, permitindo, as-
sim que a partir da Lei n. 11.947, de 16 de junho de 2009, o PDDE 
passasse a abranger todas as escolas de educação básica.

Ao longo dos anos do fluxo de sua agenda, várias mudanças ocor-
reram no PDDE (Mafissioli, 2017) e janelas de oportunidades foram 
abertas. Destacam-se as ações agregadas do PDDE, classificadas aqui 
com base em Kingdon (2014) de janelas de externalidade, pois os 
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programas agregados ao PDDE estão relacionados a outras agendas 
específicas. Com a expansão do atendimento do PDDE, mais evi-
dente a partir de 2007, após o Plano de Desenvolvimento da Escola 
(PDE), ele se classifica nos seguintes eixos de atendimento: a) PDDE 
Básico (universal) – são os repasses do PDDE para o financiamen-
to de atividades de manutenção e pequenos investimentos, tradicio-
nalmente atendidas pelo programa, conforme critérios estabelecidos 
desde sua origem. Esse eixo contempla todas as escolas públicas de 
educação básica. Entre os anos de 1995 até o ano de 2003, num ciclo 
de oito anos, somente esse recurso chegava às escolas; b) PDDE Qua-
lidade – nesse eixo são reunidas as ações constituídas por iniciativa 
que atendem necessidades pedagógicas, como a elaboração da pro-
posta pedagógica da escola e de seu planejamento estratégico: PDE 
Escola, Escola Aberta, Ensino Médio Inovador; Atleta na Escola; Es-
cola Sustentável; Mais Cultura na Escola; Mais Alfabetização; Emer-
gencial; Educação Conectada; c) PDDE Integral – esse eixo refere-se 
às iniciativas relacionadas ao Programa Mais Educação e Novo Mais 
Educação; d) PDDE Estrutura – as ações que compõem esse eixo são 
aquelas cujas atividades financiadas pelo programa têm a finalidade 
de atender necessidades de infraestrutura física, a exemplo da cons-
trução de rampas para garantir condições de acessibilidade: Escola 
Acessível; Água na Escola; Escola do Campo. 

Conclusões

Após conceituar teoricamente a aplicação do modelo de “múlti-
plos fluxos” na formulação da agenda e percorrer as fazes da pesqui-
sa, foi possível descrever de forma analítica a configuração da agenda 
do PDDE, respondendo todas as questões investigativas que nortea-
ram a pesquisa, origem deste estudo. No fluxo denominado “proble-
mas”, os atores9, formuladores da agenda, concentraram atenção na 
ingerência dos recursos destinados à educação; no empobrecimento 
das escolas; na centralização dos recursos financeiros na União e no 

9. Os atores envolvidos na formulação da agenda do PDDE estão relacionados no 
Quadro 1 - Conjunto de Atores geradores da agenda do PDDE.
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modelo de gestão patrimonial com traços de clientelismo e excessiva 
burocratização, que culminava no enfraquecimento da escola como 
instituição-chave no processo ensino-aprendizagem. As condições 
de gestão, financiamento e crises das instituições educacionais, em 
especial da escola, se tornaram problemas quando os formuladores 
das políticas públicas de diversas instituições acreditaram que pode-
riam e deveriam fazer algo para fortalecer as escolas. Desta forma as 
condições transformaram-se em problemas, capturando a atenção 
dos funcionários do MEC e do FNDE, principais atores do processo 
decisório, despertando neles a necessidade de ação.

No segundo fluxo do modelo, levantamos e analisamos o con-
junto de alternativas e soluções disponíveis para os problemas re-
lacionados aos processos da gestão escolar, como descentralizar as 
decisões para o nível escolar, descentralizar os recursos de material 
para o nível das escolas, implantação de novos esquemas de gestão 
nas escolas públicas, concedendo-lhes autonomia financeira, admi-
nistrativa e pedagógica e dotar todas as escolas de EF de condições 
básicas de funcionamento. As ideias de fortalecer as escolas dotan-
do-lhes de condições básicas de funcionamento, dando-lhes auto-
nomia e estimulando a participação da comunidade na deliberação 
dos processos decisórios, foram construídas com base “na persua-
são” e “difusão”, inicialmente do presidente FHC com o ministro 
da Educação, Paulo Renato, e deste com os funcionários do FNDE 
e, por fim, com os funcionários do Siafi e TCU. As ideias mostra-
ram ser viáveis do ponto de vista técnico e teve a receptividade dos 
funcionários públicos do alto escalão do governo e de especialistas 
do FNDE, que passaram a compartilhar da preocupação com o 
empobrecimento das escolas e das ideias do presidente FHC em 
relação às condições de gestão e financiamento do ensino público. 

 Na dimensão política, identificamos que houve reconheci-
mento dos problemas e das alternativas e soluções disponíveis nas 
diversas instituições federais, pois o presidente FHC definiu a no-
meação dos cargos do governo com base em coalizões, processo de 
barganha e negociação política, o que refletiu na indicação de Paulo 
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Renato para o Ministério da Educação, filiado ao PSDB, mesmo 
partido do presidente. Além disso, destacamos alguns elementos do 
fluxo da política do modelo de Kingdon que exerceram influência 
sobre a agenda governamental: o clima nacional sobre a real situ-
ação da educação brasileira, seus indicadores, condições de gestão 
e financiamento, evidenciado nos debates da Conferência Mundial 
sobre Educação para Todos de Jomtien, que ocorreu em 1990, nos 
fóruns para elaboração do PNE (1993-2003) e na Declaração Uni-
versal da Educação para Todos; a extinção da FAE. A atmosfera 
gerada nesses debates no início dos anos 90 propiciou aos formu-
ladores de políticas pensarem na ideia de fortalecer a escola como 
alternativa para uma educação de qualidade para todos. O clima 
que influenciou o humor nacional, em especial dos funcionários 
do alto escalão do governo federal e dos burocratas institucionais, 
preparou um solo fértil para que a ideia do dinheiro enviado direto 
para as escolas germinasse em 1995, no governo de FHC.

Para uma visão geral do processo de configuração da agenda do 
PDDE, apresentamos no Quadro 1 – os atores institucionais e bu-
rocratas envolvidos na agenda do PDDE; no Quadro 2 – apresenta-
mos o resumo da análise dos múltiplos fluxos da agenda do PDDE, 
construído a partir dos três fluxos do modelo formulado por John 
Kingdon e no Quadro 3 – relacionamos os fatores identificados na 
análise como janelas de oportunidades para o programa.

Atores
Institucionais Burocratas

FNDE, MEC, Ministério da 
Fazenda, Siafi, TCU, Con-
sed, Undime, Unesco, Uni-
cef, Pnud, Banco Mundial.

Presidente da República (FHC), ministro da 
Educação (Paulo Renato), presidente do FNDE, 

ministro da Fazenda e funcionários públicos 
do FNDE, MEC, do Siafi, TCU, secretários 

estaduais de educação, dirigente municipais de 
educação, representantes do Pnud. 

Quadro 1. Conjunto de Atores geradores da agenda do PDDE
Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).
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Modelo “Múltiplos Fluxos” de John Kingdon (2014)
Problemas Alternativas e soluções Politíca

• Altas taxas de 
repetência, evasão e 
analfabetismo.
• Ingerência dos recur-
sos públicos destinados 
à educação.
• Escolas públicas 
empobrecidas.
• Gasto com funções-
-meios pelo MEC.
• Falta de recurso para 
a União cooperar com 
o EM.
• Clientelismo com SE.
• Centralização dos 
recursos pela União.
• Ausência de diretri-
zes e critérios equali-
zadores de repasse de 
recursos do SE.
• Burocratização e 
inchamento dos órgãos 
administrativos.
• Crise institucional - 
MEC como executor 
de políticas públicas.
• Gestão pública 
patrimonial.
• Enfraquecimento da 
escola como institui-
ção-chave no processo 
ensino-aprendizagem

• Universalização do acesso ao EF.
• Melhorar a qualidade do atendimento 
escolar com repasse de recursos direto 
para escola.
• Redistribuir a quota federal do SE. 
• Moralização do sistema para a distribui-
ção do SE.
• Redução das responsabilidades do MEC 
como instância executora - Promover refor-
ma do MEC. 
• Estimular a participação da comunida-
de em organizações sociais para parceria 
educacional.
• Constituição de órgãos colegiados. 
• Utilização do SE para corrigir as diferen-
ças regionais. 
• Descentralizar as decisões para o nível 
escolar e aumentar a autonomia da escola. 
• Descentralizar os recursos de material 
escolar para o nível das escolas.
• Promover a participação da comunidade 
na direção das escolas.
• Mudar a gestão burocrática para uma 
gestão gerencial.
• Financiar Organizações Sociais com 
recursos do Estado - setor público não 
estatal.
• Criar organizações sociais com autono-
mia financeira e administrativa. 
• Promover a participação da comunidade 
na direção das escolas.
• Mudar a gestão burocrática para uma 
gestão gerencial.
• Financiar Organizações Sociais com 
recursos do Estado - setor público não 
estatal.
• Criar organizações sociais com autono-
mia financeira e administrativa.
• Firmar parceria com a sociedade para 
financiamento de parte dos custos dos 
serviços prestados fortalecendo a gestão 
democrática da escola.

• Defesa da suficiência 
dos recursos para a 
educação no Brasil.
• Otimizar e racio-
nalizar os gastos com 
maior participação da 
sociedade. 
• Foco no ensino funda-
mental. 
• Parcerias para ampliar 
recursos, trabalho 
voluntário de pais e dos 
“amigos da escola”.
• PMDE - primeira 
política de descentrali-
zação de recursos direto 
para escola. 
• Criação de unidades 
executoras, Associações 
de Pais e Mestres.
• Participação da 
comunidade na vida 
escolar decidindo, em 
conjunto com o gestor.
• PDDE - programa 
prioritário do presiden-
te FHC e do ministro 
da Educação, Paulo 
Renato.
• Gestão pública 
gerencial.
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• Firmar parceria com a sociedade para 
financiamento de parte dos custos dos 
serviços prestados fortalecendo a gestão 
democrática da escola.
• Aperfeiçoamento de colegiados de pais e 
membros da comunidade escolar para defi-
nição dos objetivos de ensino e da avaliação 
de resultados. 
• Implantar novos esquemas de gestão 
nas escolas públicas, concedendo-lhes 
autonomia financeira, administrativa e 
pedagógica. 
• Dotar todas as escolas de EF de condições 
básicas de funcionamento.

Quadro 2. Resumo da Análise dos Múltiplos Fluxos do PDDE 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Janelas de Oportunidade
PDDE – ações agregadas: PDDE Integral, PDDE Estrutura, PDDE Qualidade. 

Mudanças no salário-educação.
Atendimento a todas as escolas públicas da educação básica.

Continuidade do PDDE em diferentes governos: FHC (1995-2002), Lula 
(2003-2010), Dilma Rousseff/Temer (2011-2018), Bolsonaro (2019). 

Quadro 3. Janelas de oportunidades para o PDDE
Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Nesta arena, a ideia política de enviar dinheiro da União direto 
para escola chega à agenda governamental das políticas públicas 
educacionais em 1995, quando foi formulado o PMDE. O PDDE, 
portanto, foi o primeiro programa criado no âmbito das políticas 
públicas do campo educacional que teve como objetivo desburocra-
tizar a distribuição de recursos do SE administrado pelo FNDE e 
neutralizar as influências político-partidárias, como forma de for-
talecer e propiciar a autonomia da escola. Nele, parte dos recursos 
do FNDE passou a ser distribuído diretamente às escolas de ensino 
fundamental e depois, em 2009, à educação básica de todo o país, 
podendo ser utilizado de acordo com as necessidades de cada uma, 
incluindo consertos e pequenas reformas, aquisição de material pe-
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dagógico e administrativo. Pois, antes do PDDE, para substituir 
vidros ou telhas quebradas, pintar uma sala de aula ou consertar 
buracos no pátio era necessário o diretor da escola acionar os órgãos 
centrais, gerando na maioria das vezes o clientelismo político. Com 
o PDDE, a distribuição dos recursos financeiros passa a ser feita de 
acordo com o número de alunos e depositado diretamente na Con-
ta Bancária da Unidade Executora sem a intervenção de partidos 
políticos de prefeito ou de governador, dificultando o clientelismo e 
a burocracia que caracterizava a distribuição dos recursos advindos 
do salário-educação gerido pelo FNDE na época.
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5. CADÊ AS EMENDAS DOS BEBÊS, 
CRIANÇAS BEM PEQUENAS E 

CRIANÇAS PEQUENAS? A META 1 E 
SUAS ESTRATÉGIAS NA TRAMITAÇÃO 
DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS1

Franceline Rodrigues Silva
Rosimar de Fátima Oliveira

Introdução

No dia 25 de junho de 2014, a Lei n. 13.005/2014 aprova o Plano 
Nacional de Educação. Entretanto, a sanção da legislação pela presi-
denta Dilma Rousseff é precedida por um período de tramitação do 
Projeto de Lei n. 8.035/2010, desde 20 de dezembro de 2010, na Câ-
mara dos Deputados, iniciado no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 

A previsão de um plano nacional de educação consta na Cons-
tituição Federal de 1988, no artigo 214, estabelecendo sua duração 
decenal e seu objetivo de “articular o sistema nacional de educação 
em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para a assegurar a manutenção e de-
senvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modali-
dades [...]”, buscando para isso integração dos poderes públicos das 
distintas esferas federativas (Brasil, 1988).

O novo Plano Nacional de Educação, com vigência para o de-
cênio 2014-2024, substituiu o primeiro PNE, aprovado pela Lei 
Federal n. 10.172/2001. O texto final do novo PNE é constituído 
por 20 metas e 254 estratégias. A meta 1, foco de análise nesse 

1. Bebês (zero a 1 ano e 6 meses), crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos 
e 11 meses) e crianças pequenas (4 anos e 5 anos e 11 meses) é uma terminologia 
oriunda do documento da Base Nacional Comum Curricular que contempla três 
grupos por faixa etária atendidos na etapa da educação infantil.
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capítulo, destacou-se com a maioria de emendas apresentadas pelos 
deputados federais ao PL n. 8.035, de 2010, um total de 254 emen-
das, seguida pela meta 20, com 216 emendas. Diante desse dado, 
nos perguntamos: como se deu a tramitação do PL n. 8.035/2010, 
especificamente da meta 1, na Câmara dos Deputados?

Estruturamos o capítulo em cinco seções, incluindo a intro-
dução e as considerações finais. Após esse texto introdutório, tra-
taremos do papel do Poder Legislativo Federal na formulação das 
políticas educacionais. Em seguida abordaremos de maneira breve 
a trajetória histórica da educação infantil e o processo de inserção 
dessa etapa educacional na agenda governamental (agenda-setting). 
Posteriormente, discutiremos a tramitação da meta 1 do PL n. 
8.035/2010, na Câmara dos Deputados, a partir da análise dos do-
cumentos anexos e referenciados disponíveis no portal. Por último, 
teceremos algumas considerações finais.

Papel do Poder Legislativo Federal na formulação das 
políticas educacionais 

O Poder Legislativo Federal no Brasil adota em sua organiza-
ção o sistema bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal. Conforme determina a Constituição Federal de 
1988, a Câmara deve ser a casa iniciadora da tramitação de iniciativas 
populares de lei e das proposições de lei de autoria do Supremo Tribu-
nal Federal, dos Tribunais Superiores e do presidente da República. 
Disposição constitucional, considerada por Inácio (2007) como uma 
vantagem conferida à Câmara dos Deputados em relação ao Senado, 
pois a Casa iniciadora tem grande influência na decisão legislativa fi-
nal, já que seus membros podem rejeitar as alterações nas proposições 
introduzidas pela casa revisora, nesse caso o Senado (Inácio, 2007). 
Ademais, Inácio (2007) ainda acrescenta ao crescimento do poderio 
da Câmara, ao se referir à tramitação das medidas provisórias (MPs), 
instrumento com força de lei, com efeitos imediatos no país, adotado 
em situações emergenciais pelo presidente da República, igualmente 
iniciando sua tramitação na Câmara dos Deputados.
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Essa característica fortalece a posição estratégica da Câ-
mara dos Deputados no processo legislativo intercame-
ral, pois, como Casa iniciadora, ela se converte automa-
ticamente na arena onde são tomadas as decisões finais 
sobre a agenda legislativa do governo. Como o presi-
dente brasileiro pode vetar total ou parcialmente as leis 
aprovadas pelo Legislativo, essas decisões têm importância 
estratégica para a definição dos textos aprovados diante da 
antecipação do uso desse poder pelo Executivo. As prefe-
rências, recursos e movimentos dos parlamentares nessas 
rodadas finais são elementos cruciais para se entender a 
configuração da dominância do Poder Executivo sobre a 
produção de leis no país. É por referência a essa posição 
institucional na Câmara dos Deputados que se argumenta-
rá a seguir pela centralidade dessa Casa no ordenamento 
da relação entre os Poderes Executivo e Legislativo no 
Brasil. (Inácio, 2007, p. 201, grifos nossos)

Incorporada à proeminência da Câmara na arena política do 
Congresso Nacional e na relação com o Executivo, cabe a essa Casa 
representar o povo brasileiro, discutir e votar propostas de interesse 
nacional e fiscalizar a União na aplicação de recursos públicos (Bra-
sil, 1988; Câmara dos Deputados, 2020). 

Sob outra perspectiva, como enfatizado por Oliveira (2006), o 
Executivo detém controle sobre a agenda legislativa, pois desfruta 
de meios institucionais de exercer predominância sobre o Poder Le-
gislativo, tais como: a instituição de medidas provisórias; o poder 
de veto; a solicitação de urgência para as matérias de sua autoria; a 
patronagem, com negociação de cargos da administração federal; a 
exclusividade do Executivo em determinadas matérias legislativas, 
especificamente as relativas ao orçamento. 

Os resultados de análise apresentados por Oliveira (2006) con-
cernentes as 50ª e 51ª legislaturas no Congresso Nacional (1995 
a 2003), focalizando as proposições sobre educação, evidenciam 
que a Câmara dos Deputados se constitui em uma instituição com 
grande capacidade propositiva, contudo detém papel irrisório na 
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aprovação de normas jurídicas de sua autoria. Se por um lado, de 
um total de 545 proposições sobre educação, doze (2,2%) foram 
apresentadas pelo Executivo e 533 (97,8%) pelo Legislativo, sendo 
que 96,6% de autoria da Câmara dos Deputados:

A alta capacidade propositiva do Legislativo em relação 
à temática educacional, entretanto, não corresponde à 
sua capacidade de aprovação das matérias propostas, já 
que das 533 proposições apresentadas, apenas quatro – 
0,7% – foram transformadas em norma jurídica [...]. Na 
Câmara dos Deputados, a proporção de Deputados com 
pelo menos um PL aprovado, para o caso de ambas as legis-
laturas, é estatisticamente insignificante. Diferentemente, 
o Executivo aprovou seis das proposições apresentadas, 
uma proporção de 50%, desempenho significativamente 
superior ao do Legislativo, sobretudo considerando a apro-
vação de uma PEC entre estas, norma jurídica de hierar-
quia superior à legislação infraconstitucional. (Oliveira, 
2006, p. 8, grifos nossos)

Nessa conjuntura democrática, em que tanto se reconhece a 
influência da Câmara dos Deputados no sistema bicameral e no 
processo legislativo brasileiro, quanto à sua quase subordinação ao 
Poder Executivo no que se refere ao seu poder de legislar sobre as 
matérias educacionais, nos propomos na próxima seção acompa-
nhar e descrever a tramitação do Projeto de Lei n. 8.035/2010, na 
Câmara dos Deputados, focalizando a meta 1.

Educação infantil: engatinhando até a agenda 

A formação da agenda se dá por um processo no qual algumas 
questões e problemas passam a chamar a atenção e/ou a intervenção 
de um ou de diversos atores públicos, configurando-se como pos-
síveis assuntos da política pública (Kingdon, 1995; Muller; Surel, 
2002). Logicamente, sabemos que nem todos os temas ascenderão 
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à agenda e que ação pública privilegiará alguns em detrimento de 
outros. Subirats (2006) enumera alguns elementos que podem le-
var um problema a ser colocado na agenda política, são eles: 1º) 
Se o problema não puder mais ser ignorado, tornando proporções 
de crise ou ainda ter potencial para ser agravado no futuro; 2º) 
Se o problema adquirir características peculiares que o diferen-
ciam de uma problemática mais geral; 3º) Quando o problema 
provoca um sentimento de emoção e atrai a atenção da mídia; 4º)  
Quando um tópico adquire importância global quando em seu iní-
cio tinha dimensões e efeitos muito limitados; 5º) Temas que des-
dobram-se em questões relacionadas à legitimidade ou ao poder e, 
portanto, afetam o núcleo sensível do poder público; 6º) Questões 
que alcançam grande notoriedade pública por se conectarem com 
tendências ou valores (Subirats, 2006, p. 205-206). 

Considerando-se esses elementos destacados nas reflexões teóricas 
de Joan Subirats (2006) e John Kingdon (1995), quando remetemos à 
construção histórica do direito à educação infantil no Brasil, compre-
endemos o processo que culminou na inserção das creches e pré-es-
colas na agenda política brasileira e, especificamente, a sua figuração 
no Plano Nacional de Educação, na meta 1 e em suas estratégias. A 
construção do direito à educação infantil no Brasil, sugerida por Nu-
nes, Didonet e Corsino (2011), é composta pelos seguintes períodos: 

• do começo das iniciativas de atendimento à criança até a 
redemocratização do país (1875-1985); 
• período da Assembleia Nacional Constituinte, promul-
gação da Constituição Federal e elaboração das leis que a 
regulamentam na área dos direitos da criança (1986-1996); 
• formulação de diretrizes, políticas, planos e programas 
que objetivam a realização dos direitos da criança (1996 
até os dias atuais). (Nunes; Didonet; Corsino, 2011, p. 17)

O primeiro período caracteriza-se pela diversidade de iniciativas 
nos setores da saúde, educação e assistência social; o segundo mo-
mento do histórico da educação infantil no Brasil é compreendido 
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entre a Assembleia Constituinte para elaboração da Constituição 
Federal, promulgada em 1988, e os outros dispositivos legais que 
a sucederão, reafirmando o direito social à educação, em especial, 
das crianças de zero a cinco anos (1986-1996); o último período é 
caracterizado pela focalização do direito da criança à educação pelo 
Estado nas políticas, programas e diretrizes nacionais. 

O primeiro período tem início com a iniciativa particular do 
médico Menezes Vieira, ao fundar no ano de 1875 um jardim 
de infância anexo a seu colégio, localizado em bairro de elite do 
Rio de Janeiro e destinado a atender crianças do sexo masculino 
das classes média e alta da cidade (Kuhllmann Jr., 2000; Kramer, 
1982; Nunes; Corsino; Didonet, 2011). Os jardins de infância 
eram vistos com bons olhos pela sociedade da época como um 
local possibilitador do desenvolvimento dos meninos e meninas 
maiores quando eles não estivessem junto à sua família. Por outro 
lado, as creches são consideradas necessárias apenas para os filhos 
de até dois anos de mulheres pobres e trabalhadoras (Kuhlmann, 
2000). Ou seja, imperava uma concepção fragmentada de aten-
dimento à infância na qual as creches e pré-escolas apresentavam 
finalidades diferentes e eram voltadas ao atendimento de públicos 
distintos. As iniciativas eram advindas de vários setores voltados a 
assistir a criança pequena em suas necessidades de sobrevivência, 
podemos citar diversas instituições com essa perspectiva de atua-
ção: o jardim de infância de Menezes Vieira, o Instituto de Prote-
ção e Assistência à Infância do Brasil (Ipai), o Departamento da 
Criança no Brasil, o Departamento Nacional da Criança (DNCr) 
e a Legião Brasileira de Assistência (LBA), o Projeto Casulo. 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n. 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961, sancionada no governo João Goulart, 
apesar de estabelecer a educação como um direito de todos a ser 
dado no lar e na escola (Brasil, 1961, art. 2º), a educação pré-primá-
ria ministrada em escolas maternais ou jardins de infância destinada 
aos menores de 7 anos não tem caráter obrigatório, somente parte do 
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ensino primário, a partir dos 7 anos de idade (Brasil, 1961, arts. 23 
e 27). Como alternativa para as crianças menores de 7 anos de idade 
de usufruir do direito à educação restaria, segundo o artigo 24: con-
tar com as “empresas que tenham a seu serviço mães de menores de 
sete anos [...] estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria 
ou em cooperação com os poderes públicos, instituições de educa-
ção pré-primária.” (Brasil, 1961). A Lei n. 5.692/71 segue os passos 
da sua antecessora; ao fixar as diretrizes e bases para os ensinos de 
1º e 2º grau, evidencia já de antemão a educação para a criança pré-
-escolar à margem dessa organização sistêmica. Isto tendo em mente 
que o 2º grau se destina à formação integral do adolescente e o do 
1º grau ao atendimento das crianças com no mínimo sete anos de 
idade (art. 19), porém abrindo como possibilidade para a criança 
pré-escolar, a depender das normas de cada sistema. 

Apenas na década de 1970 nasceram iniciativas do MEC em 
direção à educação da criança pré-escolar. Foi criado em 1975 o 
Setor de Educação Pré-escolar (Sepre), tornando nesse mesmo ano a 
Coordenação de Educação Pré-escolar (Codepre) e depois Coorde-
nadoria de Educação Pré-escolar (Coepre). O ano de 1981, ao invés 
da criação de órgãos, é marcado pela criação do Programa Nacional 
de Educação Pré-escolar, incluindo além das secretarias de esta-
do da educação, o Mobral, expandindo o atendimento pré-escolar 
público no país a partir da velha fórmula já conhecida no aten-
dimento às crianças pequenas: baixo investimento orçamentário, 
instituições e oferta alternativa e envolvimento da comunidade nas 
instituições atuando com trabalho voluntário ou semivoluntário 
(Campos; Rosemberg; Ferreira, 1995). 

O segundo momento do histórico da educação infantil no Bra-
sil aqui considerado é compreendido entre a Assembleia Consti-
tuinte para elaboração da Constituição Federal, promulgada em 
1988, e os outros dispositivos legais que a sucederão, reafirmando o 
direito social à educação, em especial, das crianças de zero a cinco 
anos (1986-1996). Além do empossamento de um novo governo 
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eleito pelo Congresso Nacional, esse período é marcado por intensa 
mobilização popular em prol dos direitos sociais na expectativa de 
que essas demandas fossem reconhecidas no texto da nova Consti-
tuição Federal (Nunes; Corsino; Didonet, 2011). Para a Assembleia 
Nacional Constituinte foi criada a Comissão Nacional Criança e 
Constituinte (CNCC) com finalidade de construir propostas sobre 
a criança para serem acolhidas no novo texto constitucional (Nu-
nes; Corsino; Didonet, 2011). A criança passa a ganhar mais visi-
bilidade nos campos teórico, político e administrativo, não sendo 
mais vista sob a condição de abandonada, vítima da mortalidade 
infantil ou a materialização de um problema social perante a ne-
cessidade das mães saírem para o mercado de trabalho. Após mais 
de cem anos da fundação do primeiro jardim de infância no país, 
com a promulgação da Constituição Federal em 1988, a garantia 
da educação infantil às crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-
-escolas torna-se uma condição para o Estado brasileiro cumprir o 
seu dever em relação ao direito social à educação (Brasil, 1988, art. 
6º, 208). A Carta Constitucional torna-se um ponto de referência 
para aprovação de outros instrumentos legais regulamentadores dos 
direitos da criança, a saber: a sanção da Lei n. 8.069, de 13 de julho 
de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) definindo a 
proteção integral à criança e ao adolescente (Brasil, 1990, art. 1º); a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei n. 9.394/96), no 
seu artigo 29, define a educação infantil como a primeira etapa da 
educação básica, tendo por finalidade “o desenvolvimento integral 
da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da comu-
nidade” (Brasil, 1996, art. 29).

Dado o ordenamento legal vigente – a Constituição Federal de 
1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – nos vemos em tempos de constitui-
ção de uma política nacional para a educação infantil, a qual incor-
pora contribuições desses instrumentos jurídicos. Nessa perspectiva, 
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com a conquista legal da concepção da educação infantil como um 
direito social, o MEC na função de induzir a política educacional e 
propor diretrizes para área, mediante proposições da Secretaria de 
Educação Básica (SEB), e no caso da educação infantil, por meio da 
Coordenação Geral de Educação Infantil (Coedi) foram responsá-
veis nesse período anterior e pós a LDB/1996 por promover deba-
tes e elaborar documentos para subsidiar a integração das creches 
à educação e fortalecer outras definições relativas aos profissionais 
que atuam na educação infantil, ao currículo, à infraestrutura das 
instituições, à qualidade da oferta, dentre outras dimensões. Merece 
destaque, nesse contexto de produção de documentos oficiais para se 
compreender a construção do direito à educação infantil, o Referen-
cial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI/1998);  
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infan til (DC-
NEIs), com caráter mandatório, instituídas pela Resolução da Câ-
mara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação n. 
1, de 7 de abril de 1999, revogada posteriormente pela Resolução 
CNE/CEB n. 5, de 17 de dezembro de 2009 e as Diretrizes Opera-
cionais para a Educação Infantil (Brasil, 2000). 

Decorre também das disposições da Constituição Federal e da 
LDB n. 9.394/96, o Plano Nacional de Educação (PNE). Sob a 
forma da Lei n. 10.172/2001, o Plano Nacional de Educação foi 
sancionado em janeiro de 2001, pelo então presidente Fernando 
Henrique Cardoso. No novo Plano Nacional de Educação apro-
vado sob a forma da Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, a 
primeira meta refere-se à expansão do atendimento na educação 
infantil por meio da universalização do atendimento na pré-escola 
até 2016 para crianças de quatro e cinco anos de idade e a amplia-
ção do atendimento em creches, atendendo no mínimo 50% das 
crianças de até três anos de idade até o final da vigência do PNE, 
isto é, até o ano de 2024 (Brasil, 2014). 
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Tramitação do PL n. 8.035/2010: focalizando a meta 1

O novo PNE, aprovado com a sanção da Lei n. 13.005/2014, 
teve como base o Projeto de Lei n. 8.035/2010, de autoria do Execu-
tivo, apresentado à Câmara dos Deputados no dia 20 de dezembro 
de 2010, tramitando na Casa iniciadora em regime de prioridade2. O 
presidente da Câmara à época, Marco Maia (PT/RN), atribuiu a res-
ponsabilidade de análise do PL n. 8.035/2010 à Comissão de Educa-
ção e Cultura (CEC)3; posteriormente, por ser uma proposta que cria 
gastos, passou pela Comissão de Finanças e Tributação (CFT); como 
todas as outras propostas passou pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), tendo avaliado seu mérito de acordo 
com a Constituição; em seguida, a Mesa Diretora da Casa incluiu a 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) na análise do 
referido PL. Diante da indicação de mais uma comissão para análise 
do PL, em abril de 2011, por ato de Presidência da Casa é constituída 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL n. 8.035/2020, 
sendo indicado como relator o deputado Ângelo Vanhoni (PT-PR).

A meta 1, do PL n. 8.035/2010, elaborada pelo Executivo, consis-
tia em “Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população 
de quatro e cinco anos, e ampliar, até 2020, a oferta de educação 
infantil de forma a atender a cinquenta por cento da população de até 
três anos” (Câmara dos Deputados, 2010) e desdobrava-se em 9 es-
tratégias. No período de tramitação na Câmara foi a meta com mais 
emendas, um total de 254, seguida pela meta 20 com 216 emendas:

2. De acordo com informações do Portal da Câmara dos Deputados, “a propos-
ta que tramita em regime de prioridade tem prazo de 10 sessões de votação do 
plenário para ser analisada em cada uma das comissões, isso é uma ¼ do prazo 
dos projetos analisados em tramitação ordinária. Nas comissões e no Plenário, 
as propostas em regime de prioridade são analisadas logo depois das que estão 
em regime de urgência. Tramitam em prioridade, as propostas apresentadas pelo 
Executivo, Judiciário, Ministério Público, Mesa Diretora, Comissões da Câmara, 
Senado, Iniciativa Popular.” (Câmara dos Deputados, 2020).
3. Na Comissão de Educação e Cultura (CEC) foi designada como relatora do PL 
n. 8.035/2010, a deputada Fátima Bezerra (PT/RN).
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Dispositivo do PL Total

Meta 1 254

Meta 2 126

Meta 3 151

Meta 4 109

Meta 5 58

Meta 6 59

Meta 7 213

Meta 8 90

Meta 9 69

Meta 10 47

Meta 11 115

Meta 12 213

Meta 13 170

Meta 14 87

Meta 15 153

Meta 16 61

Meta 17 56

Meta 18 64

Meta 19 74

Meta 20 216
Tabela 1. Dispositivos do PL n. 8.035/2010 e o número de emendas

Fonte: Sileg/Elaboração: Cenin/Câmara dos Deputados. 

O sobressair-se da meta 1 no conjunto de dispositivos na trami-
tação da Câmara dos Deputados, como a meta com mais emendas, 
pode ser reportado a compreensão da ascensão da educação infantil 
à agenda governamental (agenda-setting). Isto é, tomando a defini-
ção de agenda-setting, a educação infantil se tornou uma questão 
importante, em determinado momento, ganhando a atenção do 
governo e de pessoas ligadas a ele, e passando a integrar a agenda 
governamental brasileira, que assim como qualquer agenda, tem ca-
pacidade e diversidade limitadas (Kingdon, 1995; Capella, 2005; 
Brasil; Capella, 2019). Podemos precisar que a proeminência da edu-
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cação infantil na agenda governamental se dá sobretudo, a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 1988, momento em que 
a educação é disposta como um direito de todos e dever de Estado 
e da família, sendo o dever do Estado com a educação efetivado 
mediante a garantia, dentre outras, da educação infantil, em creche 
e pré-escola, às crianças de até cinco anos de idade (Brasil, 1988).

Com o objetivo de descrever a tramitação do Projeto de Lei n. 
8.035/2010, na Câmara dos Deputados, focalizando a meta 1, em 
um primeiro momento foram selecionadas no Portal da Câmara 
dos Deputados, em documentos anexos e referenciados, as emen-
das que apresentavam os descritores: meta 1, meta 01, educação 
infantil, creche e pré-escola. Foram levantadas nessa primeira busca 
com utilização de descritores, 154 emendas relacionadas à meta 1 e 
suas estratégias. As outras 100 emendas foram levantadas abrindo-
-se todos os outros documentos que apresentavam uma descrição 
genérica, sem nenhuma indicação da meta ou estratégia a que refe-
ria, a saber: “Aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 
2011-2020 e dá outras providências Inteiro teor” ou ainda “Altera o 
PL 8035/2010”. Por fim, todas as 254 emendas foram sistematiza-
das em tabela do Excel, registrando-se o número da emenda, tipo 
de emenda, data de apresentação, o deputado autor, o partido, a 
referência da emenda (se à meta 1 ou a uma estratégia), o conteúdo 
da emenda e a justificação. Após o registro de tais informações, 
buscou-se fazer um exercício de análise para compreensão da tra-
mitação da meta 1 e suas estratégias, na Comissão Especial respon-
sável por proferir parecer ao PL n. 8.035/2020.

As emendas podem ser de cinco tipos: supressiva, aglutinativa, 
substitutiva, modificativa e aditiva4. 

4. A emenda supressiva pode excluir o dispositivo, a expressão ou palavra do tex-
to; a aglutinativa, é a fusão de outras emendas; a substitutiva, busca retirar uma 
parte existente ou acrescentar outra à proposição; a modificativa, altera a proposi-
ção, se a alteração for substancial para ser substitutivo; a aditiva busca incluir ou 
adicionar novos conteúdos à proposição (Câmara dos Deputados).
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Figura 1. Tipos de emendas à meta 1 e suas estratégias (em números 
absolutos): PL n. 8.035/2010

Fonte: Elaborada a partir das informações disponíveis no Portal da Câmara dos 
Deputados.

Das 254 emendas tocantes à meta 1 e suas estratégias, 113 
(44%) são aditivas, isto é, buscaram incluir novos conteúdos à pro-
posição; 115 (45%) são modificativas; 15 (6%) são supressivas e 11 
(4%) são substitutivas. Em relação às emendas do tipo supressivo, 
em sua maioria são relativas à estratégia 1.4 que tratava de “estimular 
a oferta de matrículas gratuitas em creches por meio da concessão 
de certificado de entidade beneficente de assistência social na edu-
cação” (Brasil, 2010). Majoritariamente as justificações pautaram a 
contradição da estratégia 1.4, de autoria do Executivo, com a delibe-
ração da Conferência Nacional de Educação (Conae) que defendia 
o investimento de recurso público em escola pública. Inclusive, as 
justificações destacavam o dado de que a creche é o segmento mais 
privatizado da educação básica, sendo, no ano de 2009, 40,9% das 
matrículas existentes nessa dependência administrativa, nas creches 
enquadradas pelos deputados como comerciais e filantrópicas.

As emendas dos deputados por partido à meta 1 e suas estraté-
gias foram em sua maioria de autoria do PT. 
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Figura 2. Número de emendas apresentadas por partido à meta 1 e suas 
estratégias: PL n. 8.035/2010 (em números absolutos)

Fonte: Elaborada a partir das informações disponíveis no Portal da Câmara 
dos Deputados.

Em um total de 254 emendas, o PT figurou na apresentação de 
136 emendas (54%); o PCdoB em 44 (17%); o Psol em 20 (8%); o 
PSDB em 12 (5%); o PMDB em 13 (5%); o PSB em 8 (3%), o PR 
em 7 (3%), o PDT e o DEM em 5 emendas cada (2% cada), o PP, 
PPS, PRB e o PSC uma emenda cada (0,4% cada). Algumas possí-
veis hipóteses para a proeminência do PT na apresentação de emen-
das à meta 1 e suas estratégias (e porventura a todo texto do PL n. 
8.035/2010), em relação aos demais partidos, se devem ao apoio 
dispensado pelos parlamentares do partido à proposição do Execu-
tivo, até então ocupado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
e em 2011, pela presidenta Dilma Rousseff. Ademais, a bancada 
petista era majoritária, na 54ª Legislatura (2011-2015) da Câmara 
dos Deputados, contando com 88 deputados eleitos (17%) em um 
total de 513 parlamentares, como pode ser visto na figura abaixo.
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Figura 3. Composição partidária da 54ª legislatura da Câmara dos Deputa-
dos (em números absolutos e ordem decrescente)

Fonte: Elaborada a partir das informações disponíveis no Portal da Câmara dos 
Deputados.

Atendo-se ao número de parlamentares eleitos por partido, 
verificamos que o Psol elegeu apenas 3 deputados e foi o terceiro 
partido a sugerir mais emendas à meta 1 e suas estratégias, um 
total de 20 emendas, demonstrando uma capacidade de trabalho 
relevante e interesse no que toca à agenda da educação infantil, no 
PL n. 8.035/2010 que dá origem ao Plano Nacional de Educação 
(2014- 2024). Ademais, há que se destacar que todas as emendas 
propostas pelo Psol foram assinadas pelos três parlamentares eleitos 
pelo partido, a citar: Ivan Valente, Chico Alencar e Jean Wyllys.

Embora, para o escopo desse trabalho, não analisamos o con-
teúdo de cada emenda proposta pelos parlamentares à meta 1 e 
suas estratégias, tendo em vista o texto do PL n. 8.035/2010 sub-
metido pelo presidente da República à deliberação do Parlamento 
em 20/12/2010, a meta 1 era constituída por 9 estratégias e o novo 
PNE foi sancionado com 17 estratégias. Evidenciado, portanto, 
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uma contribuição e comprometimento do Legislativo Federal5, so-
bretudo em relação à sugestão de emendas aditivas e modificativas, 
visando ao aperfeiçoamento do plano decenal, especificamente no 
que toca à efetivação do direito à educação infantil.

Considerações finais

À medida que conhecemos um pouco mais sobre o papel Legis-
lativo Federal, as palavras de Ibsen Pinheiro, de que “O Parlamento é 
o poder mais frágil de todos e o mais forte. Quando ele assume suas 
prerrogativas não tem poder igual ao do Legislativo” (Câmara dos De-
putados, 2018), parecem fazer mais sentido. A Câmara dos Deputados, 
por vezes assume uma posição subordinada ao Executivo, por outras 
se impõe como instituição, fazendo valer sua influência no sistema bi-
cameral e a desejada autonomia e interpendência entre os três poderes.

Buscando descrever a tramitação do Projeto de Lei n. 8.035/2010, 
na Câmara dos Deputados, focalizando a meta 1, por meio de um es-
tudo exploratório inicial das emendas apresentadas pelos deputados na 
Comissão Especial, ficou evidente a proeminência da educação infantil 
na agenda governamental (agenda-setting), tanto ao figurar como a pri-
meira meta do PL n. 8.035/2010, quanto ao destacar-se entre todas as 
20 metas com o maior número de emendas, 254 no total. Por tipo, as 
emendas em sua maioria foram aditivas e modificativas, explicitando 
uma intencionalidade dos deputados federais em influir na meta 1 e 
suas estratégias, incluindo ou alterando os conteúdos à proposição. A 
estratégica 1.4 foi a estratégia do texto do Executivo que recebeu mais 
emendas do tipo supressivo, revelando a posição dos parlamentares do 
PT, do Psol, Osmar Serraglio (PMDB/PR), Alice Portugal (PCdoB/
BA) e de Paulo Rubem Santiago (PDT/PE) contra a aplicação de re-

5. No dia 17 de agosto de 2011, foi realizada audiência pública, com o tema 
educação infantil. Contou com a presença de Rita de Cássia Coelho (coordena-
dora-geral de Educação Infantil no Ministério da Educação), Gizele de Souza 
(representante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Infância e Educação Infantil 
(Nepie)) da Universidade Federal do Paraná e Maria Luiza Rodrigues Flores (re-
presentante do Movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil (Mieib)).
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cursos públicos em escolas privadas, sem fins lucrativos, e em acordo 
com as definições da Conae de investimento de recurso público em 
escola pública. A participação dos partidos, na sugestão de emendas 
para a meta 1 e suas estratégias, foi liderada pelo PT que apresentou 
136 emendas, seguido pelo PCdoB, com 44 emendas e pelo Psol, com 
20 emendas, mesmo que o Partido Socialismo e Liberdade tivesse uma 
bancada com apenas três deputados federais, na 54ª Legislatura. 

Por fim, pretende-se aprofundar o estudo, analisando além 
do conteúdo de cada uma das emendas, os outros documentos da 
árvore de apensados e da matéria, bem como articulando à inves-
tigação da tramitação da meta 1 à meta 20, cujo foco é o finan-
ciamento da educação, fator que influi diretamente na garantia do 
direito à educação infantil.
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6. O “NOVO” ENSINO MÉDIO E A META 
3 DO PLANO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO DE 2014

Patrícia Souza Marchand

O ensino médio, última etapa da educação básica, constituiu -
-se ao longo da história da educação brasileira em desafio para os 
sistemas de ensino em todo o país. Desafios estes, que levaram esta 
etapa da educação básica a passar por várias reformas que, na sua 
grande maioria, ocasionaram mudanças estruturais e curriculares. 
No período vigente, para não fugir da regra, estamos novamente 
passando por uma reforma, que está sendo implementada a partir 
da Lei 13.415 de 2017.

No ordenamento legal vigente, o ensino médio se constitui 
atualmente como direito de todos e dever do Estado e da família, 
sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. 
A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 208, nos 
incisos I e II, a obrigatoriedade da educação básica e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 anos (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive 
para aqueles que não tiverem acesso na idade própria e a progressiva 
universalização do ensino médio gratuito.

A extensão da escolaridade obrigatória e gratuita instituída 
pela Emenda Constitucional (EC) n. 59/2009 representou uma 
modificação basilar para a garantia do direito à educação no Brasil. 
Em decorrência desta EC, a Lei 12.796 de 2013 introduziu altera-
ções no art. 4º e 5º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional de 1996 (LDBEN), que passou apresentar, na sua redação, a 
ampliação da obrigatoriedade.

Assim, o acesso à educação básica obrigatória (4 aos 17 anos de 
idade) torna-se direito público subjetivo, podendo qualquer cida-
dão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sin-
dical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, 
o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo e não 
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mais apenas o acesso ao ensino fundamental, como estabelecido an-
teriormente. O ensino obrigatório passa a ser um direito pelo qual 
o titular pode exigir, direta e imediatamente do Estado, o cumpri-
mento deste dever e obrigação. 

A ampliação da obrigatoriedade vai ao encontro da busca pela 
universalização do ensino médio gratuito, porém, não é suficiente. 
Primeiro porque muitos estudantes com 17 anos de idade não estão 
matriculados no ensino ou ainda não estão no último ano desta 
etapa da educação básica, segundo, porque a obrigatoriedade pode 
garantir as condições de acesso, mas não de permanência. Para que 
de ato o ensino médio de fato seja garantido para todos, o Estado 
deve instituir políticas públicas que levem para este caminho. 

Como uma das formas de efetivar a garantia do direito à edu-
cação por meio do estabelecimento de diretrizes para as políticas 
públicas educacionais foi estabelecido, em 2014, um novo Plano 
Nacional de Educação (PNE) com vigência de 10 anos, aprovado 
pela Lei n. 13.005 de 2014. O PNE vigente composto por 20 me-
tas, sendo a meta 3 específica sobre o ensino médio, apresenta as 
seguintes diretrizes:

I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de dis-
criminação;

IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase 

nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação 

pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica 

do país;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públi-

cos em educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), 
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que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão 
de qualidade e equidade;

IX - valorização dos(as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, 

à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

Atualmente o grande desafio encontrado está nas condições de ma-
terialização do PNE. Como diz Dourado (2017, p. 41), estas dificulda-
des estão presentes nas condições objetivas, econômicas e políticas das 
concepções em disputa, assim como na regulamentação de algumas 
de suas metas e estratégias e a ampliação dos recursos para educação.

Neste capítulo serão apresentados dados referentes ao processo 
de materialização da meta 3 do PNE e sua vinculação com a Lei 
13.415 de 2017. Podemos adiantar que os dados evidenciam que a 
implementação da Lei 13.415 de 2017 não levará o ensino médio 
para sua universalização e consecutivamente estamos longe do al-
cance do que foi estabelecido na meta 3 do PNE. 

A meta 3 do Plano Nacional de Educação e o dito novo 
ensino médio

A universalização do acesso à escola para população de 15 a 17 
anos de idade até 2016 constitui-se como sendo um dos objetivos 
principais da meta 3 do PNE, sendo o segundo objetivo a elevar a 
taxa líquida de matrículas do ensino médio (EM) para 85% até o 
final da vigência deste Plano.

Para a efetivação da meta 3 do PNE foram estabelecidas 14 
estratégias, dentre estas gostaria de propor um olhar mais analítico 
para as estratégias 3.1, 3.2 e 3.3, pois elas possuem ligação direta 
com a Lei 13.415 de 2017.

3.1) institucionalizar programa nacional de renovação do ensi-
no médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens 
interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, 
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por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível 
e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em di-
mensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e 
esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, 
a produção de material didático específico, a formação continuada 
de professores e a articulação com instituições acadêmicas, espor-
tivas e culturais;

3.2) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração 
com os entes federados e ouvida a sociedade mediante consulta pú-
blica nacional, elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de 
Educação (CNE), até o 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, 
proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimen-
to para os(as) alunos(as) de ensino médio, a serem atingidos nos 
tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a 
garantir formação básica comum;

3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, no âmbito da instância permanente de que trata o § 5o do art. 
7o desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento que configurarão a Base Nacional Comum Cur-
ricular do ensino médio;

3.11) redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno 
e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino 
médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as 
necessidades específicas dos(as) alunos(as). 

Com o impeachment da presidenta Dilma Rouseff, as condições 
necessárias que as metas estabelecidas no PNE fossem alcançadas 
foram precarizadas. A Emenda Constitucional n. 95 de 2016 que 
institui o novo regime fiscal representa um grande obstáculo para a 
efetivação do PNE.

Segundo Dourado (2019, p. 11): 

Com o impeachment da presidente Dilma, o PNE é se-
cundarizado como referência de política de Estado para 
a educação nacional. A medida mais estruturante nessa 
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direção foi a aprovação da Emenda Constitucional nº 
95/2016, que, ao alterar o Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, institui o Novo Regime Fiscal e dá 
outras providências. Essa emenda, que vigorará por vinte 
exercícios financeiros, fixa limites individualizados para 
as despesas primárias dos órgãos integrantes daqueles or-
çamentos e estabelece, nos termos do § 1º do art. 107, 
o método para sua determinação. Na prática, significa o 
congelamento das despesas primárias, acarretando grande 
impacto para as políticas sociais e, neste contexto, para a 
educação e o cumprimento do PNE.

Dentro deste cenário, tivemos a reforma estabelecida pela Lei 
13.415 de 2017 que representa um retrocesso para a garantia do di-
reito de acesso e permanência no ensino médio e consequentemente 
para o alcance da meta 3 do PNE.

A Lei n. 13.415 de 2017 oriunda da medida provisória n. 746/2016 
institui, portanto, mais uma reforma para o ensino médio. Sabemos 
que o ensino médio apresenta problemas estruturais que precisam 
ser superados para que possamos atingir sua universalização com 
qualidade e equidade, portanto cabe analisarmos até que ponto este 
“novo” ensino médio estabelece alterações suficientes para alcançar-
mos tal objetivo e se de fato representa uma nova reforma.

Quando se trata de refletir sobre o sistema educacional brasi-
leiro, é consensual a percepção de que o ensino médio é o ní-
vel de ensino que provoca os debates mais controversos, seja 
pelos persistentes problemas do acesso e da permanência, 
seja pela qualidade da educação oferecida, ou, ainda, pela 
discussão sobre sua identidade. (Krawczyk, 2011, p. 754)

É possível identificar deficiências estruturais do ensino médio 
que necessitam ser superadas para o direito de todos a esta etapa 
da educação básica. Questões como valorização docente, evasão es-
colar, problemas de infraestrutura, falta de investimento público, 
baixo desempenho escolar, defasagem curricular, são alguns destes 
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elementos que compõem o cenário de dificuldades para a universa-
lização do ensino médio. 

Porém, a reforma estabelecida pela Lei n. 13.415 de 2017 não 
atinge de maneira aprofundada tais deficiências e pode ser enten-
dida como um retrocesso para a garantia do direito ao ensino mé-
dio. Esta suposta nova reforma, na verdade, retoma concepções já 
ultrapassadas na educação brasileira que estavam muito presentes 
nas décadas de 70, 80 e 90 como o tecnicismo e a oferta de ensino 
médio em uma concepção dual.

Ao longo da história de constituição da oferta do ensino médio 
no Brasil, é possível identificar em diversos períodos essa dualidade 
entre o ensino profissionalizante para os jovens das camadas po-
pulares e a lógica propedêutica voltada para o ingresso ao ensino 
superior e destinada a uma pequena parcela da sociedade brasileira, 
geralmente constituída pelas camadas da classe média e alta da so-
ciedade brasileira. Portanto, esta reforma não apresenta novidades e 
sim uma retomada de concepções já existentes e ultrapassadas, que 
nos anos 2000 estavam em processo de modificação.

Essa reforma do EM é oriunda da medida provisória n. 
746/2016 que foi instituída 22 dias após a posse definitiva de Mi-
chel Temer como presidente da República, após a efetivação do im-
peachment da presidenta Dilma Rouseff, por muitos definido como 
golpe parlamentar. Isto leva à necessidade de compreensão desta 
reforma dentro de um contexto de modificações estruturais no Es-
tado brasileiro. Modificação que contém inúmeras reformas como 
a reforma trabalhista, instituição do teto de gastos públicos e a re-
forma da previdência. Todas elas dentro de um cenário de redução 
do papel do Estado na garantia dos direitos aos cidadãos brasileiros 
que traz para cena o ideário liberal-conservador.

Como dizem Motta e Frigotto (2017, p. 365):

Ditaduras e golpes em nossa história sempre ocorreram 
visando salvaguardar os ganhos do capital — que “não 
tem pátria”, até o momento que interessa; na atualidade, 
esses movimentos focam especialmente o capital financei-
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ro — que não produz uma cenoura — e, correlatamente, 
por meio da retirada dos direitos da classe trabalhadora. 
O golpe que se consumou em 31 de agosto de 2016 tem, 
em comum aos demais, os interesses do capital, o apoio da 
mídia empresarial, o suporte do judiciário e o apelo moral, 
arma reiterada de manipulação da grande massa a quem 
se negou sistematicamente o conhecimento escolar básico.

A Lei 13.415 de 2017 altera 7 artigos da LDBEN de 1996 (Lei 
n. 9.394/96) e a Lei n. 11.494/2007 que regulamentava o Fundo de 
Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do 
Magistério (Fundeb). Além disto, institui o Programa de Fomento 
à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

Como dito anteriormente, a origem desta reforma do ensino 
médio se deu por meio de uma medida provisória, que não teve um 
efetivo debate com a sociedade, principalmente com professores, 
pesquisadores, estudantes, redes de ensino e gestores.

Um conjunto de alterações estruturais para o ensino médio foi 
estabelecido pela Lei 13.415/2017 e que vai de encontro com a meta 
3 do PNE. Uma destas alterações se dá no aumento da carga ho-
rária mínima anual de 800h para 1.400h, podendo os sistemas de 
ensino ampliarem até 1.800 horas. Esta alteração se dá no art. 1º da 
referida Lei que altera o art. 24 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, passando a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 24 § 1º. A carga horária mínima anual de que trata o 
inciso I do caput deverá ser ampliada de forma progressiva, 
no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, devendo 
os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco 
anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a par-
tir de 2 de março de 2017. (Incluído pela Lei n. 13.415, de 
2017) (Brasil, 1996)

Como podemos verificar, não se determina prazo para amplia-
ção da carga horária para 1.400 horas anuais, apenas para amplia-
ção de 1.000 horas anuais. Esta indefinição está atrelada à falta de 
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uma política pública que de fato permita que as redes de ensino te-
nham condições para tal ampliação. Não temos, até este momento, 
uma política pública que esteja voltada para a educação de tempo 
integral que dê condições para todas as escolas de ampliação do 
tempo na escola com qualidade e igualdade de condições.

O Programa de Fomento à Implementação de Escolas de En-
sino Médio em Tempo Integral instituído pela Lei 13.415/2017 
vai ao encontro da ampliação da carga horária, tendo como ob-
jetivo geral apoiar a ampliação da oferta de educação de ensino 
médio em tempo integral nas redes públicas dos Estados e do 
Distrito Federal por meio da transferência de recursos às Se-
cretarias Estaduais e Distrital de Educação. Porém, só recebem 
recursos as escolas que participarem do Programa conforme os 
critérios definidos na Portaria n. 727 de 13 junho de 2017, ou 
seja, não é para todas as escolas. 

As escolas elegíveis, segundo o art. 6º da Portaria n. 727 de 2017 
do Ministério da Educação, devem atender aos seguintes critérios:

I - mínimo de 120 (cento e vinte) matrículas no primeiro 
ano do ensino médio, de acordo com o Censo Escolar 
mais recente; 
II - alta vulnerabilidade socioeconômica em relação à res-
pectiva rede de ensino, considerando indicador socioeco-
nômico desagregado por escola; 
III - existência de pelo menos 4 (quatro) dos 6 (seis) itens 
de infraestrutura exigidos, necessariamente registrados 
no Censo Escolar mais recente ou comprovados pelas 
SEE no ato da adesão;1 

1. Conforme anexo III da Portaria n. 727 de 2017 a infraestrutura requerida das 
escolas com metragens sugeridas 1. Biblioteca ou Sala de Leitura - 50 m²; 
2. Salas de aula (8) - mínimo 40 m² cada;
3. Quadra poliesportiva - 400 m²;
4. Vestiário masculino e feminino - 16 m² cada; 
5. Cozinha - 30 m²; 
6. Refeitório.



Política e Administração de Sistemas Educacionais: Gestão e papel das instituições

161

IV - escolas de ensino médio em que mais de 50% dos 
alunos tenham menos de 2.100 (dois mil e cem) minutos 
de carga horária semanal, de acordo com o último Censo 
Escolar; e não ser participante do Programa. 

Poucas escolas atendem tais critérios, principalmente os re-
quisitos estabelecidos no item referente à infraestrutura. Ou seja, 
não conseguiremos implantar a educação integral para todos os 
estudantes no ensino médio sem que todas as escolas tenham as 
mesmas condições de acesso e permanência. Assim, políticas pú-
blicas que atendam pequena parcela do universo de escolas públi-
cas que ofertem ensino médio, poderão levar ao agravamento da 
desigualdade educacional no país, contrariando o que está presente 
na meta 3 do PNE e mais especificamente das estratégias estabele-
cidas para efetivação desta meta. 

A ampliação da carga horária, também estabelecida pela Lei 
13.415 de 2017 e a implantação do ensino médio de tempo integral, 
não representa um avanço frente à educação integral dos estudan-
tes, pois esta ampliação não representa de fato um ensino integral e 
sim uma ampliação de carga horária, sem ter conexão com qualifi-
cação da infraestrutura das escolas, valorização docente, currículo 
interdisciplinar, entre outros fatores.

Como instituir uma escola de tempo integral para jovens que, 
na maioria das vezes, necessitam trabalhar? Instituir uma escola 
de tempo integral sem estar vinculada com outras ações de assis-
tência aos alunos não levará ao aumento da evasão e do abandono? 
Os recursos financeiros, quando repassados, são suficientes para a 
adequação das escolas de forma a atender com qualidade os alunos 
no tempo integral? São questões importantes de serem pensadas na 
medida que o que está presente nas estratégias da meta 3 do PNE 
não estão sendo consideradas como deveriam neste processo. 

Uma questão a ser problematizada é o possível rompimento 
com a concepção de “educação básica” presente até então 
na LDBEN (9.394/96), pois os itinerários formativos po-
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derão levar a uma fragmentação da formação conforme o 
percurso formativo trilhado pelo aluno, assim uma forma-
ção geral para todos os jovens estaria comprometida. (Mar-
chand; Bairros, 2019, p. 289) 

Ruptura esta que se dá através do estabelecimento de um currí-
culo “flexível”, no qual os estudantes passam a ter itinerários de for-
mação diferenciados, tendo como disciplinas obrigatórias nos três 
anos do ensino médio apenas Matemática e Português, represen-
tando um retrocesso no processo de garantia do direito ao ensino 
médio para todos com equidade e qualidade.

Assim, uma política voltada ao ensino médio não pode 
dispensar amplo debate com pesquisadores, professores, 
gestores, redes e sistemas, de forma democrática e transpa-
rente. E não deve se orientar pela redução da complexidade 
do currículo em apenas algumas ênfases ou itinerários for-
mativos, o que, invariavelmente, em um contexto de limi-
tes objetivos de oferta nos municípios, poderá implicar a 
negação do direito a múltiplas oportunidades formativas e 
à formação básica comum. (Dourado, 2017, p. 91)

O foco desta reforma é “flexibilizar” o currículo e em nome des-
ta flexibilização, se amplia o tempo na escola com os percursos for-
mativos, ou seja, base diversificada e reduz o tempo da base comum. 

A parte diversificada em opções formativas foi justificada 
pela falta de adequação do que se ensina na escola aos in-
teresses dos alunos e à falta de possibilidades de escolha 
do que aprender, o que estaria desmotivando os jovens a 
estudar. É interessante que se responsabilize a organização 
curricular pela trajetória estudantil dos jovens. Ignora-se 
que as escolas não possuem as condições básicas de fun-
cionamento institucional nem do exercício do trabalho dos 
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professores, oferecendo aos estudantes condições dignas de 
aprendizagem. (Krawczyk; Ferreti, 2017, p. 38)

As diretrizes da BNCC foram definidas pelo Conselho Nacio-
nal de Educação e a parte diversificada fica sob responsabilidade de 
cada sistema de ensino. 

Importante destacar a utilização da expressão “estudos e prá-
ticas” que poderá levar ao esvaziamento do currículo desta etapa 
da EB em áreas como sociologia, artes, filosofia e educação física. 
Este esvaziamento poderá ocorrer na medida que não se estabelece 
diretrizes referentes à base comum e carga horária para cada uma 
destas áreas do conhecimento.

Conforme art 35-A da LDBEN/96: 
1º A parte diversificada dos currículos de que trata o caput 
do art. 26, definida em cada sistema de ensino, deverá es-
tar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser 
articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, 
ambiental e cultural. 
§2º A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino 
médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de edu-
cação física, arte, sociologia e filosofia. 
§3º O ensino da língua portuguesa e da matemática será 
obrigatório nos três anos do ensino médio, assegurada às co-
munidades indígenas, também, a utilização das respectivas 
línguas maternas. 
§4º Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoria-
mente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras 
línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente 
o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais 
e horários definidos pelos sistemas de ensino. 
§5º A carga horária destinada ao cumprimento da Base Na-
cional Comum Curricular não poderá ser superior a mil e 
oitocentas horas do total da carga horária do ensino médio, 
de acordo com a definição. (Brasil, 2016, grifos meus)
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Levando em consideração o total de 1.400 horas anuais, o 
ensino médio terá nos três anos uma carga horária de 4.200 horas. 
Desta carga horária total apenas 42,8 se referem à base comum, 
ou seja, 600 horas das 1.400 horas anuais. Destacando novamente 
que a BNCC inclui como componente curricular obrigatório ape-
nas Português e Matemática.

Outra alteração na LDBEN/96 se encontra no art. 36 que diz 
respeito à definição dos arranjos curriculares e às reponsabilidades 
que os sistemas de ensino deverão assumir para efetivação da reforma.

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela 
Base Nacional Comum Curricular e por itinerários for-
mativos, que deverão ser organizados por meio da ofer-
ta de diferentes arranjos curriculares, conforme a rele-
vância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas 
de ensino, a saber: 
I - linguagens e suas tecnologias; 
II - matemática e suas tecnologias; 
III - ciências da natureza e suas tecnologias; 
IV - ciências humanas e sociais aplicadas; 
V - formação técnica e profissional.” 
§ 1º A organização das áreas de que trata o caput e das 
respectivas competências e habilidades será feita de acordo 
com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. [...] 
§ 3º A critério dos sistemas de ensino, poderá ser compos-
to itinerário formativo integrado, que se traduz na com-
posição de componentes curriculares da Base Nacional 
Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, 
considerando os incisos I a V do caput. [...] 
§ 5º Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de 
vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do en-
sino médio cursar mais um itinerário formativo de que 
trata o caput. [...]
§ 6º A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação 
com ênfase técnica e profissional considerará: 
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I - a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor 
produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo 
parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos 
estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissio-
nal; [...] (Brasil, 1996, grifos meus)

Como podemos identificar no artigo mencionado, o processo 
de implementação desta forma, via estabelecimento dos itinerários 
formativos, será por meio de decisões dos sistemas de ensino. Os es-
tados passam, a princípio, a ter papel cada vez mais preponderante 
no processo de implementação desta nova reforma. Esta autonomia 
no processo de construção da base diversificada e de diversos arran-
jos curriculares poderá refletir num processo desigual de oferta do 
ensino médio na medida que as diferenças estruturais, pedagógicas 
e financeiras das regiões e estados no Brasil não são desprezíveis.

Além disto, cabe destacar que a implementação desta refor-
ma, que tem como objetivo central a ampliação da carga horária 
e modificação curricular, cabe em grande parte aos estados, por 
ser este o ente federado responsável pela garantia da oferta do 
ensino médio. Estados estes que anunciam nos últimos anos estar 
passando por grave crise financeira e que não estão recebendo o 
aporte de recursos suficientes por parte da União para implemen-
tação de tal reforma. 

Como forma de analisar o processo de implementação da refor-
ma estabelecida pela Lei 13.415 de 2017, a seguir serão apresentados 
alguns dados retirados do censo escolar 2019 e 2020 e do 3º relatório 
de monitoramento das metas do PNE referentes ao ensino médio.

Alguns dados sobre o ensino médio

Como dito no início deste capítulo, mediante o estabeleci-
mento da obrigatoriedade para a população dos 4 aos 17 anos de 
idade, se estabelece um passo significativo para a universalização 
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do ensino médio. Porém, os dados apresentados a seguir mostram 
que ainda há um longo caminho a ser trilhado para que ocorra a 
universalização do ensino médio.

Em 2020, segundo dados do censo escolar, foram registradas 
7,6 milhões de matrículas no ensino médio, o que representa uma 
elevação de 1,1% em relação a 2019. Este valor, apesar de represen-
tar um crescimento pequeno, apresenta uma retomada do nº de 
matrículas no ensino médio que vinham caindo desde 2016. Mas, 
como podemos verificar na Imagem 1, o nº de matrículas no ano 
de 2016 era maior que em 2020, o que mostra um retrocesso no 
processo de universalização desta etapa da educação básica.
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Imagem 1. Número de Matrículas no Ensino Médio (Total, Integrado e não 
Integrado à Educação Profissional) - Brasil - 2016 a 2020

Fonte: Elaborado por Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação 
Básica. Dados retirados do Censo da Educação Básica 2020: resumo técnico.

Em 2020, a taxa de distorção idade-série do ensino médio foi 
de 26,2%, mesmo valor de 2019. Conforme Imagem 2, podemos 
identificar a diferença acentuada entre os dados referentes às esco-
las públicas e privadas, o que evidencia o cenário de desigualdade 
presente no ensino médio. Podemos verificar também que o percen-
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tual entre os homens é maior que entre as mulheres e que o 1º ano 
do ensino médio apresenta um percentual de distorção idade-série 
maior que o 2º e o 3º ano.
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Imagem 2. Taxa de Distorção Idade-Série do Ensino Médio por Rede de 
Ensino Segundo o Sexo - Brasil - 2020

Fonte: Elaborado por Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação 
Básica.  Dados retirados do Censo da Educação Básica 2020: resumo técnico.

De acordo com o relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas 
do PNE/2014, podemos constar que muito ainda precisa ser feito para 
conseguirmos alcançar a universalização do ensino médio no Brasil. 

Os dados presentes na Imagem 3 mostram que o 1º objetivo da 
meta 3, que era de universalização do acesso à escola da população 
de 15 a 17 anos até 2016 não foi atingido. Em 2019, 92,9% dos 
jovens nesta faixa etária frequentavam a escola ou haviam con-
cluído, portanto a universalização do acesso à escola estabelecida 
como objetivo a ser atingido em 2016 não foi alcançado ainda. 
Como podemos verificar na Imagem 3, em 2016 o percentual da 
população de 15 a 17 anos que frequentava a escola era de 91,2%. 
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De 2012 até 2016 ocorreu um aumento de apenas 2,1 pontos per-
centuais (p.p), de 2016 para 2019 o crescimento deste percentual 
foi de 1,7 pontos percentuais, o que leva a pensar que será muito 
difícil este objetivo ser alcançado, já que ainda faltam 7,1 p.p para 
alcançar a universalização. Apesar dos dados apresentarem um 
crescimento moderado ao longo da série histórica 2012-2016, pen-
sado no prazo de vigência do PNE, o percentual de atendimento 
desta faixa na escola deverá aumentar em média 1,42 p.p por ano, 
o que não ocorre desde 2012, conforme Imagem 3.
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Imagem 3. Percentual da População de 15 a 17 Anos que Frequenta a 
Escola ou já Concluiu a Educação Básica

Fonte: Elaborado por Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação 
Básica. Dados retirados do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas 

do PNE/2014.

Levando em consideração o percentual da população de 15 
a 17 anos que frequentava a escola ou havia concluído por raça/
cor, o percentual apresenta dados diferentes para negros e brancos. 
Conforme Imagem 4, em 2019 95,3% da população branca na 
faixa etária mencionada frequentava a escola ou havia concluído, 
sendo que da população negra este percentual caiu para 91,4%, re-
presentando uma diferença de 3,9 p.p. Muito importante observar 
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que ao invés de estarmos em processo de diminuição ou exclusão 
desta diferença na série histórica apresentada (2012-2019), pode-
mos constatar que ocorreu um aumento desta diferença. Apesar 
do percentual de estudantes de 15 a 17 anos que frequentam a es-
cola ou haviam concluído ter tido moderado crescimento de 2012 
para 2019 tanto para brancos como para negros, a diferença entre 
estes grupos aumentou, sendo de 2,88 p.p em 2012 e de 3,9 p.p 
em 2019, ou seja, o ritmo de crescimento da taxa de escolarização 
desta população está sendo maior entre os brancos do que entre 
os negros. Este fator merece destaque na medida que a meta 3 do 
PNE estabelece como objetivo a universalização do atendimento 
para a faixa de 15 a 17 anos e ao invés dos dados evidenciarem isto, 
o que ocorre é um agravamento da desigualdade entre negros e 
brancos no que diz respeito a este indicador.

Negros Brancos
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50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Imagem 4. Percentual da População de 15 a 17 Anos de Idade que 
Frequentava a Escola ou Havia Concluído a Educação Básica, por Raça/

Cor – Brasil – 2012-2019
Fonte: Elaborado por Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação 
Básica. Dados retirados do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas 

do PNE/2014.
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Se dividirmos o Brasil em quatro partes, 98,1% dos 25% mais 
rico da população de 15 a 17 anos de idade frequenta educação 
básica, sendo que 87,8% é a taxa de atendimento desta faixa etária 
dentre os 25% mais pobres. Estes dados, como podemos ver na 
Ima gem 5, mostram que esta diferença tem aumentado de 2016 
para 2018, ao invés de diminuir, acaba por acentuar a desigualdade 
no acesso desta faixa etária à educação básica. 
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96,4 97,5 98,1

25% mais ricos25% mais pobres
2016 2017 2018
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55,0%
60,0%
65,0%
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90,0%
95,0%

100,0%

Imagem 5. Percentual da População de 15 a 17 Anos de Idade que 
Frequentava a Escola ou Havia Concluído a Educação Básica, por Quartil 

de Renda Domiciliar Per Capita – Brasil – 2016-2018
Fonte: Elaborado por Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação 
Básica. Dados retirados do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas 

do PNE/2014.

Em relação ao percentual da população de 15 a 17 anos que 
frequenta o ensino médio ou possui educação básica completa em 
2019, conforme Imagem 6, era de 73,1%, o que representa um au-
mento de 10,2 p.p em relação ao ano de 2012, porém, ainda distan-
te 11,9 p.p da meta estabelecida no PNE que é de 85% de matrícu-
las desta faixa etária no ensino médio.



Política e Administração de Sistemas Educacionais: Gestão e papel das instituições

171

62,9 65,1 67,2 68,1 69,9 70,1 71,0 73,1

30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Imagem 6. Percentual da População de 15 a 17 Anos de Idade que 
Frequentava o Ensino Médio ou Havia Concluído a Educação Básica – 

Brasil – 2012-2019
Fonte: Elaborado por Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação 
Básica. Dados retirados do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas 

do PNE/2014.

Na Imagem 7 podemos verificar que o percentual da população 
de 15 a 17 anos de idade que frequentava o ensino médio ou havia 
concluído a educação básica era de 80,9% para os brancos e 68,5% 
para os negros. Como podemos verificar, esta diferença é de 12,4 
p.p, o que torna este dado muito significativo na medida que a meta 
3 do PNE estabelece o percentual de 85% de matrícula no ensi-
no médio e diante deste percentual a distância em relação à meta 
(85%) era, em 2019, de 16,5 p.p para os negros, enquanto para os 
brancos era de apenas 4,1 p.p.
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Imagem 7. Percentual da População de 15 a 17 Anos de Idade que 
Frequentava o Ensino Médio ou Havia Concluído a Educação Básica, por 

Raça/Cor – Brasil – 2012-2019
Fonte: Elaborado por Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação 
Básica. Dados retirados do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas 

do PNE/2014.

Levando em consideração a renda domiciliar per capita essa de-
sigualdade no direito ao ensino médio se acentua. A Imagem 8 mos-
tra que em 2018 90,3% dos 25% mais ricos frequentavam o ensino 
médio na faixa etária dos 15 aos 17 anos e 57,9% dos 25% dos mais 
pobres. Isso mostra uma diferença de 32,4 p.p entre o grupo dos 
25% mais ricos e dos 25% mais pobres. Levando em consideração a 
taxa de 85% estabelecida na meta 3 do PNE, os 25% mais pobres es-
tão 27,1 p.p distantes e os mais ricos ultrapassaram a meta em 5,3%.



Política e Administração de Sistemas Educacionais: Gestão e papel das instituições

173

57,2 57,8 57,9

86,1
90,7 90,3

50,0%
55,0%
60,0%
65,0%
70,0%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%

100,0%

2016 2017 2018
25% mais pobres 25% mais ricos

Imagem 8. Percentual da População de 15 a 17 Anos que Frequentava 
o Ensino Médio ou Havia Concluído a Educação Básica, por Renda 

Domiciliar Per Capita Brasil – 2016-2018
Fonte: Elaborado por Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação 
Básica. Dados retirados do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas 

do PNE/2014.

Considerações finais

A referida reforma em pouco contribui para a efetiva imple-
mentação da meta 3 do Plano Nacional de Educação, na medida 
que não ataca as verdadeiras causas da crise do ensino médio. Suas 
alterações não enfrentam a carência de infraestrutura em recursos 
físicos e humanos das escolas.

Muitos pontos desta reforma que estabelecem o “novo” ensino 
médio remete a decisões que deverão ser tomadas pelos sistemas 
de ensino. Diante disto, não podemos esquecer que, no caso do 
ensino médio, os estados terão papel preponderante, por ser deles 
a responsabilidade com a oferta desta etapa. Como pensar em um 
aumento de encargos para este ente federado em lembrar do cenário 
atual onde os estados passam por uma crise administrativa, fiscal e 
financeira talvez sem procedentes em nosso país? Que impacto esta 
crise terá para a implementação desta reforma? 
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Devemos nos perguntar se de fato estamos diante de uma 
“nova” reforma ou estamos retornado para o passado tecnicista, de 
aprofundamento da dualidade entre formação profissionalização e 
formação para ingresso no ensino superior e de aprofundamento da 
desigualdade nas condições de acesso e permanência dos estudantes 
nesta etapa da educação básica.

O “novo” ensino médio não coaduna com a grave crise orça-
mentária que vive o país e com a recente Emenda Constitucional 
95 (PEC 55/2016) que instituiu um novo regime fiscal no âmbito 
dos orçamentos fiscal e de seguridade social da União, que vigora-
rá por 20 exercícios financeiros, ou seja, 20 anos. A ampliação de 
carga horária e alteração curricular não irá melhorar a qualidade do 
ensino médio sem ter investimento na valorização docente, na for-
mação pedagógica, nos equipamentos e infraestrutura das escolas, 
na qualificação no processo de gestão democrática e na busca por 
uma base comum de formação dos estudantes.

O estabelecimento de uma base diversificada por meio de iti-
nerários formativos acaba por limitar a formação dos jovens, na 
medida que não necessariamente a escolha por este itinerário será 
feita pelo estudante. Novamente as condições de oferta das redes 
de envio e das escolas irá definir os itinerários a serem oferecidos.

A flexibilização e diversificação curricular presente nas estraté-
gias da meta 3 do PNE não caminham nesta direção, na medida 
que a Lei 13.415 de 2017 estabelece uma base nacional comum 
reduzida e embasada em avaliações de larga escala como Pisa e não 
leva em consideração a realidade e necessidades reais para que te-
nhamos um ensino médio com qualidade e equidade.

Assim, podemos concluir que esta reforma estabelecida inicial-
mente por medida provisória, sem a consulta dos maiores interes-
sados neste processo, não caminha para a efetivação de um ensino 
médio com qualidade e equidade.
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7. PESQUISANDO INSTITUIÇÕES: 
RELATO DE PESQUISA

Adriane Peixoto Câmara

Considerações iniciais 

Os grupos e/ou núcleos de pesquisa são espaços fundamentais 
para a socialização, a formação e o amadurecimento de pesquisado-
ras e pesquisadores. O objetivo deste texto é apresentar um relato 
de pesquisa1, fruto do meu processo de doutoramento no Programa 
de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Educação, da 
Universidade Federal de Minas Gerais (PPGE/FaE/UFMG). 

A pesquisa que resultou em minha tese de doutorado (Câma-
ra, 2019) foi elaborada em permanente interlocução com o Grupo 
de Pesquisa Política e Administração dos Sistemas Educacionais 
(Pase). Todos os elementos deste relato de pesquisa expressam o le-
gado que o Pase deixou para a minha formação como pesquisadora: 
a dedicação aos estudos e à pesquisa bibliográfica, e o desenvolvi-
mento do rigor teórico-metodológico. 

Desde já é importante comentar um aspecto que não faz parte 
deste texto: levantar e discutir questões epistemológicas, de maneira 
a relacionar a confecção da tese com as Teorias sobre o Conhecimen-
to. Aqui, a tarefa proposta é modesta. Trata-se de compartilhar um 
exercício de “sinceridade metodológica” (Malinowski, 1998), ou seja, 
compartilhar parte do meu processo formativo como doutoranda in-
tegrante do Pase. Neste sentido, o Pase ofereceu desafios permanentes, 

1. Registro meus agradecimentos às organizadoras pelo convite para a participa-
ção desse e-book. Tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar as origens 
do Pase, ainda em 2011. No período de 2014-2019, integrei o Grupo como douto-
randa. Durante toda essa trajetória, amadureci e fiz importantes amizades, graças 
ao Grupo. Minha expectativa é que este relato represente o legado que o Grupo 
deixou para a minha formação.
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o que culminou com o meu exitoso amadurecimento como pesquisa-
dora, com habilidade para as discussões teórico-metodológicas.

Este texto está dividido em três seções, além destas considera-
ções iniciais. Na primeira seção, apresento boa parte do que acredito 
que seja a construção da tese. A confecção do projeto e o Relatório 
de Qualificação da Tese são denominados, por mim, como “fases 
exploratórias”. Na segunda seção, apresento parte do que acredito 
que seja o meu amadurecimento, como pesquisadora e como pro-
fissional das Ciências Sociais. Nas considerações finais, retomo o 
legado do Pase para o meu processo formativo. Além disso, comen-
to sobre a minha expectativa em relação a este relato de pesquisa: 
inspirar jovens pesquisadoras e pesquisadores.

Construindo a tese: percursos e percalços da pesquisa

Construí a minha pesquisa a partir da seguinte questão: compre-
ender o papel do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais 
(CEE-MG) na formulação de políticas públicas de educação para o 
sistema de ensino mineiro. Por sua vez, o aprofundamento sobre o 
objeto exigiria um levantamento e a compreensão sobre o papel dos 
Conselhos Estaduais de Educação (CEEs) na organização da educação 
no Brasil. Essa era a tarefa, dessa questão sairia uma tese de doutorado.

Como esperado em toda pesquisa, os desafios eram robustos. 
O primeiro deles foi constatar que a literatura sobre os CEEs era 
bem menor do que a literatura sobre outros conselhos de políticas 
públicas. Essa constatação exigiu o que chamei de “fase explorató-
ria inicial” da tese, qual seja: o levantamento preliminar sobre as 
normas, regras e procedimentos que instituíram tanto o CEE-MG, 
quanto os CEEs na organização da educação nacional. 

O estudo e as discussões sobre as duas leis de diretrizes e bases 
da educação nacional, respectivamente – LDB/1961 (Brasil, 1961) 
e LDB/1996 (Brasil, 1996) – foram fundamentais para a proposi-
ção do projeto de pesquisa. Esse processo também foi importante 
para propor uma hipótese em relação às origens e às trajetórias dos 
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CEEs nos sistemas de ensino: diferentes desenhos federativos, em 
diferentes contextos históricos, estabeleceriam diferentes atri-
buições e competências para estes órgãos. No projeto de pesquisa, 
justifiquei e fundamentei essa hipótese a partir de uma discussão ini-
cial sobre o desenho federativo brasileiro e as políticas educacionais.

A aprovação do projeto proporcionou o adensamento da “fase 
exploratória inicial”: a busca pela – exígua – literatura acadêmica 
sobre o CEE-MG e os CEEs; o grande levantamento documental 
a ser feito; o aprofundamento dos estudos e debates que nortearam 
a hipótese delineada no projeto de pesquisa, entre outros aspectos. 
Por exemplo, o levantamento dos trabalhos acadêmicos sobre os 
CEEs2 exigiu tempo, resiliência e disposição para buscar informa-
ções em todas as fontes possíveis3, sem preconceitos.

Apesar do grande trabalho e da apreensão, a Análise de Con-
teúdo (Bardin, 2011) bibliográfico foi muito proveitoso, pois pos-
sibilitou a codificação de informações importantíssimas sobre os 
CEEs: desde o contexto histórico e institucional de criação desses 
órgãos em seus respectivos sistemas de ensino, até a análise sobre as 
capacidades destes em influenciar os resultados das políticas edu-
cacionais estaduais. Ainda nessa “fase exploratória intermediária”, 
decidi por mapear dois aspectos na literatura levantada: i) a ma-
neira como os trabalhos foram elaborados, ou seja, as técnicas de 
pesquisa e análise utilizadas pelas/os autoras/es; ii) os resultados das 

2. Fachin (1977); Valle (1991; 1995); Boaventura (1992); Garcia (2004); Lima 
(2006); Elias Sobrinho (2007); Garrossino (2007); Pelisser (2008); Aquino 
(2009); Carvalho (2012); Lima (2013); Oliveira (2013); Bigarella (2015).
3. Aqui cabem mais agradecimentos: ao Prof. Dr. Carlos Roberto Jamil Cury, 
pela indicação de bibliografias, ainda como parecerista do projeto; à orientado-
ra da minha tese, Profa. Dra. Rosimar de Fátima Oliveira, que generosamente 
auxiliou no exaustivo levantamento dos trabalhos acadêmicos; ao Prof. Dr. Bar-
tolomeu José Ribeiro de Sousa, por convencer um autor a compartilhar sua disser-
tação comigo. Por fim, meus agradecimentos a Rachel Bernardes de Lima (Lima, 
2006), e a Roberto Costa Fachin (Fachin, 1977), pela grande generosidade em 
compartilharem seus trabalhos comigo.
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pesquisas, em especial as informações sobre o alcance dos CEEs em 
seus respectivos sistemas de ensino.

Concomitantemente, essa “fase exploratória intermediária” 
também incluiu um intenso levantamento documental sobre o 
CEE-MG. Esta aproximação ao objeto da tese também exigiu o 
estabelecimento de uma rotina de visitas frequentes ao órgão, para 
o recolhimento dos documentos e informações que fossem neces-
sários para a pesquisa e, mais do que isso: a busca dos documentos 
que auxiliassem na construção do histórico-institucional do órgão.

Ainda em relação ao objeto da tese, reuni um robusto corpus 
empírico: o levantamento do conteúdo jurídico-normativo sobre 
o CEE-MG no sistema de ensino mineiro; a produção normativa 
(pareceres e resoluções); a rotina deliberativa (atas das reuniões ple-
nárias); uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) (Brasil, 
2008), em que o papel do CEE-MG foi questionado no Supremo 
Tribunal Federal (STF)4; e, por fim, treze entrevistas5 semiestrutu-
radas com conselheiros ex-conselheiros do órgão.

O resultado da “fase exploratória intermediária” foi a confecção 
do Relatório de Qualificação da Tese: i) um capítulo com uma des-
crição minuciosa sobre o percurso metodológico estabelecido para 
a elaboração do Relatório, em especial a coleta e organização dos 
dados; ii) um capítulo com o resultado da discussão acadêmica so-
bre os CEEs; iii) um capítulo com uma apresentação detalhada da 
trajetória histórica e institucional do CEE-MG no sistema de ensi-
no mineiro; iv) um capítulo com articulações preliminares entre a 
hipótese apresentada no projeto de pesquisa, e o papel dos CEEs na 
organização da educação no Brasil.

A aprovação do Relatório de Qualificação da Tese inaugurou 
a “fase exploratória final” da pesquisa: o aprofundamento sobre o 
desenho federativo brasileiro (hipótese apresentada no projeto); a 

4. Para detalhamento, ver Câmara; Oliveira (2017). 
5. Felizmente, mais agradecimentos: reitero a minha gratidão a todos os entrevis-
tados para a pesquisa. 
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exploração minuciosa do corpus empírico, e a construção das análi-
ses; e, por fim; o capítulo sobre a metodologia. Foi neste ponto que 
a seguinte pergunta passou a me acompanhar, insistentemente: “se, 
no Relatório de Qualificação, eu apresentei uma descrição minuciosa 
sobre a coleta e o tratamento de todos os dados, o que devo apresentar 
como Metodologia, em uma Tese de Doutorado? É possível ir além da 
descrição dos procedimentos de uma pesquisa?”.

Amadurecendo com a tese: dores e delícias da pesquisa

Em meu processo formativo, o encerramento da “fase explora-
tória final” apresentou dois robustos desafios: i) elaborar as respos-
tas às perguntas propostas no projeto de pesquisa, e parcialmente 
encaminhadas no Relatório de Qualificação; ii) responder às per-
guntas que eu mesma me fazia sobre o sentido de um capítulo me-
todológico em uma tese de doutorado.

Enquanto os capítulos com as análises se delineavam – com 
seus percalços, evidentemente – eu retomei as lições aprendidas 
sobre metodologia de pesquisa em Ciências Sociais. Desse modo, 
a “fase final” da tese consistiria, para mim, em um importante 
processo formativo sobre teoria e metodologia em pesquisa. Foi 
compreender as diferenças entre método como “procedimento” 
e método como “concepção”. Segundo Cano (2012), é comum a 
confusão entre técnica de pesquisa e método, e este é um dos mais 
importantes debates nas ciências sociais, desde as suas origens. 
Conforme comentei nas considerações iniciais, este não é o meu 
objetivo com o presente texto.

O objetivo aqui é comentar meu amadurecimento sobre o 
método, como algo além da técnica de pesquisa, seja ela qual 
for. O processo formativo mais importante foi entender que não 
existe teoria sem empiria. E não existe empiria sem teoria. Foi 
retomar as lições aprendidas no Pase, durante o doutorado: as 
leituras, os debates, e os ensinamentos sobre a importância do 
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rigor teórico e metodológico (Dye, 2009; Hall; Taylor, 2003; Im-
mergut, 2007; Souza; 2012). 

A partir daí passei a confeccionar um modelo de análise para a 
tese: a articulação entre a perspectiva teórica; a técnica de pesquisa, 
e a delimitação dos conceitos pertinentes para responder à pergunta 
proposta no projeto de pesquisa. É possível que essa expressão – 
modelo de análise – carregue em si mesma as profícuas e encanta-
doras articulações entre teoria e método. Eu consegui, literalmente, 
elaborar um mapa de toda a minha pesquisa, e dos argumentos que 
eu queria defender com a tese.

A adoção de uma perspectiva teórica possibilita a reunião de 
um conjunto de elementos caros ao processo de pesquisa: a elabora-
ção da pergunta e dos caminhos para as análises, ou seja, o método 
como “concepção”. Por sua vez, o método de análise estabelece a 
maneira como o objeto de pesquisa será examinado, a formação do 
corpus empírico e, por fim, as inferências a se estabelecerem. Neste 
caso, o método de análise, uma vez oriundo de uma perspectiva 
teórica, permite a interlocução com uma determinada agenda de 
pesquisa, resultando, portanto, nas “lentes” utilizadas para a análise 
e a interpretação dos dados coletados.

Ao revisar todos os meus estudos durante o doutorado, assumi, 
como perspectiva teórica e metodológica, a agenda institucional 
(Arretche, 2007), em especial o núcleo teórico comum do neoinsti-
tucionalismo (ou o novo institucionalismo6) (Immergut, 2007). O 
neoinstitucionalismo apresenta algumas vertentes, que se diferen-
ciam justamente em relação à forma como abordam seus objetos de 
estudo: o neoinstitucionalismo da escolha racional; o neoinstitucio-

6. Os antecedentes do neoinstitucionalismo se constituem como uma reação à 
perspectiva behaviorista, influente nas décadas de 1960 e 1970. Os primeiros 
institucionalistas passaram a defender que a análise das políticas deveria tomar 
por objeto o papel desempenhado pelas instituições, com grande destaque para o 
papel central do Estado nos resultados das políticas. Para um maior detalhamen-
to, ver Hall e Taylor (2003); Immergut (2007); Rocha (2005).
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nalismo sociológico, e, por fim, o neoinstitucionalismo histórico7 
(Hall; Taylor, 2003; Immergut, 2007).

O núcleo comum do neoinstitucionalismo argumenta que a for-
mulação das políticas públicas ocorre no contexto e por meio das insti-
tuições (Hall; Taylor, 2003; Rocha, 2005; Immergut, 2007; Arretche, 
2007; Souza, 2007; Dye, 2009; Cunha, 2014). Da mesma forma, as 
análises sobre os resultados das políticas – as políticas públicas, por 
exemplo – devem ser compreendidas a partir das instituições (Hall; 
Taylor, 2003; Rocha, 2005; Immergut, 2007; Arretche, 2007; Souza, 
2007; Dye, 2009; Cunha, 2014).  Qual seria, portanto, a contribuição 
da agenda institucional? Certamente, a principal delas é o exame sobre 
quais instituições afetam os comportamentos e as decisões políticas, 
bem como quais seriam os processos e mecanismos dessas instituições 
(Hall; Taylor, 2003; Immergut, 2007; Arretche, 2007).

Ao “ajustar as lentes” para a análise das instituições nas políticas 
públicas, o núcleo comum do neoinstitucionalismo: i) rejeita a noção 
de que o comportamento individual seja suficiente para explicar os 
resultados das políticas. Conforme Immergut (2007, p. 156), “[...] o 
comportamento ocorre no contexto de instituições e só nele pode ser 

7. Todas as correntes do neoinstitucionalismo examinam o papel desempenhado 
pelas instituições nos processos e decisões políticas. Porém, elaboram problemas 
de pesquisa de formas diferentes. O neoinstitucionalismo da escolha racional de-
limita suas questões de análise “[...] na importância dos direitos de propriedade, 
das rendas e dos custos de transação para o desenvolvimento e o funcionamento 
das instituições” (Hall; Taylor, 2003, p. 203). O neoinstitucionalismo socioló-
gico está relacionado com a Sociologia das Organizações, a partir da análise das 
estruturas burocráticas, ou ainda, as empresas, escolas etc. Em geral, os teóricos 
dessa vertente “[...] escolhem uma problemática que envolve a explicação de por 
que as organizações adotam um específico conjunto de formas, procedimentos ou 
símbolos institucionais, com particular atenção à difusão dessas práticas” (Hall; 
Taylor, 2003, p. 208). Por fim, o neoinstitucionalismo histórico elabora as suas 
questões de análise a partir das instituições como o exame das regras, convenções 
e organizações formais; às relações de poder entre as instituições, e suas respec-
tivas trajetórias históricas: “[...] as instituições aparecem como integrantes relati-
vamente permanentes da paisagem da história, ao mesmo tempo em que um dos 
principais fatores que mantêm o desenvolvimento histórico sobre um conjunto de 
‘trajetos’” (Hall; Taylor, 2003, p. 200).. Ver também Immergut (2007).
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compreendido”; ii) assume o pressuposto de que as preferências dos 
atores, bem como as decisões políticas são produtos de instituições 
(Hall; Taylor, 2003; Immergut, 2007); iii) as regras e os procedi-
mentos tendem a distorcer e/ou a influenciar as decisões políticas; iv) 
os resultados das políticas, assim como as preferências dos atores são 
construídas, limitadas, estimuladas por organizações e instituições.

A agenda institucional concentra-se majoritariamente na pes-
quisa empírica, cujas análises teórico-metodológicas são considera-
das, pela comunidade acadêmica, como teorias de médio alcance8 
(Rocha, 2005; Arretche, 2007). Segundo Arretche (2007, p. 148), 
“[...] isto implica que não são todos os fenômenos políticos que po-
dem ser explicados por estas teorias [neoinstitucionais], mas apenas 
aqueles cujas características se ajustem às suas premissas”. Foi por 
meio desse comentário, feito por Arretche (2007), que consegui in-
serir a minha pergunta, o meu objeto, e como eu encaminharia as 
minhas análises: de que maneira, e em que medida, o CEE-MG 
importa para o sistema de ensino estadual? Qual é o alcance do 
CEE-MG no sistema de ensino estadual? Quando assumi a pers-
pectiva neoinstitucional, meu argumento ganhou em amadureci-
mento: minha tese considera profícuo o papel de uma instituição 
– o CEE-MG – para analisar os resultados das políticas formuladas 
pelo sistema estadual de ensino.

Ao articular as questões da pesquisa a uma perspectiva teórica, 
percebo que também amadureci como pesquisadora, aprimorando 
as minhas habilidades em teoria e em pesquisa. Um aspecto de ama-
durecimento das minhas habilidades foi atentar para os conceitos 
que apoiariam os argumentos da minha tese. Neste caso, o principal 
deles foi/é o conceito de instituição como ferramenta de análise.

As instituições são construções sociais e históricas, sendo, por-
tanto, redesenhadas ao longo das necessidades e valores de um deter-
minado contexto social. Da mesma maneira, as instituições viabili-
zam a vida em sociedade, na medida que “[...] estruturam, autorizam 

8. Em comparação com as teorias macroestruturais, como, por exemplo, a pers-
pectiva marxista de análise (Rocha, 2005; Arretche, 2007).
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e ratificam o exercício do poder político” (Cunha, 2014, p. 24). As 
instituições que estabelecem, implementam e fazem cumprir as po-
líticas públicas (Dye, 2009). O processo de criação das instituições 
responde à demanda por efetivo exercício do poder político, que or-
ganiza a vida em sociedade, por meio do processo decisório. 

Analisar a trajetória de uma instituição implica considerar suas 
dimensões históricas, sociais e econômicas; implica em reconhe-
cer que uma instituição não funciona isoladamente, “[...] mas num 
contexto plural, de interações complexas, em que a percepção dos 
problemas e as alternativas de soluções podem gerar tanto apoio 
quanto rejeição ao projeto institucional” (Cunha, 2014, p. 23). Para 
o neoinstitucionalismo histórico, a definição de instituição está re-
lacionada ao exame dos seguintes aspectos:

[...] os procedimentos, protocolos, normas e convenções 
oficiais e oficiosas inerentes à estrutura organizacional da 
comunidade política ou da economia política. Isso esten-
de-se das regras de uma ordem constitucional ou dos pro-
cedimentos habituais de funcionamento de uma organiza-
ção até às convenções que governam o comportamento dos 
sindicatos ou as relações entre bancos e empresas. Em ge-
ral, esses teóricos têm a tendência a associar as instituições 
às organizações e às regras ou convenções editadas pelas 
organizações formais. (Hall; Taylor, 2003, p. 196)

Embora considere trajetórias e processos históricos, o neoinstitu-
cionalismo histórico, como agenda de pesquisa, não propõe leis gerais 
sobre os resultados das políticas (Arretche, 2007). A interlocução com 
esta agenda implica em considerar que a vida política, bem como 
os resultados das políticas podem ser examinados a partir de outros 
elementos explicativos, conforme Hall e Taylor (2003, p. 201-202):

[...] embora chamem a atenção para o papel das instituições 
na vida política, é raro que os teóricos do institucionalis-
mo histórico afirmem que as instituições são o único fator 
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que influencia a vida política. De modo geral, procuram 
situar as instituições numa cadeia causal que deixe espaço 
para outros fatores, em particular o desenvolvimento so-
cioeconômico e a difusão das ideias. Desse ponto de vista, 
apresentam um mundo mais complexo que o universo de 
preferências e de instituições com frequência postulado pe-
los teóricos da escola da escolha racional. Em particular, 
mostraram-se não raro atentos às relações entre as institui-
ções e as ideias ou as crenças. 

Existe um padrão processual em que estão inseridas as insti-
tuições, ou seja, as normas transcendentes ou abrangentes que 
explicam os resultados das políticas (Immergut, 2007). O méto-
do histórico fundamenta o pressuposto de que as instituições são 
artefatos dos processos históricos, que restringem e estimulam, ao 
mesmo tempo, comportamentos nos resultados políticos (Immer-
gut, 2007). As instituições estão imersas em contextos específicos. 
É tarefa de uma pesquisa, portanto, considerar este contexto para 
explicar os resultados das políticas, conforme abaixo:

O papel do contexto gerado historicamente para explicar 
os interesses dos atores e suas relações de poder é típico 
de uma segunda característica geral do gênero histórico. 
Muitos institucionalistas, [...] enfatizaram a importância 
do contexto para explicar o funcionamento e o significado 
das instituições. As próprias instituições podem dar um 
contexto para a ação política que determina a relevância 
de variáveis específicas entre casos [...]. Além disso, fatores 
contextuais podem afetar o funcionamento e a saliência 
das instituições. (Immergut, 2007, p. 179)

Como afirmei anteriormente, ao assumir uma perspectiva te-
órica, foi possível articular como eu analisaria o corpus empírico 
construído para a pesquisa. Foi inserir a minha tese – o papel do 
CEE-MG no sistema de ensino mineiro – em uma agenda de pro-
dução do conhecimento sobre as instituições, conforme abaixo:

A abordagem histórica, portanto, oferece uma via fértil para 
o retorno às questões normativas, que são centrais ao para-
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digma institucionalista. As políticas públicas não são consi-
deradas um resultado eficiente da agregação de preferências 
individuais, do progresso tecnológico, de forças do mer-
cado, de uma multidão de ideias ou mesmo de interesses 
particulares. As decisões políticas surgem de combinações 
altamente complexas de fatores que incluem tanto carac-
terísticas sistemáticas de regimes políticos como “acidentes 
da luta pelo poder” [...]. As instituições não determinam 
o comportamento, mas simplesmente oferecem o contexto 
para a ação que nos ajuda a entender por que os atores fazem 
as escolhas que fazem. (Immergut, 2007, p. 184)

Foi possível definir, com coesão e coerência, o corpus empírico 
construído: o conjunto das regras, procedimentos, normas e legados 
que conferiram a natureza, as atribuições e competências, as funções 
e a trajetória histórica do CEE-MG no sistema de ensino estadual. 
Amadureci com a tese, pois compreendi que, durante todo o dou-
torado, trabalhei em dois movimentos, simultâneos e complexos: i) 
entender como o desenho institucional do CEE-MG afeta – ou não 
– as políticas públicas educacionais; e, ii) entender como o contexto 
jurídico-normativo federal e estadual – normas abrangentes e trans-
cendentes – afeta o CEE-MG, bem como o seu produto institucional 
– resoluções e pareceres – no âmbito do sistema de ensino mineiro.

Foi possível aperfeiçoar a profícua articulação entre perspectiva 
teórica e técnica de pesquisa: a Análise de Conteúdo (Bardin, 2011) 
possibilitou a construção do “pensamento disciplinado por regras 
de método” (Arretche, 2007), a partir das etapas: i) pré-análise; ii) 
exploração do material; iii) o tratamento dos resultados, iv) a infe-
rência e a interpretação (Bardin, 2011). Eu tinha o mapa da minha 
tese comigo, e estava madura para a defesa.

Considerações finais

O objetivo deste relato de pesquisa foi compartilhar meu pro-
cesso formativo em teoria e método, durante o doutorado. A pes-
quisa que produzi durante este período foi realizada em permanen-
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te interlocução com o Pase. Obviamente é preciso comentar que o 
Pase é feito por pessoas, e todas, cada uma à sua maneira, contribuí-
ram para a minha formação e o meu amadurecimento profissional. 

Se a minha pesquisa e a minha tese possuem qualidade e exce-
lência, boa parte desses adjetivos foram construídos por meio dos 
estudos e debates realizados no Pase. Trata-se de um importante 
grupo de pesquisa em políticas educacionais no Brasil, cuja pro-
dução intelectual, e formação de novas/os pesquisadoras/es, é das 
mais frutíferas nos últimos anos. Este texto homenageia as coorde-
nadoras do grupo e todos/as as/os integrantes – veteranos e calou-
ros. Que este texto possa inspirar pesquisadoras e pesquisadores em 
observarem permanentemente seus processos formativos, algo que 
acredito como inalienável e imprescindível. 
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8. O SURGIMENTO DOS CMEs E SMEs 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS: 

ASPECTOS CONTEXTUAIS

Virgínia Coeli Bueno de Queiroz
Rosimar de Fátima Oliveira

Introdução

Este texto traz à vista elementos constitucionais, normativos 
e políticos relacionados com a decisão municipal pela criação dos 
CMEs e dos SMEs dos municípios de Belo Horizonte, Contagem, 
Divinópolis, Juatuba, Juiz de Fora, Ribeirão das Neves, Sabará, San-
ta Luzia e Sete Lagoas1. A análise ancora-se na abordagem histórica 
do neoinstitucionalismo (NI)2, para qual o contexto importa, ou 

1. A amostra intencional (Deslauriers; Kérisit, 2010) dos municípios a serem pes-
quisados considerou os seguintes critérios: i) instituição de SME, indicativo de que 
o município valeu-se da autonomia constitucional (Brasil, 1988) de ente jurídico 
da Federação, com potencialidades de assumir responsabilidades e implantar po-
líticas no âmbito da sua competência; ii) CME na estrutura do SME, com função 
normativa e, portanto, com potencialidades de influência na política educacional 
local; iii) integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), por 
atender os limites da pesquisadora para deslocamento, e iv) CME em funciona-
mento nos últimos doze meses. Foram identificados seis Conselhos (CME de Belo 
Horizonte, Contagem, Juatuba, Ribeirão das Neves, Sabará e Santa Luzia).
Além desses critérios, foram considerados mais 50% desse total, ou seja, três 
outros municípios cujos CMEs tivessem sido criados anteriormente à LDB n. 
9.394/96 (Brasil, 1996b) e, a partir de então, também tivessem constituído SME 
próprios. Assim, foram incluídos na amostra intencional inicial os CMEs de Juiz 
de Fora, Divinópolis e Sete Lagoas, totalizando, finalmente, nove municípios na 
amostra intencional que constituiu os CMEs pesquisados.
2. O “neoinstitucionalismo é uma perspectiva epistemológica de profunda im-
portância para entender-se as Ciências Sociais” (March; Olsen; 2008, p. 126). Os 
fundamentos teóricos dessa perspectiva possibilitam ampliar a análise das insti-
tuições, por meio de um campo que contempla três abordagens: escolha racional, 
institucionalismo sociológico e institucionalismo histórico (Immergutt, 2006). 
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seja, as escolhas passadas influenciam configurações institucionais 
presentes. Entretanto, este estudo parte do entendimento de que “as 
instituições são mais dinâmicas do que supunham as abordagens 
tradicionais e exibem uma gama muito ampla de mecanismos que 
tornam a conexão entre a teoria e realidade empírica muito comple-
xa” (Rezende, 2012, p. 124), buscando, portanto, explicações que 
combinam aspectos endógenos e exógenos.

Para desenvolver a análise, o texto está organizado em duas se-
ções, além desta introdução e das considerações finais. A primeira traz 
à vista o contexto político do estado de Minas Gerais, indutor da mu-
nicipalização, entendido como parte do cenário da educação brasilei-
ra. E a segunda apresenta os anos de criação dos CMEs e problematiza 
a relação temporal entre a instituição dos CMEs e dos SMEs pesquisa-
dos. Por fim, apresenta, sinteticamente, as conclusões do estudo.

O surgimento dos CMEs e SMEs no contexto normativo 
de municipalização da educação em Minas Gerais

De acordo com Duarte e Oliveira (2012), as imprecisões nas 
orientações para criação de CMEs3 e SMEs4 não se restringem ao 

3. Concorda-se com Souza, Duarte e Oliveira (2013) que a criação dos CMEs 
representou: i) “arranjos institucionais promotores da accountabity”; ii) “entidades 
concorrentes na competência normativa” para a “tradição política autoritária” e 
iii) “espaços capazes de contribuir para a efetivação do princípio constitucional 
de gestão democrática” para “os setores envolvidos com as lutas sociais contra a 
ditadura militar” (Souza; Duarte; Oliveira, 2013, p. 24).
4. Cumpre lembrar que o ordenamento jurídico-administrativo da organização 
da educação do Brasil remete à noção de sistema de ensino. Em que pese o uso 
frequente do termo em contextos variados, Bray e Jiang (2015) ressaltam a difi-
culdade de defini-lo. Saviani (2008, p. 122), por sua vez, observa “[...] que as di-
ficuldades em relação a esse termo decorrem já do próprio texto constitucional”, 
pois os constituintes introduziram “tacitamente o significado de sistema [...] sem 
compreendê-lo de forma rigorosa e clara. Com isso, inadvertidamente, introduzi-
ram no texto, por analogia, o conceito de sistema municipal de ensino”.
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estado de Minas Gerais5. As dúvidas geradas pelos atos normativos 
estaduais, a Constituição do Estado de Minas Gerais (Minas Ge-
rais, 1989) e o Parecer do Conselho Estadual de Educação de Mi-
nas Gerais (CEE/MG) n. 500/1998 (Minas Gerais, 1998a)6 decor-
reram da “ausência de norma de âmbito federal” (Duarte; Oliveira, 
2012, p. 258) e contribuíram para “indefinições sobre a atuação 
[dos CMEs] no que se refere à gestão colegiada das políticas educa-
cionais municipais” (Duarte; Oliveira, 2012, p. 243).

Em Minas Gerais, os atos normativos referentes à criação dos 
CMEs e dos SMEs – a Constituição do Estado de Minas Gerais 
(Minas Gerais, 1989) e o Parecer n. 500, de 13 de maio de 1988 
(Minas Gerais, 1998a) –, entabulados em conformidade com dis-
positivos constitucionais, parecem não ter cumprido com o pro-
pósito de esclarecer plenamente os municípios sobre a importân-
cia da criação desses órgãos.

A Constituição do Estado de Minas Gerais (Minas Gerais, 
1989), anterior à LDB n. 9.394/96 (Brasil, 1996), responsável por 
adequar os princípios constitucionais à realidade estadual, estabele-
ce, no artigo 206, inciso I, a competência do CEE/MG de “baixar 
normas disciplinadoras dos sistemas estadual e municipal de ensi-
no” (Minas Gerais, 1989, p. 104), e no seu artigo 182, que tanto a 

5. Vale lembrar que, respeitado seu caráter de suplementariedade à legislação 
federal, a LDB n. 9.394/96 (Brasil, 1996b) faz menção à existência de órgãos 
normativos do SME, mas não determina a existência de CMEs como órgãos 
normativos do sistema em âmbito municipal. A supramencionada Lei (Brasil, 
1996a) também abre “outras oportunidades para que [o município] continue 
integrado ao sistema estadual ou passe a fazer parte de um sistema único de 
educação no âmbito do Estado” (Abicalil; Cardoso Neto, 2010, p. 225). Pos-
teriormente, a definição foi aventada pela Lei n. 9.424/9647 (Brasil, 1996c) e 
pelo Parecer CNE/CEB n. 5/97 (Brasil, 1997b), os quais tomamos CMEs como 
órgãos normativos do SME, por excelência.
6. Esse parecer estabelece critérios para a organização dos Sistemas Municipais 
de Ensino do estado de Minas Gerais, “com o objetivo de facilitar a decisão dos 
municípios em relação à opção de que trata o parágrafo único do art. 11 da Lei 
9.394/1996” (Minas Gerais, 1998a, p. 11).
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cooperação técnica como financeira do Estado “para a manutenção 
de programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental e 
para a prestação de serviços de saúde de que trata o art. 30, VI e 
VII, da Constituição da República, obedecerá ao plano definido 
em lei estadual” (Minas Gerais, 1989). Em seu parágrafo único, a 
Constituição estadual dispõe que “a cooperação somente se dará 
por força de convênio que, em cada caso, assegure ao Município os 
recursos técnicos e financeiros indispensáveis a manter os padrões 
de qualidade dos serviços e a atender às necessidades supervenientes 
da coletividade” (Minas Gerais, 1989).

A publicação do Parecer CEE/MG n. 500/1998 (Minas Ge-
rais, 1998a), que orienta a organização dos SMEs em Minas Ge-
rais, não ocorreu num vazio, mas no contexto político indutor da 
municipalização da educação no estado de Minas Gerais (Sarmen-
to, 2005a; Resende, 2007). Na opinião de Sarmento (2005a, p. 
1376), o documento normativo “é extremamente cuidadoso em 
nada impor, nem mesmo interferir nas decisões municipais, mas 
possibilitar que os municípios refletissem sobre o significado da 
decisão de criar ou não sistemas municipais de ensino e sobre as 
alternativas para regulamentá-los”.

De relatoria de Glaura Vasques de Miranda, defensora da mu-
nicipalização da educação infantil (Resende, 2007), o Parecer Mi-
neiro (Minas Gerais, 1998a) reconhece o CME como “órgão deli-
berativo, normativo e consultivo, criado por legislação municipal e 
instalado pelo Poder Executivo Municipal” (Minas Gerais, 1998a, 
p. 8). O documento esclarece que a administração da educação 
municipal pressupõe órgão municipal de educação ou Secretaria 
Municipal de Educação, qualquer que seja a opção de organização 
do município, que deve contar com “equipes técnicas destinadas à 
administração, planejamento, coordenação e acompanhamento das 
escolas públicas” (Minas Gerais, 1998a, p. 8).

O Parecer explicita, inclusive, as condições para instituição de 
SME: intencionalidade, gestão democrática, descentralização, au-
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tonomia da escola, universalização do atendimento, controle social 
e regime de colaboração, sendo que esse último pressupõe: i) “nego-
ciação entre as partes”; ii) formalização registrada legalmente e iii) 
deliberação de cada parte (Minas Gerais, 1998a, p. 5). Além disso, 
explicita que concebe SME como

[...] um conjunto de instituições de ensino, públicas ou pri-
vadas, de diferentes níveis e modalidades de educação e de 
ensino, de órgãos educacionais, administrativos, normati-
vos e de apoio técnico, elementos distintos, mas interde-
pendentes, que interagem entre si com unidade e coerência 
(o que não exclui contradições e ambiguidades) a partir 
de um conjunto de normas comuns elaboradas pelo órgão 
competente, visando ao desenvolvimento do processo edu-
cativo. (Minas Gerais, 1998a, p. 2)

O documento normativo dispõe sobre as três opções que se 
apresentam para os municípios: “a) construir seu próprio SME; b) 
integrar-se ao Sistema Estadual de Ensino; c) compor com o Estado 
um Sistema Único de Educação Básica” (Minas Gerais, 1998a, p. 5).

De acordo com o Parecer, a primeira opção permite ao muni-
cípio o exercício da autonomia, “segundo seus interesses e peculia-
ridades” (Minas Gerais, 1998a, p. 5), exigindo a observância de: i) 
organização da educação escolar; ii) condições objetivas de acesso e 
de permanência na escola; iii) rede escolar mantida pelo poder pú-
blico municipal e administrada pelo órgão executivo municipal; iv) 
concepção pedagógica; v) normas pedagógicas e administrativas de 
gestão, pressupondo a presença de um órgão normativo; vi) plano 
de educação (Minas Gerais, 1998a, p. 6). Entretanto, o documento 
deixa claro que a opção não se dá automaticamente; a institucio-
nalização pressupõe aprovação pela Câmara Municipal de Ensino 
e comunicação do prefeito municipal ao CEE/MG e à Secretaria 
Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) de “constituição 
do Sistema Municipal de Ensino para o efeito de registro e provi-
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dências relativas à transferência, pelo setor competente da SEE, da 
documentação existente relativa às escolas que passarão a integrá-
-lo” (Minas Gerais, 1998a, p. 6). A segunda opção, a integração ao 
Sistema Estadual de Ensino, requer observância das normas estabe-
lecidas pelo CEE/MG. Para os municípios que não instituírem seus 
SMEs, as escolas e os cursos continuam a ser credenciados, supervi-
sionados, reconhecidos e avaliados pela SEE. Nessa opção, o docu-
mento normativo do CEE/MG destaca que o ente federado poderá 
criar seu CME, com ou sem delegação de competência,7 sendo res-
ponsável por sua própria rede escolar, administrando-a por meio de 
seu órgão executivo da educação (Minas Gerais, 1998a, p. 6).

Sobre a delegação de competências, convém salientar o Pare-
cer CNE/CEB n. 12/97 (Brasil, 1997b), de relatoria de Ulysses de 
Oliveira Panisset, para o qual “as competências dos Conselhos Es-
taduais de Educação devem ser por eles exercidas, cabendo aos sis-
temas municipais exercitar as que a lei lhes confere” (Brasil, 1997b 
p. 5), de acordo com o parágrafo único do artigo 11 da LDB n. 
9.394/96 (Brasil, 1996b), não sendo cabível, portanto, menção à 
“delegação de competências” pelos Conselhos Estaduais de Educa-
ção. Em consonância com esses argumentos, o Parecer CNE/CEB 
n. 30/2000 (Brasil, 2000, p. 25) explica que a segunda opção, “em-
piricamente, pode ser aproximada da situação vigente sob a lei n. 
5.692/71, mas à luz do novo ordenamento jurídico que contempla 
a autonomia municipal”. Todavia, o documento esclarece que, para 
os dispositivos constitucionais e a LDB n. 9.394/96 (Brasil, 1996b), 
“qualquer invasão de competências toma, então, um caráter anti-
constitucional” (Brasil, 2000, p. 25, grifo do autor).

Observa-se que o CEE/MG, após a LDB n. 9.394/96 (Brasil, 
1996b) e o Parecer CNE/CEB n. 30/2000 (Brasil, 2000, p. 25), con-

7. A delegação de competências destacada no Parecer CEE/MG n. 500/1998 
(Minas Gerais, 1998a) autoriza os CMEs a agilizarem o processo inicial de auto-
rização de funcionamento das instituições de educação do município, enviando-
-o à SEE/MG para análise e pronunciamento.
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tinuou delegando parte de suas atribuições a CME, nos termos do 
artigo 71 da Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971 (Brasil, 1971).8 
Evidência disso é o Parecer n. 490/08 (Minas Gerais, 2008), docu-
mento normativo aprovado em 30 de abril de 2008, que examina 
expediente referente ao Parecer CEE/MG n. 688/07 (Minas Gerais, 
2007), aprovado em 30 de maio de 2007, sobre pedido de delega-
ção de competência ao CME de Betim. O Parecer n. 490/08 (Minas 
Gerais, 2008) toma conhecimento da criação do CME de Betim, 
ocorrida em 1995, e aprova delegação para credenciar, autorizar, re-
conhecer, acompanhar e avaliar as instituições de educação básica e 
outros procedimentos. Por fim, o documento esclarece à supervisora 
regional da Educação “[...] que a delegação de competência concedida 
ao Conselho Municipal de Betim é a mesma concedida ao Conselho 
Municipal de Contagem”9 em 1984 (Minas Gerais, 2008).

8. De acordo com o artigo 71 da Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971 (Brasil, 
1971), “os Conselhos Estaduais de Educação poderão delegar parte de suas 
atribuições a Conselhos de Educação que se organizem nos Municípios onde 
haja condições para tanto”. Souza e Vasconcelos (2013, p. 133) lembram que, 
desde os anos 1970, alguns CMEs do estado do Rio de Janeiro já atuavam 
com funções consultivas e normativas. A delegação de competências, segundo 
os autores, era denominada transferência de responsabilidades e “[...] dava-se, 
entre outros motivos, pela impossibilidade de as Secretarias Estaduais de Edu-
cação, com a crescente ampliação das redes de ensino pública e privada nos 
municípios, atenderem às demandas locais por regulamentação, supervisão e 
fiscalização, especialmente do ensino fundamental, permitindo que os muni-
cípios que possuíssem condições estruturais assumissem essas responsabilida-
des” (Souza; Vasconcelos, 2013, p. 133).
9. Registra-se que a delegação de competências ao CME de Contagem pelo CEE/
MG data de 1984. 
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A terceira opção apresentada aos municípios,10 a composição 
com o Estado de um Sistema Único de Educação, é posta pelo Pa-
recer CEE/MG n. 500/1998 (Minas Gerais, 1998a, p. 7) como uma 
decisão negociada e compartilhada, que pressupõe outro tipo de re-
lação entre os dois entes federados (município e estado), para além 
do regime de colaboração. O CEE/MG admite duas hipóteses para a 
instituição do Sistema Único: i) competência normativa “estendida a 
todas as escolas estaduais, municipais e particulares locais”, com do-
cumento assinado pelo Município, Secretaria de Educação e CEE/
MG; ii) Sistema Único Regional, com normas definidas por um 
Conselho Regional de Educação Básica (Minas Gerais, 1998a, p. 7).

Em que pesem as orientações do Parecer, Sarmento (2005b, 
p. 6) advoga que as dúvidas reveladas pelos municípios de Minas 
Gerais11 acerca da decisão pelo SME evidenciam desconhecimento 
desses entes federados sobre o conceito e o significado de um SME. 
Segundo a pesquisadora, o conhecimento comum, advindo da Car-
ta Magna (Brasil, 1988), de que a gestão é mais eficaz quanto mais 
próxima estiver da Execução gerou confusão entre os conceitos 

10. O Parecer CNE/CEB n. 30/2000 (Brasil, 2000, p. 25), por seu turno, explica 
que, no caso dessa opção, “[...] o caráter binário de repartição de competências 
se dilui e une o ensino, em toda a sua extensão, entre os optantes, num mesmo 
território e para as questões de igual natureza”. Duarte e Oliveira (2013, p. 167) 
destacam que a terceira opção, avançada para o modelo jurídico brasileiro daque-
le momento, embora não efetivada, vem ao encontro “dos princípios debatidos 
pela Conferência Nacional de Educação (Conae) realizada em 2010, cuja temáti-
ca foi intitulada Construindo o Sistema Nacional Articulado: o Plano Nacional de 
Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação” (grifo das autoras). 
11. Sarmento (2005b, p. 6) descreve que “em Patos de Minas, a Superintendente 
de Ensino e a Secretária Municipal de Educação foram à Câmara para esclare-
cer sobre o significado desses processos. No município de Caratinga, durante 
a tramitação no Legislativo foi acrescentada uma emenda tratando da escolha 
dos dirigentes escolares por eleição direta, o que foi vetado pelo Executivo. Belo 
Horizonte informou ter sido a criação do sistema resultado de negociações entre 
os poderes executivo e legislativo. Em Juiz de Fora, o processo foi discutido com 
o Conselho Municipal de Educação, existente desde o ano 1984”.
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municipalização e sistema municipal12 (Sarmento, 2005a, p. 1373). 
Entende-se que a municipalização significa

[...] transferência da educação infantil e do ensino funda-
mental para os Municípios com a responsabilidade, não só 
de gerenciar as escolas, como também de dar garantia de 
manutenção e desenvolvimento do ensino. É de ressaltar 
que os encargos do ensino fundamental são compartilha-
dos com o governo estadual. (Resende, 2007, p. 21)

Estudo histórico de Resende (2007, p. 17) demarca o proces-
so de municipalização da educação no estado de Minas Gerais 
desde o período colonial até 2002, enfatizando os aspectos po-
líticos, sociais e econômicos do processo, que “serviu como um 
mecanismo de consolidação dos interesses locais de grupos alia-
dos, motivados pela manutenção de vantagens políticas prove-
nientes do repasse do governo estadual” (Resende, 2007, p. 228). 
A pesquisa mostra a participação dos municípios mineiros nas 
políticas de educação no período que antecede à Constituição da 
República Federativa do Brasil – CF de 1988 (Brasil, 1988) e a 
forma como os governos federal e estadual induziram a concre-
tização da municipalização. Para a autora, o processo de munici-
palização no Estado “teve momentos de centralização, descentra-
lização e desconcentração de acordo com os momentos históricos 
e os respectivos governos” (Resende, 2007, p. 231).

12. De acordo com o Parecer CNE/CEB n. 30/2000 (Brasil, 2000, p. 25), a 
“base dos sistemas municipais de ensino é sua existência constitucional própria, 
autônoma e consequente ao caráter do Município como pessoa jurídico-política 
de direito público interno com autonomia dentro de seu campo de atuação”. O 
documento esclarece que o modelo federado e cooperativo, disposto na CF de 
1988 (Brasil, 1988), traz “um ordenamento jurídico complexo”, o qual pressupõe, 
pelo princípio da gestão democrática, o exercício do órgão normativo, criado por 
lei, com a inclusão da “iniciativa privada e do setor público na educação escolar” 
(Brasil, 2000, p. 25).
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Resende (2007, p. 25) demonstra que, no período compreendi-
do entre 1971 e 199013, impulsionada pela LDB n. 5.692 (Brasil, 
1971),14 pela CF de 1988 (Brasil, 1988) e pela Constituição do Es-
tado de Minas Gerais (Minas Gerais, 1989), durante os “governos 
de Rondon Pacheco (1971- 1975), Aureliano Chaves (1975-1978), 
Ozanan Coelho (1978-1979), Francelino Pereira (1979-1983), Tan-
credo Neves (1983-1984), Hélio Garcia (1984-1987) e Newton 
Cardoso (1987-1990)”, a municipalização envolveu debates e a “im-
plementação de programas”. Nesse período,

[...] o governo mineiro, aproveitando-se do apoio que teve 
da legislação federal que induzia de certa forma à munici-
palização do ensino, apressou o processo. O governo esta-

13. Souza e Faria (2004, p. 928) demarcam “o conjunto de Determinações inter-
nacionais que recaem sobre as reformas do ensino ao longo dos idos de 90, há de 
se observar, igualmente, a importância que assumem as recomendações advindas 
de diversos fóruns mundiais e regionais. A Conferência de Jomtien (em 1990, 
na Tailândia), por exemplo – patrocinada pelo BM, em conjunto com o Pnud, a 
Unesco e a Unicef (De Tommasi, 1996) – viria a servir de referência, no Brasil, 
para o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) e para o Plano Na-
cional de Educação (1998). Este evento, considerado um marco, em especial para 
os nove países então com a maior taxa de analfabetismo do mundo (Bangladesh, 
Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão) – conhecidos 
como “E-9” – impulsionou-os a desencadear ações em direção aos compromis-
sos firmados na chamada Declaração de Jomtien (Shiroma; Moraes; Evangelista, 
2002), estabelecendo determinações que se estendem da intenção em satisfazer as 
necessidades básicas de aprendizagem, da universalização do acesso à educação e 
da promoção da equidade (Nogueira, 2001), passando por mudanças no modelo 
de gestão da educação (Freitas, 1998) e, culminando, de modo mais contundente, 
na definição de competências e responsabilidades das instâncias de governo em 
relação à gestão e financiamento da Educação Básica (Abicalil, 2001)”.
14. Brasil. Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa diretrizes e bases para o 
ensino de 1 e 2º graus, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, 12 ago. 1971. De acordo com Resende (2007, p. 21), 
“o princípio da municipalização apareceu explicitamente na legislação brasileira, 
trazendo mudanças mais significativas no âmbito das redes de ensino”.
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dual impôs duas situações aos Municípios: uma absorver 
toda a demanda da educação infantil e depois a do ensino 
fundamental; outra era de que deveria haver a municipa-
lização de escolas estaduais, ficando o Estado responsável 
apenas pelas séries finais do ensino fundamental e pelo en-
sino médio, sob a justificativa de universalização deste úl-
timo, o que não se efetivou até hoje. (Resende, 2007, p. 25)

De acordo com a autora, os programas tinham o propósito de 
induzir os municípios à municipalização, levando-os a acreditarem 
que “o governo do estado não iria abandoná-los após a munici-
palização” (Resende, 2007, p. 180). Entretanto, as melhorias das 
condições prometidas não se concretizaram. O que se observou, 
no período, foram severas restrições impostas à contratação de fun-
cionários nas escolas públicas, “movimentos sociais de luta contra a 
racionalização desmedida do governo mineiro e pelas intimidações 
por parte do governo do Estado” (Resende, 2007, p. 155).

Vale lembrar, com Sarmento, que, nos anos 1991 a 1998, a Se-
cretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

[...] desenvolveu uma política de municipalização do en-
sino fundamental e da educação infantil, que só não foi 
mais intensa pela atuação da Undime/MG15, orientando e 
articulando os municípios nas negociações com o estado. 
Mesmo assim, a municipalização criou dificuldades para 
muitos municípios que tentaram reverter o processo na 
gestão 1999-2002 e também criou problemas para o esta-
do. (Sarmento, 2005a, p. 1377)

Embora o Parecer Mineiro (Minas Gerais, 1998a) reconheça 
que a instituição de SME atribuiria autonomia aos municípios, o 
estudo de Resende (2007) demonstra que as condições discrimina-
das no documento, especialmente as condizentes ao regime de cola-

15. União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.
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boração entre os entes federados, não foram respeitadas no processo 
de municipalização da educação no estado de Minas Gerais, in-
tensificado em 1994 e concretizado por meio da Lei n. 12.768/9816 
(Minas Gerais, 1998b), que alterou o artigo 197 da Constituição do 
Estado de Minas Gerais. Segundo a autora,

[...] na realidade, os convênios de municipalização foram 
padronizados pela SEE/MG, assinados às pressas, não re-
tratando, na maioria das vezes, a realidade do Município. 
Além disso, a partir da assinatura desses convênios perce-
bemos que os problemas surgem em decorrência da falta 
de discussão sistemática com os “atores” envolvidos nesse 
processo. (Resende, 2007, p. 201)

Para Resende, o processo representou “apenas um repasse bu-
rocrático de recursos que, na maioria das vezes, não foi cumprido 

16. Minas Gerais. Lei Estadual n. 12.768/98, de 22 de janeiro de 1998. Re-
gulamenta o artigo 197 da Constituição do Estado, que passa a ter a seguinte 
redação: “Art. 197 – A descentralização do ensino, por cooperação, na forma da 
lei, submete-se às seguintes diretrizes: I – atendimento prioritário à escolaridade 
obrigatória; II – garantia de repasse de recursos técnicos e financeiros. Pará-
grafo único – A cessão de pessoal do magistério se dará com todos os direitos 
e vantagens do cargo, como se em exercício em unidade do sistema estadual de 
ensino. (Artigo regulamentado pela Lei nº 12.768, de 22/1/1998)” (Minas Ge-
rais, 1998a). De acordo com Resende, a Lei “regulamentou a descentralização 
do ensino em Minas Gerais, determinando a cooperação entre o Estado e os 
Municípios, a fim de garantir o atendimento prioritário ao ensino fundamental 
e o repasse de recursos técnicos e financeiros provenientes do Fundef, corres-
pondentes ao número de matrículas do ensino fundamental regular das escolas 
assumidas pelo Município”. O artigo 2º da mencionada Lei, de acordo com a 
autora, “prevê que a descentralização do ensino compreende a transferência de 
escolas de educação infantil e de ensino fundamental da rede pública do Estado 
de Minas Gerais aos municípios e que essa transferência está condicionada a 
uma Lei Municipal autorizativa” (Resende, 2007, p. 199). Mais tarde, o De-
creto n. 39.677, de 24 de junho de 1998, regulamenta os dispositivos da Lei n. 
12.768/98, “propiciando mais estabilidade ao processo de municipalização do 
ensino em todo o estado de Minas Gerais” (Resende, 2007, p. 199).
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rigorosamente, para que os Municípios ficassem responsáveis por 
atividades antes desempenhadas pelo governo estadual” (Resen-
de, 2007, p. 227). A política de municipalização, segundo a au-
tora, foi induzida, também, por outros dispositivos. A Emenda 
Constitucional n. 14, de 12 de setembro de 1996 (Brasil, 1996a), 
modifica os artigos 34, 208, 211 e 212 da CF de 1988 (Brasil, 
1988) e dá nova redação ao artigo 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, alterando o financiamento da edu-
cação. A Lei n. 9.424/96 (Brasil, 1996c) e o Decreto n. 2.264, de 
27 de junho de 1997 (Brasil, 1997a), regulamentaram o Fundo 
de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef) e “mantiveram a obrigatoriedade de aplica-
ção de 25% dos recursos resultantes de impostos e transferências 
na educação” (Resende, 2007, p. 21). Sarmento (2005b, p. 3) 
destaca que “os anos de 1997 em diante [foram] marcados por 
pressões junto aos municípios, com base na Emenda 14 e na Lei 
9424/96, para assumirem o Ensino Fundamental, considerado 
sua responsabilidade prioritária”.

Dos 853 municípios mineiros, Resende (2007, p. 202) de-
monstra que 684 “aderiram à municipalização do ensino em 
1998, ou seja, cerca de 80,18%”. “Apenas os Municípios de Belo 
Horizonte e Juiz de Fora não municipalizaram escolas estaduais 
no período de 1994 a 1998” (Sarmento, 2005b, p. 5). A Tabela 1 
sintetiza a adesão à municipalização no estado de Minas Gerais 
no período de 1994 a 1998.

ANO
N. DE 

MUNICÍPIOS
N. DE

ESCOLAS
N. DE 

TURMAS
N. DE 

ALUNOS
1994-1996 291 548 2.236 55.955

1997 203 438 2.760 74.266
1998 684 2050 14.961 414.070
Total 1.178 3.036 19.957 544.291

Tabela 1. Municipalização do ensino no estado de Minas Gerais, 1994-1998
Fonte: Resende (2007, p. 202).
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De acordo com a autora, o governo de Itamar Franco (1999-
2002) desacelerou o processo, com exigências de “critérios de 
qualidade para concretizar a municipalização” (Resende, 2007, 
p. 227), retomando o “atendimento dos alunos do ensino fun-
damental pelo Estado de Minas Gerais” (Resende, 2007, p. 215). 
Entretanto, com “a desaceleração da municipalização do ensino, 
não houve mudanças significativas quanto ao atendimento à de-
manda de alunos nos Municípios, pois esse processo já havia sido 
consolidado na gestão governo anterior, tendo por base a legisla-
ção federal e estadual” (Resende, 2007, p. 222). Por outro lado, 
as medidas de estadualização das matrículas do Ensino Funda-
mental “não tiveram a adesão da maioria dos Municípios [e pro-
vocaram] desconforto e manifestações por parte de educadores 
e sindicatos”, indicando que “antes os municípios tinham receio 
de aderir à municipalização, mas após os convênios e o incentivo 
da legislação federal, por meio do Fundef, não quiseram abrir 
mão de permanecerem com as escolas sob sua responsabilidade” 
(Resende, 2007, p. 216, grifo nosso).

Diante do apresentado, confirmam-se as conclusões de Sar-
mento (2005b, p. 22) de que “[...] as mudanças municipais ocor-
reram induzidas por políticas no âmbito federal e estadual, mas o 
rumo dado à apropriação das novas possibilidades firmou-se em 
função do contexto e das características de cada município”. Posto 
isso, a próxima seção analisa os aspectos contextuais que contri-
buíram para o surgimento dos CMEs e SMEs da pesquisa.
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A memória da criação dos CMEs e SMEs: os efeitos dos 
dispositivos constitucionais e normativos17

Considerados os efeitos dos dispositivos constitucionais, nor-
mativos e políticos que impulsionam o ente federado à autonomia 
para a instituição de SME, esta seção problematiza a decisão muni-
cipal pelos CMEs e SMEs pesquisados. Para tanto, demarca os anos 
de criação dos CMEs e SMEs. 

Verifica-se que quatro dos nove CMEs pesquisados (CMEs de 
Contagem, Divinópolis, Juiz de Fora e Sete Lagoas) foram criados 
antes da promulgação da LDB n. 9.394/96 (Brasil, 1996b), corres-
pondendo ao percentual de 45% dos órgãos analisados. Compara-
tivamente aos dados apresentados por Lavalle e Barone (2015) em 
termos de Brasil e aos destacados por Duarte e Oliveira (2012) no 
caso de Minas Gerais, considera-se significativa a proporção dos 
CMEs pesquisados criados anteriormente à mencionada Lei.

Os CMEs de Belo Horizonte, Juatuba, Ribeirão das Neves, Sa-
bará e Santa Luzia foram criados após a LDB n. 9.394/96 (Brasil, 
1996b), correspondendo à proporção aproximada de 55% do total dos 
CMEs pesquisados. Como é possível observar, os CMEs de Juatuba, 
Ribeirão das Neves, Sabará e Santa Luzia foram instituídos em 1997, 
ano que se seguiu à promulgação da LDB n. 9.394/96 (Brasil, 1996b), 
época que corresponde à maior incidência de criação dos CMEs em 
Minas Gerais (Brasil, 2009). Também merece destaque o ano de cria-
ção do CME de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, 
ocorrida em 1998 – o mais recente entre os CMEs analisados. O Grá-
fico 1 mostra o ano de criação de cada CME pesquisado.

17. Pela imposição das restrições deste estudo, não foi possível apresentar a análise 
detalhada do histórico das decisões municipais de cada um dos municípios pes-
quisados, considerando-se que a autonomia dos municípios requer condições para 
assumir o SME. A análise em questão traz nove subseções com a análise dos aspec-
tos contextuais, históricos e políticos e pode ser verificada em: Queiroz, Virgínia 
Coeli Bueno de. O papel dos conselhos municipais de educação do estado de Minas 
Gerais na formulação das políticas públicas de educação. 2017b. 368f. Tese (Dou-
torado em Educação) –  Univer sidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
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Gráfico 1. Ano de criação dos CME de Belo Horizonte, Contagem, 
Divinópolis, Juatuba, Juiz de Fora, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa 

Luzia e Sete Lagoas
Fonte: Banco de dados “Documentos” da pesquisa intitulada O papel dos 

Conselhos Municipais de Educação do estado de Minas Gerais na formulação de 
políticas públicas de educação (Queiroz, 2017a).

Quando considerada a relação temporal entre a criação de CME 
e de SME, disposta no Gráfico 2, três questões sobressaem. Primeiro, 
a comprovação das conclusões dos estudos de Lavalle e Barone (2015) 
sobre os efeitos de indução federal na criação dos CMEs, impulsiona-
dos pela regulamentação dos dispositivos constitucionais em matéria 
de educação: a Lei n. 9.131, de 24 de novembro de 1995, que cria 
o CNE (Brasil, 1995), e a LDB n. 9.394/96 (Brasil, 1996b). Nota-
-se que os CMEs de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves e Sabará 
foram criados no mesmo ano em que esses municípios instituíram 
seus SMEs próprios, logo após a promulgação das mencionadas leis.
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Gráfico 2. Ano de criação dos CMEs e dos SMEs nos municípios de Belo 
Horizonte, Contagem, Divinópolis, Juatuba, Juiz de Fora, Ribeirão das 

Neves, Sabará, Santa Luzia e Sete Lagoas
Fonte: Banco de dados “Documentos” da pesquisa intitulada O papel dos 

Conselhos Municipais de Educação do estado de Minas Gerais na formulação de 
políticas públicas de educação (Queiroz, 2017a).

A segunda questão decorre da acentuada distância temporal 
entre a criação do CME e a do SME nos municípios que instituí-
ram seus CMEs antes da promulgação da LDB n. 9.394/96 (Bra-
sil, 1996b), o que leva a alguns questionamentos. Juiz de Fora, por 
exemplo, instituiu o seu SME em 1999, 31 anos após a criação do 
CME de Juiz de Fora e três anos após a LDB n. 9.394/96 (Brasil, 
1996b). Contagem, por sua vez, criou o CME em 1983 e o integrou 
ao SME em 2008, 25 anos após à criação daquele. No caso desses 
CMEs, supõe-se que a atuação por meio de delegação de competên-
cias pelo CEE/MG, pouco tempo após a criação dos órgãos, con-
tribuiu para a postergação da decisão desses municípios pelo SME.

O caso de Divinópolis merece atenção: o CME do município 
foi criado em 1995 e o SME foi instituído somente em 2012, de-
zessete anos após a instituição do CME e dezesseis anos após a 
promulgação da LDB n. 9.394/96 (Brasil, 1996b).

Por fim, a terceira questão é a evidência de que a instituição de 
SME no município e a integração do CME como órgão norma-
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tizador revela o “reconhecimento estatal do papel do conselho na 
formulação de políticas públicas” (Lima et al., 2014, p. 16).

Ao analisar a instituição dos SMEs em nove municípios do es-
tado de Minas Gerais no período de 1997 a 2000,18 quatro deles 
objeto desta pesquisa (Belo Horizonte, Juatuba, Juiz de Fora e Ri-
beirão das Neves), estudo de Sarmento (2005a) não observou uma 
única característica comum que pudesse explicar a decisão de se 
criar o SME, quer seja tamanho do município, base econômica, 
vinculação partidária dos prefeitos na época do estudo, entre outros 
aspectos. Segundo a pesquisadora, “os aspectos que mais aproxima-
vam os municípios foram os índices de urbanização e de alfabetiza-
ção, bem próximos de 90%” (Sarmento, 2005a, p. 1382).

Entretanto, a autora destaca a participação “como motivadora 
da decisão, [...] como possibilidade de ser ampliada a partir da nova 
organização”. A opção pelo SME, segundo Sarmento, não cons-
tituiu uma escolha isolada, “pois em todos os municípios foram 
identificadas práticas de alargamento dos espaços de participação 
social e política: conselhos setoriais, congressos, conferências, orça-
mento participativo, planejamento estratégico, fóruns de entidades 
de moradores, etc.” (Sarmento, 2005a, p. 1384).

Conclusão

Este texto analisou os aspectos contextuais, as dimensões nor-
mativas, históricas e políticas explicativas para o surgimento dos 
CMEs e dos SMEs, combinando, em certa medida, elementos exó-
genos e endógenos para entender a forma como os CMEs foram 
pensados e conformaram o seu papel no decorrer do tempo. A histó-
ria de criação dos CMEs e sua inserção como órgãos de SMEs refor-
ça a ideia de que “as instituições não funcionam isoladamente, mas 
num contexto plural, de interações complexas, em que a percepção 

18. Patos de Minas, Ribeirão das Neves, Juatuba, Belo Horizonte, Governador 
Valadares, Lavras, Juiz de Fora, Francisco Sá e Caratinga.
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dos problemas e as alternativas de soluções podem gerar tanto apoios 
quanto rejeição ao projeto institucional” (Cunha, 2014, p. 23).

Em consonância com os dispositivos constitucionais e nor-
mativos em âmbito federal e estadual, este estudo problematizou, 
na primeira seção, a decisão municipal pelo CME e pelo SME, a 
partir do contexto político do estado de Minas Gerais, indutor da 
municipalização. O estudo verificou que a forma como o processo 
foi conduzido pelo Estado, sem observar as condições municipais 
para assumir as responsabilidades com a educação, gerou confusão 
e desconfiança dos municípios, postergando a decisão pelo SME.

Por outro lado, os dispositivos legais de repasse de verbas aos 
municípios podem ter contribuído para a decisão precipitada, sem 
avaliação das reais condições do município para assumir o SME. 
Enquadram-se nessa situação os municípios de Juatuba, Ribeirão 
das Neves, Sabará e Santa Luzia, cuja decisão pelo CME e pelo 
SME partiu do Poder Executivo.

A pesquisa verificou que a incompreensão dos municípios acerca 
da decisão sobre SME promoveu a postergação ou a precipitação da de-
cisão municipal pela autonomia da educação, confirmando a fragilida-
de do processo de expansão dos CMEs e SMEs, colocando em dúvida 
o real compromisso com o projeto democrático-participativo e expon-
do as relações assimétricas de poder entre o Estado e os municípios.

Compreende-se, com Resende (2007), que em Minas Gerais o 
processo de municipalização poderia ter sido conduzido de forma 
a considerar os poderes públicos federal estadual e municipal e os 
atores, ou seja, a sociedade civil. A forma centralizadora como o 
processo foi conduzido, apenas com o repasse de encargos e res-
ponsabilidades para os municípios, “vem consolidando a histórica 
posição de superioridade que tem ocupado o Estado em relação 
aos Municípios” (Resende, 2007, p. 229).

Em que pese a decisão de criação dos CME de Contagem e Juiz 
de Fora também ter partido do Executivo, a opção pelo SME nos 
municípios de Contagem e Juiz de Fora contou com ação proposi-
tiva dos CMEs. Esses CMEs, ao longo dos anos, adquiriram expe-
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riência de atuação, especialmente por meio de delegação de compe-
tências pelo CEE/MG, o que veio a contribuir para a afirmação do 
seu papel no âmbito municipal. 

A relação hierárquica entre estados e municípios persiste a 
despeito dos dispositivos constitucionais, CF 1988 (Brasil, 1988), 
LDB n. 9.394/96 (Brasil, 1996b) e Parecer CNE/CEB n. 30/2000 
(2000, p. 25). Verificou-se que o CEE/MG continua mantendo 
uma relação de poder hierárquica com os municípios, por meio da 
delegação de competências a CME, nos termos do artigo 71 da Lei 
n. 5.692, de 11 de agosto de 1971 (Brasil, 1971). O CME de Conta-
gem, por exemplo, atuou nessa condição até 2008, quando instituiu 
seu SME, sendo as delegações revogadas pelo Parecer n. 17/2011 
(Minas Gerais, 2011). Nessas mesmas condições, atuou o CME de 
Juiz de Fora até 1999, quando instituiu o SME pela Lei n. 9.568/99 
(Juiz de Fora, 1999a). Outro exemplo: o CME de Betim adquiriu, 
em 2008, as almejadas competências concedidas anteriormente ao 
CME de Contagem, por meio do Parecer n. 490/08, aprovado em 
30 de abril de 2008 (Minas Gerais, 2008).

Posto isso, verifica-se que os dados da pesquisa trouxeram evi-
dências de que a criação de CME, por lei municipal, com com-
petências definidas nos seus regimentos internos, foi efetivada de 
formas diferenciadas: i) com projeto político do município e ii) sem 
projeto político do município. Nesse último, a ausência de clareza 
das competências normativas dos CMEs levou-os à condição de tu-
tela pelas Secretarias Municipais de Educação, as quais assumiram-
-se como responsáveis pela condução dos SME. Associado a isso, 
constatou-se a manutenção de relações hierárquicas entre o Estado 
e os municípios, por meio de delegação de parte de competências 
do CEE/MG aos CMEs. Ancorando-se na Constituição do Estado 
de Minas Gerais (Minas Gerais, 1989) e no Parecer n. 500, de 13 
de maio de 1988 (Minas Gerais, 1998a), o CEE/MG continua, nos 
termos do artigo 71 da Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971 (Bra-
sil, 1971), mantendo a hierarquia. Nesses termos, o CME de Con-
tagem atuou, por meio de delegação de competências pelo CEE/
MG, de 1984 a 2008, quando institui o seu SME, competências 
revogadas pelo Parecer n. 17/2011 (Minas Gerais, 2011). O CME 
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de Betim, por sua vez, adquiriu, em 2008, muitos anos após os 
dispositivos constitucionais (Brasil, 1988), a LDB n. 9.394/96 (Bra-
sil, 1996b) e o Parecer CNE/CEB n. 30/2000 (Brasil/CNE/CEB, 
2000, p. 25), as almejadas competências concedidas anteriormente 
ao CME de Contagem, por meio do Parecer n. 490/08, aprovado 
em 30 de abril de 2008 (Minas Gerais, 2008).
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9. FUNDAMENTOS DAS POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS EM MINAS GERAIS: O 
QUE REVELAM OS PLANOS MINEIROS 
DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO?

Eduardo Santos Araujo
Rosimar de Fátima Oliveira

Introdução

Parece ser consenso nos discursos político-partidários a impor-
tância que a educação apresenta e a necessidade de melhorar a sua 
qualidade. A recorrência no trato da educação pelos diversos gover-
nos se dá, sobretudo, pelo que ela representa em sua essência: um 
projeto de sociedade (Carvalho et al., 2011). A partir dessa concep-
ção sobre a educação, se torna devido questionarmos sobre quais 
são os fundamentos das políticas público-educacionais e como estes 
subsidiam a construção de determinada sociedade.

Entre os anos de 2003 e 2014 o estado de Minas Gerais foi 
governado pelo Partido da Social Democracia (PSDB), tendo sido 
substituído por um projeto da oposição, o Partido dos Trabalhado-
res (PT), a partir de 2015. A partir disso e considerando a influência 
do espectro político-partidário para os fundamentos das políticas 
públicas em geral e educacionais, especificamente, este capítulo se 
constitui de uma análise dos Planos Mineiros de Desenvolvimento 
Integrado (PMDIs) – documentos que demonstram as linhas gerais 
dos programas governamentais –, em um recorte que alberga os 
governos do PSDB e PT. 

O que esta análise revela? Qual ideia de educação figura nos 
planos dos dois partidos? Ao compará-los, há mudanças fundamen-
tais nestes documentos que podem ensejar mudanças na agenda 
governamental e, por conseguinte, no formato e resultados das po-
líticas públicas educacionais?
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Referencial teórico – educação, ideias e partidos políticos

Pesquisas têm apontado que os partidos políticos demonstram, 
seja através dos seus discursos, dos seus documentos e/ou da sua 
ação, tanto no legislativo quanto no executivo, suas concepções 
sobre economia, sociedade, educação, democracia etc. (Gracindo, 
1994). Tais concepções partem das ideias que os partidos carregam 
consigo e que, subsequentemente, acabam por gerar direcionamen-
tos distintos nas ações em relação às políticas públicas, inclusive às 
educacionais. A importância nos estudos que ligam o setor educa-
cional e suas políticas públicas aos partidos políticos se encontra 
no fato de que “são os partidos políticos os grandes definidores das 
políticas sociais, nas quais a educação está inserida” (Borges, 2001, 
p. 2). Soma-se a isso a percepção de política e educação como “ver-
tentes inesgotáveis de reflexão, já que a política educacional traçada 
pelos partidos políticos nas diversas instâncias do poder são de-
terminantes para o tipo de educação que um país oferece aos seus 
cidadãos” (Vaccari, 2011, p. 103). Alem disso, os trabalhos de Bor-
ges (2001) e Vaccari (2011) consideram os partidos políticos como 
locus da democracia, sendo elementos substanciais para entender as 
políticas públicas e seus pressupostos democratizantes, assegurando 
o revezamento de homens e ideias no poder (Vaccari, 2011).

Ao considerar os partidos políticos eixo de análise para a com-
preensão das políticas públicas, logo aparece a questão sobre qual 
parcela da sociedade os partidos representam. Deste modo, torna-
-se necessário discutir o problema das clivagens: direita, centro e 
esquerda (Borges, 2001). 

A pesquisa de Gouveia (2008) constrói uma análise que se estru-
tura com base na polarização esquerda-direita, relativa à posição no 
espectro partidário brasileiro. Através da análise dos casos na gestão 
2001-2004 de Londrina e Curitiba, governadas pelo PT e PFL, res-
pectivamente, a autora dispõe um construto que visa perfazer um de-
senho político da gestão, especialmente educacional, com suas impli-
cações ideológico-partidárias. Ao longo do trabalho se demonstram 
as polaridades tanto ideológicas como procedimentais, no modo de 
configurar a gestão e construir/implementar as políticas públicas. 
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Através do “Exercício de Radicalização das diferenças”, a auto-
ra expressa os contrastes extremos da proposição político-ideológi-
ca entre os partidos de esquerda e direita pulverizada ao longo do 
trabalho. Conforme indica Gouveia (2008), não se trata de aferir 
juízo valorativo (bem ou mal) a cada um dos posicionamentos, 
mas através da contraposição destes construir o perfil das políti-
cas públicas a partir dos dois polos partidários. Salienta-se ainda 
que o esquema era um “tipo ideal” proposto para o que seria a 
radicalização de cada uma das ideologias, não correspondendo ao 
amálgama que se instaura na realidade social, portanto, Gouveia 
(2008, p. 102) buscou “caracterizar o conjunto da política entre os 
extremos, já que, certamente, a realidade move-se entre os pontos 
sendo improvável que encontremos um caso puro”. Ainda assim 
tal caracterização possibilitou uma análise por contiguidade das 
concepções partidárias a cada um dos extremos, objetivando uma 
síntese: “trata-se de pensar a política municipal concreta como re-
sultado da tensão entre projetos antagônicos mediados pelos sujei-
tos em ação nas redes de ensino” (Gouveia, 2008, p. 150).

Ao final da pesquisa, Gouveia (2008) não encontra diferenças 
significativas nas políticas educacionais em relação ao acesso, entre-
tanto, em se tratando de gestão, há grandes disparidades – tendências 
gerencialistas em oposição a democratizantes nos polos direita e es-
querda, respectivamente. Segundo a autora, quanto ao financiamen-
to, há um maior esforço municipal para seu aumento à esquerda.

Em outro trabalho de Gouveia (2009), há a reiteração da de-
fesa de que propor dois polos de diferenciação (direita e esquerda) 
permite visualizar as posições intermediárias do centro e sua incli-
nação (mais à direita ou mais à esquerda). Isso configura, portanto, 
que não se trata de classificar com coerência absoluta a ação política 
dos partidos – já que “na democracia brasileira contemporânea, as 
posições extremas não parecem ser focos centrais da disputa” (Gou-
veia, 2009, p. 35) –, mas entender as defesas mais amplas ou mais 
restritas da igualdade e liberdade.

Para a direita, a igualdade e a liberdade são realizadas no mer-
cado, sendo a cidadania definida pelo individualismo e consumo 
desigual. À esquerda, há a indicação da necessidade de controle do 
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mercado como condição para outra via de geração de cidadania, 
na garantia de políticas públicas universais pelo Estado (Gouveia, 
2009). Deste modo, a autora indica que, concernente à formulação 
e execução das políticas públicas em educação, tomando por eixos 
de análise o acesso, a permanência, a gestão e o financiamento da 
escola, os aspectos definidores de políticas mais à esquerda ou mais 
à direita estão contidos na possibilidade de participação e sua am-
plitude nas gestões públicas. 

Em sentido semelhante, esse é um dos pontos conclusivos apre-
sentados por Vaccari (2011), ao discutir a existência de um “modo 
petista de governar a educação” plasmado nos casos de Araraquara e 
São Carlos – municípios de São Paulo. A autora estabelece, a partir 
dos pressupostos ideológicos e de ação do programa petista para a 
educação, uma comparação com as políticas públicas em educação, 
implementadas durante oito anos de gestão municipal do partido. 
A ideia da existência e estabelecimento de um “modo petista de 
governar” passa pela construção, a partir da histórica trajetória do 
partido, de uma “marca”, especialmente nos governos municipais, à 
época, constituindo uma imagem petista nos governos, a partir das 
ideias de democratização do Estado, participação popular e direcio-
namento das prioridades para os setores oprimidos.

Vaccari (2011) indica que dessas diretrizes mais gerais do par-
tido derivam as setoriais e, na educação, o PT se propõe a demo-
cratizar o acesso – com garantia de permanência – e a gestão, como 
também construir a qualidade social da educação. 

Vaccari (2011) conclui que as análises apontaram que a democra-
tização do acesso não se concretizou na educação infantil no muni-
cípio de Araraquara. Mas várias ações foram contíguas às diretrizes 
partidárias, como a organização do ensino fundamental em ciclos, o 
grande aumento das matrículas de EJA – embora a autora considere 
a aprovação do Fundeb como fator indutor desse aumento. Na cida-
de de São Carlos, se deu mais substancialmente a democratização do 
acesso, mas com assinatura de convênios com creches filantrópicas, 
o que funciona como uma vertente de privatização da educação. A 
autora destaca que a ação é totalmente contraditória com o progra-
ma partidário, ao considerar a educação como direito inalienável, 
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de responsabilidade do poder público. Nos dois casos analisados 
houve diversas ações de democratização da gestão, com construção 
de canais de participação da comunidade escolar nas decisões das 
escolas e da política educacional municipal. Em São Carlos, inclu-
sive, houve a inserção da função do gestor comunitário, que teria 
por incumbência a aproximação da escola e comunidade, através de 
relações mais democráticas. No mesmo munícipio, há a indicação de 
retrocesso no processo democratizante quando da adoção da indica-
ção política para o cargo de diretor escolar, destoando das diretrizes 
do PT para a educação. Na análise concernente à construção da 
qualidade social da educação, a autora afirma que em Araraquara foi 
implantado o Plano de Carreira para os profissionais da educação, 
mas com um viés empresarial, ao inserir-se o quesito produtividade 
na avaliação do trabalho docente. A despeito disso, há construção de 
espaços de biblioteca e acesso à informática que foram construídos 
anexos às escolas municipais e abertos às respectivas comunidades, 
sendo importante ação neste tópico, tanto em Araraquara quanto 
em São Carlos. Neste, também relacionado à qualidade social da 
educação, se construiu a prática de formação dos professores em ní-
vel superior, mas através de parceria com instituições particulares, 
constituindo-se uma disparidade com as diretrizes partidárias.

Vê-se, portanto, avanços, permanências e retrocessos, mesmo a 
partir do “modo petista de governar”, no qual está contida a ideia de 
transformação social. Vaccari (2011) indica que estas incongruências 
entre ideologia e ação partidária é traduzida nas forças políticas e 
grupos de interesse que lutam pelo poder, somado à autonomia rela-
tiva de um governo constrangido por questões de ordem econômica, 
do conflito de classes, comportamentos do campo social e cultural.

Gracindo (1994), com base na atividade parlamentar dos par-
tidos políticos, seus documentos programáticos e entrevistas com 
representantes deles, constrói um esquema analítico buscando en-
tender as ideias, conceitos e valores que os partidos demonstram 
ter em relação à educação. 

Segundo a autora, no discurso dos representantes partidários há 
sempre a tendência de destacar a importância da educação e dizer 
da necessidade de mudanças reais para que esta se desenvolva com 
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qualidade, através da formação e valorização dos professores, me-
lhoria das condições do trabalho docente, bem como da construção 
de uma escola democrática, quanto ao acesso e permanência, ao 
currículo desenvolvido e à escolha de diretores (Gracindo, 1994). 

Após a análise dos documentos programáticos dos partidos – 
que algumas vezes nem chegam a tratar de educação – e da ativi-
dade parlamentar – que se tratou das emendas propostas ao projeto 
de LDB em tramitação à época no Congresso Nacional –, não raro, 
a pesquisa revela que os discursos não passam de “generalidades 
abstratas”, ou seja, há discrepâncias substanciais entre o que é dito 
pelos partidos políticos, o que está presente em seus documentos 
programáticos e o que efetivamente se configura em ação em rela-
ção às políticas público-educacionais (Gracindo, 1994).

Apesar/através destas discrepâncias encontradas, o modelo ana-
lítico da autora permitiu a indicação da ideia (de educação, demo-
cracia e sociedade) albergada no espectro partidário, o que, por sua 
vez, construiu diferenças fundamentais entre os blocos Invariante, 
Mudancista e Transformador1. Estes três blocos correspondem a 
três tipos de concepção de mundo, de homem e de sociedade, que 
culminam em três posturas ideológicas distintas sobre as questões 
educacionais (Gracindo, 1994). Com a pesquisa concluiu-se, por-
tanto, que os blocos, em geral, defendiam a democratização do 
ensino, escola pública e gratuita, e a qualidade educacional, no 

1. Nesse contexto, a autora utiliza a terminologia “partidos”, que substituímos 
por “blocos” neste trabalho. Na pesquisa de Gracindo (1994), estes partidos são 
uma tipologia, que decorreu das distintas concepções de mundo, indivíduo e 
sociedade, dos partidos políticos em atuação no Congresso Nacional à época da 
pesquisa, visando construir certa unidade ideológica. Os blocos se constituem 
dos seguintes partidos: Partido Invariante: Partido Democrata Cristão (PDC), 
Partido Democrático Social (PDS), Partido da Frente Liberal (PFL), Partido da 
Reconstrução Nacional (PRN), Partido Social Cristão (PSC), Partido Trabalhis-
ta Brasileiro (PTB) e Partido Trabalhista Renovador (PTR); Partido Mudancista: 
Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Liberal (PL), Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido da Social Democracia Brasileira 
(PSDB) e Partido Social Trabalhista (PST); Partido Transformador: Partido Co-
munista do Brasil (PC do B); Partido Popular Socialista (PPS); Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Verde (PV).
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entanto, com conceitos bastante díspares, influenciado fundamen-
talmente pela ideologia partidária. O bloco Invariante reduz a edu-
cação aos aspectos econômicos, com tendência à manutenção do 
status quo; o bloco Mudancista reduz a competência da escola aos 
aspectos acadêmicos, com conteúdos e metodologia apresentados 
como neutros, almejando adaptar o indivíduo à realidade e à técni-
ca; o partido Transformador é o único que se põe como contrário 
à manutenção do status quo, enfatizando o caráter político da edu-
cação. Nesse sentido, para Gracindo (1994), frequentemente as três 
posturas se resumiam a duas tendências.

Diferente dos autores acima mencionados, destaca-se dois traba-
lhos que têm uma perspectiva relativamente distinta a respeito da in-
fluência do espectro partidário sobre a atuação governamental em si. 

O primeiro deles é o de Borges (2001), que indica que, na atu-
ação no setor da educação em São Paulo, entre os anos de 1983 e 
1994, em que o PMDB esteve no comando estadual, não houve con-
tiguidade entre o programa do partido e as políticas em educação, 
sendo estas derivadas do personalismo dos nove secretários estaduais 
de educação que estiveram em exercício no período. Em um mo-
mento que se caracterizava pelo início da redemocratização do país 
(eleições diretas para os governos estaduais), a bandeira partidária 
era de descentralização e participação. A pesquisa de Borges acena 
que, pelo caráter personalista dos secretários, em alguns momentos 
houve mais abertura à participação, já em outros, até existia oitiva, 
mas sem consideração real do que era dito pelos profissionais da 
educação (“consulta facultativa sobre o que já era conhecido” (Bor-
ges, 2001, p. 334)), prevalecendo as ideias e diretrizes dos secretários 
estaduais da pasta. Quanto à descentralização, o autor indica ter 
havido mais desconcentração (quando há delegação de funções/atri-
buição de tarefas aos níveis inferiores e não de poder efetivo).

É importante notar que, apesar da conclusão de Borges (2001) 
sobre não serem contíguos os programas e ações da Secretaria 
de Educação do Estado de São Paulo ao Programa Partidário do 
PMDB, o autor justifica que, por um lado, não houve assertivi-
dade do partido em nomear seus militantes ou personalidades 
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mais comprometidas com o programa partidário para os cargos da 
administração estadual da educação e, por outro lado, não houve 
um acompanhamento ou intervenção partidária como forma de 
atuação. A despeito disso, a pesquisa elenca diversos programas e 
ações que representam as ideias partidárias. Ademais é preciso con-
siderar a impossibilidade de que 100% das ações dos partidos no 
poder estejam de acordo com a ideologia partidária, considerando 
as coalizões necessárias e outros constrangimentos atinentes à ges-
tão pública, pois “...os governos, por mais diferentes que sejam ou 
aleguem ser, têm suas ações limitadas pela estrutura da sociedade 
e do Estado e, portanto, não podemos atribuir a eles toda a deter-
minação/formulação/efeitos das políticas em geral e também das 
educacionais” (Davies, 2016, p. 40). Somado a isso, há o fato de que 
“a mudança no campo de atuação dos indivíduos, como militantes 
ou dirigentes partidários que passam a ocupar o cargo de gestores 
públicos pode significar a relativização dos documentos programá-
ticos” (Vaccari, 2011, p. 25). Há que se destacar, também, que isso 
pode se configurar como reflexo do descompromisso dos políticos 
com seus discursos e documentos oficiais (Gracindo, 1994). 

Outro é o trabalho de Davies (2016) que considera a atuação na-
cional do PT similar ao PSDB, seu antecessor. Apesar disso, o autor 
indica ações do PT garantidoras de maiores recursos para a educação 
(pela criação do Fundeb, após o Fundef) e maior democratização (as 
cotas para negros, pardos e indígenas na Educação Superior) – em-
bora critique o conceito de democratização pela via do Fies, políti-
ca já anteriormente adotada pelo PSDB e ampliada pelo PT. Davies 
(2016) afirma a similitude dos processos de avaliação estandardizada 
em ambos os governos e diferencia o PT pela criação do Piso Salarial 
Nacional para Profissionais do Magistério, mesmo que desaprove o 
valor estipulado para 40h – apesar da não apresentação do seu impac-
to nos municípios e estados em geral para subsidiar tal crítica.

Mesmo em se considerando os últimos autores citados, perce-
be-se uma influência do espectro partidário, da sua ideologia, me-
lhor dizendo, para a agenda das políticas públicas em educação, nos 
casos analisados. Como indicado por Gouveia (2008; 2009), apesar 
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da inexistência de ações políticas ditas puramente de esquerda ou 
de direita, há uma inclinação, de acordo com o partido no exercí-
cio do governo, aos pressupostos mercadológicos ou democratizan-
tes, considerando, ainda, a perspectiva ideológica adotada. É nesse 
sentido que se buscou, através de análise documental – tomando 
por base os PMDIs –, entender as ideias, albergadas nos espectros 
partidários, que influenciaram os fundamentos das políticas públi-
co-educacionais em Minas Gerais entre 2003 e 2018.

PMDI em Minas Gerais e a educação

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) é 
um dispositivo instituído pela Constituição do Estado de Minas 
Gerais, em seus artigos 154 e 231, devendo ser proposto pelo Con-
selho de Desenvolvimento Econômico e Social e aprovado em lei, 
em consonância com o qual devem ser criados o Plano Plurianual 
de Ação Governamental (PPAG) e os programas estaduais, regio-
nais e setoriais (Minas Gerais, 1989). 

PMDI PPAG Orçamentos
anuais

Programas
Setoriais

Figura 1. Fluxo dos planos
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Minas Gerais, 1989.

Deste modo, o PMDI é o instrumento de planejamento do 
governo em Minas Gerais que dita um panorama dos programas 
governamentais, indicando suas prioridades de atuação. Este pla-
no se constitui de um indicativo dos problemas que se instauram 
na agenda do governo estadual e como este pretende alcançar suas 
resoluções. O primeiro PMDI foi construído em 2000, no governo 
Itamar Franco, estando vigente até 2003. Na construção do segun-
do PMDI já se parte do entendimento de que este deveria contar 
com as principais diretrizes de longo prazo para a atuação governa-
mental, portanto carecendo de maior vigência.

Entre 2003 e 2018, estiveram à frente do governo do estado de 
Minas Gerais o PSDB (de 2003 a 2014) e o PT (de 2015 a 2018). 
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Aécio Neves permaneceu por dois mandatos (o 1º entre 2003 e 
2007 e o 2º de 2007 a 2010, quando renuncia). Antônio Anastasia 
assume em 2010, após renúncia de Aécio Neves, e é eleito por su-
frágio universal no mesmo ano, permanecendo como governador 
até 2014 (assume o governo de Minas Gerais em 4 de abril de 2014 
o então vice-governador Alberto Pinto Coelho Júnior, do Partido 
Progressista, que permanece até o fim daquele ano). Fernando Pi-
mentel assume o governo em 2015, finalizando sua gestão em 2018.

O PMDI 2003-2020, proposto na primeira gestão de Aécio 
Neves, foi construído a partir do diagnóstico do estado de Minas 
Gerais, realizado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG) (Minas Gerais, 2003c), foi a referência estratégica de lon-
go prazo que se construiu em torno de 30 Projetos Estruturadores 
no Estado que se embasaram nas questões: onde estamos? aonde 
pretendemos estar? E como “chegar lá?” (Minas Gerais, 2003c).

O PMDI em conjunto com o PPAG 2004/2007 e a carteira 
dos 30 Projetos Estruturadores (intitulada “Geraes”) teve como 
objetivo prioritário “deixar claro a estratégia e as prioridades do 
Governo, passo essencial para efetivar o ‘choque de gestão’2” (Mi-
nas Gerais, 2003). Deste modo, no PMDI 2003-2020 ficam de-

2. O Choque de Gestão é um modelo de gestão governamental que se consubstan-
cia pela necessidade de mudança no setor público que deve se dar, não pela via do 
aumento de financiamento, mas da gestão. Neste PMDI, o Choque de Gestão é 
configurado a partir de quatro prioridades fundamentais: alcance de equilíbrio fis-
cal, portanto a disciplina financeira deve se dar sem concessões; intensificação de 
esforços para a geração de receitas; zelo por melhor qualidade dos gastos em todos 
os escalões do governo; e solução para o déficit previdenciário. Estas prioridades 
se consubstanciarão a partir da inovação da gestão pública pela “disseminação da 
prática de implementação e gerenciamento de projetos e de programas focados em 
resultados, com atribuição de prioridade aos “Projetos Estruturadores” do Gover-
no.” (Minas Gerais, 2003, p. 101). Nesse modelo, portanto, há grande destaque 
para os cargos gerenciais, já que é através deles que se instaurará o choque de gestão 
em si. Para tanto, é necessário a estes “gerentes” o desenvolvimento de competên-
cias e habilidades que são requeridas para a nova administração pública (Minas 
Gerais, 2003). Ao governo cabe, assim, oferecer as condições para que os servido-
res desenvolvam tais competências e sejam capazes de assumir o compromisso da 
obtenção de resultados (eficácia), com racionalização de custos (eficiência), cum-
prindo os objetivos do serviço público (efetividade) (Minas Gerais, 2003).
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lineadas as linhas gerais do modelo de gestão que se configurará 
em Minas a partir de 2003: em essência, o PMDI é um plano 
estratégico que “consolida um conjunto de grandes escolhas que 
orientarão a construção do futuro de Minas Gerais num horizonte 
de longo prazo (2020)...” (Minas Gerais, 2003, p. 4). 

Em um recorte setorial no primeiro PMDI do governo peesse-
debista, a educação é apresentada através da queda de sua qualidade 
na segunda metade da década de 1990, diagnosticada pelo ranking 
do Saeb3. O documento aponta que, caso o Choque de Gestão seja 
amplo e generalizado, haverá grande salto de qualidade e quanti-
dade na educação, além da articulação com o setor produtivo; caso 
seja parcial e restrito a ilhas de excelência, as melhorias serão incre-
mentais nos diversos níveis de ensino. 

Deste modo, o PMDI em pauta condiciona o alcance da quali-
dade educacional à aliança com o setor de produção industrial, in-
cluindo ações como implantação de escolas em horário integral em 
zonas de vulnerabilidade social – visando elidir o crime e o tráfico de 
drogas; diminuição dos índices de reprovação e evasão escolar e capa-
citação continuada e valorização dos professores. O objetivo principal 
indicado é que Minas Gerais seja “conhecida como um celeiro do 
capital humano no país” (Minas Gerais, 2003, p. 74, grifo no origi-
nal),  para tanto, a educação figura nas opções de “estratégia governa-
mental”, para otimizar este capital, num modelo desenvolvimentista.

As ações específicas da educação são: a ampliação do EF para 
nove anos; a estruturação dos Centros de Formação Técnica, em 
parceria com a iniciativa privada; ampliação da jornada escolar e 
de programa de alfabetização de adultos em áreas de vulnerabilida-
de social; universalização do ensino médio com qualificação para 
o trabalho e estágio; modernização do sistema educacional, com 
racionalização das estruturas; e estabelecimento de parcerias com 
empresas e organizações não governamentais como entidades reli-
giosas, para alfabetização de adultos. Segundo o PMDI 2003-2020, 
espera-se o alcance da qualidade na educação fundamental e a uni-
versalização do ensino médio, com especial atenção à formação 

3. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica.
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para o trabalho. Em áreas de maior vulnerabilidade social se dará 
tratamento diferenciado, em articulação com o setor de segurança 
pública.

Assim, é possível depreender no PMDI apresentado uma for-
te inclinação da política pública em educação para a perspectiva 
do mercado – por exemplo na articulação da educação com o 
setor produtivo como ideal de futuro em Minas Gerais. A edu-
cação parece não apresentar uma “importância em si mesma”, 
mas o destaque lhe é assegurado em relação aos resultados, que 
tendem a objetivar a formação de um capital humano para ab-
sorção no mercado de trabalho.

O contexto das reformas educacionais – orientação para 
os PMDIs do PSDB

Segundo Lessard (2016), nas últimas décadas, diversos países in-
dustrializados adotaram e aplicaram uma gama de políticas educati-
vas, baseadas em um referencial de modernização da educação. O ob-
jetivo básico destas políticas, para o autor, pretendia a implementação 
de sistemas escolares públicos uniformes e integrados, para a garantia 
do direito à educação para todos: a massificação da educação (Les-
sard, 2016). Após essa relativa democratização se apresenta o interesse 
pelo desempenho acadêmico dos sistemas: “tratava-se então de garan-
tir a todos uma formação de qualidade que permitisse desenvolver as 
competências necessárias para conquistar um lugar no mercado de 
trabalho...” (Lessard, 2016, p. 109, grifos nossos). Aqui observa-se a 
inserção da preocupação de alinhamento dos resultados escolares ao 
mercado. Segundo Carva lho et al. (2011),  as reformas educacionais 
fomentadas pelos mecanismos multilaterais têm essa perspectiva de 
expansão do mercado mundial e de qualificação de mão de obra. 

Este é o contexto de surgimento da reforma da educação que 
trouxe a avaliação externa como eixo-chave para a resolução do 
principal problema educacional existente desde o advento da mas-
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sificação: a reprovação e repetência. Para Capella (2018, p. 34), “a 
maneira como problemas são definidos, representados e constru-
ídos, está no centro do processo de formação da agenda”. Carva-
lho et al. (2011) indicam que no tratamento do déficit educacional 
histórico foram delineadas duas vias de abordagem que constroem 
o problema na agenda das políticas públicas em educação. A pri-
meira é tratá-lo em seu viés social, entendendo-o como reflexo de 
condições socioeconômicas mais díspares e, portanto, conduzindo 
a resolução considerando esse pressuposto básico e colocando em 
cena o papel estatal mais forte e responsável mais amplo. A segun-
da afasta o poder central estatal pela via da descentralização, sob o 
pretexto da democratização, introduz a sociedade civil no aparelho 
público escolar e destaca 

a necessidade de se reorientar a gestão dos sistemas esco-
lares como forma de diminuir a sua baixa produtividade. 
Segundo essa corrente, se fossem colocadas metas e avalia-
dos os resultados, haveria possibilidade de um diagnóstico 
mais preciso do contexto educacional, o que orientaria po-
líticas públicas mais eficazes. Nesse sentido, tal perspectiva 
estaria mais preocupada com a eficiência e a eficácia do 
processo educacional. (Carvalho et al., 2011, p. 103) 

Deste modo, a partir da inserção dos mecanismos de avalia-
ção externa, o Estado torna a comunidade escolar e os professores, 
os principais responsáveis pelos resultados pedagógicos – torna-os 
mais “accountable” (Bresser Pereira, 2002, p. 18) – e, ao mesmo 
tempo, responde ao problema educacional via política pública da 
avaliação estandardizada. Não é por acaso que um dos anexos do 
PMDI 2003-2020 aponta o Saeb como principal (e quase que ex-
clusivo) indicador que aferirá a melhoria educacional mineira.

Essa tendência de uma reforma voltada ao gerencial já tinha 
sido iniciada em Minas Gerais antes mesmo do governo Aécio Ne-
ves, conforme indicado no próprio PMDI 2003-2020:
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De forma inovadora, Minas foi o primeiro estado brasileiro 
a propor e implementar, na década de 90, uma reforma 
educativa integrada e consistente, primeira no País com 
foco gerencial e não na ação pedagógica. Essa reforma 
baseou-se no princípio da autonomia escolar e na promo-
ção e gerenciamento da qualidade. Foi acompanhada de 
mudanças estruturais no relacionamento entre a Secretaria 
de Estado da Educação, as escolas e as comunidades [...]. 
Essa política logrou resultados significativos, evidenciados 
pelo expressivo aumento das médias do desempenho dos 
alunos nos testes do [...] SAEB de 1995 e de 1997. (Minas 
Gerais, 2003c, p. 20, grifo nosso) 

É importante notar que, apesar de se tratar de uma reforma 
educacional, o foco principal não tem cunho pedagógico. Ainda 
assim, a ação aparece como positiva no PMDI indicando qual 
tipo de reforma pretender-se-ia fazer a partir de 2003 na rede es-
tadual de educação mineira. 

Para Carvalho et al. (2011), essas reformas são fomentadas 
pelo Banco Mundial, a partir da década de 1990 e se constituí-
ram a partir da descentralização e da autonomia da gestão escolar, 
atraindo a presença da comunidade escolar e sociedade civil e di-
minuindo as responsabilidades do Estado pelos resultados educa-
cionais. Segundo os autores, “essas ideias já se delineavam desde a 
década de 1980, quando os pressupostos da descentralização e da 
flexibilidade dos sistemas de ensino tornavam-se estratégias para 
a redução de custos na proposta neoliberal que se desenrolava” 
(Carvalho et al., 2011, p. 106). 

Vê-se, portanto, as políticas educacionais caracterizadas pelos 
preceitos da descentralização, responsabilização dos agentes e pres-
tação de contas, além de concorrência entre os estabelecimentos/
sistemas de ensino públicos e privados, “constituição de quase mer-
cados e a avaliação de resultados e sua publicização” (Lessard, 
2016, p. 110, grifo nosso). 
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Essa orientação para o mercado de trabalho, deflagrada a partir 
da necessidade do desenvolvimento de competências nos alunos, 
aliada à responsabilização dos agentes públicos através da avaliação 
de resultados se apresenta contígua às ações do governo PSDB em 
Minas Gerais a partir de 2003, em relação ao modelo de gestão, à 
avaliação, à carreira e remuneração docente, configurando, deste 
modo, a política pública em educação.

O PMDI 2007-2023 – a segunda geração do Choque de Gestão 
– manteve os mesmos pressupostos indicados anteriormente, mas 
aprofundando-se na proposta do “Estado para Resultados”: “o que 
significa garantir à população serviços públicos com alta qualidade, 
máximo índice de cobertura e aos menores custos. Subjacentes a 
esse objetivo, estão a qualidade fiscal e a gestão eficiente” (Minas 
Gerais, 2007, p. 7). Além disso continuam sendo previstas ações 
públicas, privadas e em parceria para o desenvolvimento do estado.

O segundo PMDI do governo Aécio Neves, em relação à edu-
cação, propôs orientar-se pelos padrões internacionais da OCDE4, 
além de inserir o Simave (que aparece com a terminologia Proeb5) 
como projeto estratégico, mais um dispositivo de avaliação exter-
na – implementado pela própria rede –, além do Saeb. A educação 
aparece também como um dispositivo que pode aumentar a com-
petitividade sistêmica de Minas Gerais. A seção do documento que 
trata especificamente da educação afirma que 

indivíduos mais escolarizados têm melhor inserção no 
mercado de trabalho, maior produtividade, maior remune-
ração e acrescentam ao capital social de sua região. Por isso, 
a educação desempenha papel central no desenvolvimento 
de países e regiões, produzindo, para a sociedade, ganhos 
expressivos em termos de bem-estar social e, para a eco-
nomia, níveis mais elevados de eficiência e capacidade de 
inovação tecnológica. (Minas Gerais, 2007b, p. 41)

4. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
5. Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica.
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Para atingir as metas referentes à qualidade da educação, o do-
cumento aponta para a construção de 1) novo padrão de Gestão 
– orientado para o desempenho da escola e para eficiência opera-
cional – e 2) sistemas de avaliação que subsidiarão a gestão esco-
lar orientada para resultados e para a implementação de Escola em 
Tempo Integral, visando “aumentar o aprendizado dos alunos, por 
meio da ampliação do tempo diário de permanência em aula e re-
duzir a exposição de crianças e jovens às condições de vulnerabili-
dade social” (Minas Gerais, 2007, p. 30).

Ao desenhar um plano de governo a partir da ideia de “Estado 
para Resultados”, o eixo avaliação se torna condição sine qua non 
para medir o desempenho do aparelho público e devolver para a so-
ciedade o feedback dos serviços prestados, responsabilizar os agentes 
públicos por seus resultados e validar os pressupostos do sistema. 
Nesse contexto, o Estado passa de provedor a avaliador. Carvalho 
et al. (2011, p. 109) afirmam que “a instituição de um sistema de 
avaliação seria uma das ferramentas utilizadas na melhoria da qua-
lidade de ensino entendida como superação dos problemas apresen-
tados pela educação no país”.

Em 2009 o Simave passa a fazer parte dos Projetos Estrutura-
dores do Estado e seus resultados são atrelados ao prêmio de produ-
tividade (Minas Gerais, 2007), numa aparente tentativa de tornar 
os servidores estaduais da educação mais accountable6. Essa alter-
nativa, escolhida do governo PSDB, é condizente com seus pressu-
postos ideológicos, expressos, inclusive, nos seus PMDIs, uma vez 
que se investe em prêmios de produtividade que visam melhores e 
imediatos resultados em detrimento de investimento na carreira do 
professor ao torná-la mais atrativa com frutos em médio e longo 
prazo para a educação pública.

Percebe-se que já na proposta inicial – no PMDI – o Estado 
demonstra a tendência em otimizar os cargos de gerência. Há um 

6. O que significa “desenvolver novas formas de planejamento estratégico e de 
controle” (Bresser Pereira, 2002, p. 18).
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indicativo de melhoria, não das carreiras e remunerações, mas dos 
processos de administração de pessoal. Às carreiras e remunera-
ções cabe a adequação. 

Somados nesse cenário a contenção das despesas e os princípios 
meritocráticos, Aécio Neves apresenta a Emenda Constitucional 
(EC) n. 57/2003 (Minas Gerais, 2003b), que introduziu os meca-
nismos de avaliação de desempenho e prêmio por produtividade 
alinhados ao novo modelo de gestão da administração pública esta-
dual. Em estudo sobre os efeitos da implementação do piso salarial 
profissional nacional na carreira docente da rede estadual de ensino 
de Minas Gerais, Coelho (2016) descreve os efeitos do choque de 
gestão para a carreira e remuneração docente a partir da mudança 
para uma lógica produtivista e meritocrática.

A carreira dos profissionais da educação também sofreu os 
efeitos da implantação do subsídio em 20107, que englobou toda 
e qualquer vantagem do servidor, colocando em xeque a carreira 
existente. Prova dessa desvalorização foi o reajuste pouco acima de 
10% nos últimos quatro anos do governo do PSDB. Nesse perí-
odo a inflação acumulada foi de 27%. Então, apesar do aumento 
do valor absoluto, o poder de compra do vencimento básico se 
reduziu em cerca de 16,5%.

Deste modo se configuraram as políticas públicas em educação 
no governo peessedebista, quanto ao modelo de gestão, à avaliação 
e à carreira e remuneração docente. Além destes aspectos estrutu-
rais, destacaram-se ainda a inserção da educação em tempo integral 
e o Programa Reinventando o Ensino Médio (REM). A educação é 
apresentada nos PMDI do período como meio para construção de 
um celeiro de capital humano (Minas Gerais, 2003c). 

7. A remuneração por subsídio não partiu de um indicativo do PMDI e não foi 
planejado no interior da lógica do choque de gestão, mas construído como alter-
nativa para atender à lei nacional (Coelho, 2016). Entretanto, a própria alternativa 
selecionada pelo governo à época implica na imagem da política vigente, a qual cor-
responde à contenção de despesas, adequação das carreiras, lógica produtivista etc.
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Assim, na política de ensino médio, a atenção se volta para a 
formação para o trabalho, não havendo indicativo do ensino prope-
dêutico. Em 2013 a SEE/MG lançava o programa REM. O docu-
mento de apresentação do programa trazia a ideia de que quaisquer 
políticas educacionais compatíveis com a contemporaneidade ou 
reformas educacionais, não importando o seu escopo ou amplitude, 
precisavam considerar a aproximação entre educação, empregabili-
dade e cidadania, sendo uma exigência a ser cumprida a articulação 
entre eles (Minas Gerais, 2013). 

No contexto de inserção da política de “Educação em tempo 
integral” nos PMDIs, esta se mostra como possibilidade de conten-
ção da violência social. A proposta aparece relacionada a um estrato 
social específico – aquele inserido em zona de vulnerabilidade social 
(Minas Gerais, 2003c) e o objetivo da ação em educação é eliminar 
a vulnerabilidade, não se tratando de formação acadêmica.

PMDI 2016-2027 – novas ideias para fundamentação de 
políticas públicas?

O PMDI 2016-2027, já na gestão do PT, anuncia desde o tí-
tulo a inserção do componente social no planejamento estatal8. A 
descentralização aparece como método que visa maior proximi-
dade do aparelho estatal com as díspares regiões de Minas. Para 
tanto, o documento propõe como diretriz a criação dos chamados 
territórios de desenvolvimento.

A partir do Decreto 46.744/2015 foram instituídos os Fóruns 
Regionais, que ocorreram nos 17 Territórios de Desenvolvimento 
que subdividem o estado de Minas Gerais, estes, por sua vez, se 
subdividem em 78 microterritórios. Conforme o referido Decreto, 
que cita este instrumento como uma inovação democrática, 

8. O documento é intitulado: “PMDI 2016-2027: desenvolvimento econômico e 
social sustentável de Minas Gerais – Redução das desigualdades sociais e regionais”.
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a realização dos fóruns visa promover a participação da 
sociedade em todos os territórios, legitimar agendas ter-
ritoriais nos instrumentos de planejamento, construir 
e formalizar instituições participativas, contribuir para a 
promoção da transparência, discutir prioridades das po-
líticas a partir dos instrumentos de planejamento e orça-
mento, estimular a democracia participativa e o aprimo-
ramento dos mecanismos de participação. (Minas Gerais, 
2016, p. 1, grifo nosso) 

Essa citação traz o indicativo de um processo de agendamento 
diferenciado, ao inserir a democracia participativa, tornando as ins-
tituições estatais mais permeáveis. A proposta do novo governo se 
configura, então, pela descentralização da gestão e maior proximi-
dade da sociedade mineira, como forma de oitiva social e possibili-
dade de respostas condizentes aos problemas a partir dessa escuta.

O PMDI petista dispõe como veio do discurso a democracia, 
apresentando uma seção específica sobre participação. Em sentido 
diferente dos PMDIs anteriores que já apresentavam a democracia 
como praticamente consolidada, este documento a problematiza e 
faz referência a um “experimentalismo democrático”. Neste PMDI 
são construídas as assertivas de que, desde a redemocratização e 
a Constituição Federal de 1988, houve avanços quanto à descen-
tralização, ampliação dos direitos sociais e dispositivos de partici-
pação social, entretanto, mesmo com os avanços e os dispositivos 
garantidores de participação, os diversos balanços realizados sobre 
a qualidade e efetividade da participação e deliberação indicam 
limites e problemas (Minas Gerais, 2016).

Nesse contexto, o governo afirma que ao invés de invalidar a 
participação social institucionalizada, os problemas requerem apri-
moramento dos canais democrático-participativos, remetendo “às 
aprendizagens institucionais e societárias e à construção democrá-
tica, apontando para políticas públicas mais justas, inclusivas e sus-
tentáveis” (Minas Gerais, 2016, p. 20). O conceito de democracia 
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aparece no documento como “obra coletiva sempre inacabada e 
que, para manter o vigor demanda o aperfeiçoamento e o aprofun-
damento contínuos, [sendo] um valor e um objetivo que se sustenta 
por si” (Minas Gerais, 2016, p. 32).

O próprio documento se contrapõe ao modelo peessedebista 
de gestão ao afirmar que a condução de projetos que transfor-
mem efetivamente a sociedade, em realidades complexas e am-
biente democrático, exigem 

uma abordagem técnica, teórica e metodológica de plane-
jamento e de gestão governamental muito distinta da que 
prevaleceu nas últimas décadas em Minas Gerais. O gover-
no e seus sistemas de planejamento e de direção estratégica 
têm que, obrigatoriamente, recriar, reativar, institucionali-
zar e produzir capacidades estatais renovadas para operar 
neste ambiente permeado de incertezas, de interesses diver-
sos e de conflitos, com o permanente desafio de constituir 
condições apropriadas para o exercício cotidiano do poder 
compartilhado. (Minas Gerais, 2016, p. 21)

Vê-se a preocupação constante do governo petista em assegurar 
a construção da participação social a partir de pressupostos demo-
cratizantes – o que quase não aparece nos documentos do governo 
peessedebista. Segundo Oliveira (2018, (n.p.), “isso cria fluxos para 
janelas muito distintas em políticas públicas”, em outras palavras, 
muda a configuração das políticas em seu fundamento.

No Quadro 1, a seguir, apresenta-se uma comparação dos 
PMDI entre 2003 e 2016, a partir das categorias educação, demo-
cracia e participação. 
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No Quadro 1, a partir da categoria “educação”, observa-se que 
na gestão peessedebista, a educação figura como setor subsidiário, 
área para resultados e (apenas) uma área estratégica para desenvol-
vimento de capital humano para o mercado. Já na gestão do PT, 
a educação aparece como um eixo específico, constituinte de um 
projeto social de democracia. 

Quanto à categoria “democracia”, o texto dos PMDIs do PSDB 
tende a dispô-la como concretizada: “no extremo mais positivo do 
eixo, a hipótese adotada é que a consolidação do processo democrá-
tico proporciona instituições políticas que garantem, aos presiden-
tes eleitos, condições de realizarem seus projetos estratégicos para o 
País pelo embate democrático” (Minas Gerais, 2003a, p. 45). Resta 
o questionamento, neste ínterim, sobre quais objetivos se têm ao 
apresentar a democracia como consolidada, num contexto social-
mente díspar como é o brasileiro, assim como também o mineiro. 
Nota-se ainda que apesar de citar a gestão democrática para a saúde, 
não há a mesma menção para o setor educação. No segundo PMDI 
peessedebista o próprio conceito de democracia aparece no contexto 
mercadológico, na lógica empresarial dos resultados: 

a consolidação dos valores democráticos pressupõe aperfei-
çoamentos, tanto no campo institucional, como no compor-
tamento social da população. Em sociedades de democracia 
consolidada, o cidadão assume papel de suma relevância 
na cobrança de resultados das instituições públicas, e esta 
cobrança ancora-se em seu empowerment na perspectiva 
“clientes-cidadãos-usuários”. (Minas Gerais, 2007, p. 45)

Se o cidadão é cliente, entende-se que este não participa da 
construção do “produto” que lhe é “vendido”. Para as políticas pú-
blicas em geral isso pode ter implicações para uma lógica de cons-
trução top-down, cabendo aos “clientes” exclusivamente a cobrança 
por resultados dos agentes públicos. Nesse sentido, a consolidação 
da democracia se dá em dois contextos bastante díspares: 1) ao se 
tratar os cidadãos como “cidadãos-clientes”, e 2) ao elevá-los ao ní-
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vel de agentes construtores/interventores no processo das políticas 
públicas como um todo. 

Outro trecho do PMDI 2007-2023 expressa que “as condições 
para se edificar a equidade de uma população são dadas pela demo-
cratização das oportunidades de crescimento pessoal e de acesso aos 
serviços públicos e bens sociais” (Minas Gerais, 2007, p. 24). O que 
demonstra certa incongruência interna na proposta do partido para 
o Estado: ao diminuir o tamanho da máquina estatal, seria impro-
vável ampliar o acesso aos serviços por ela prestados.

No PMDI 2016-2027, da gestão petista, a concretização do pro-
cesso democrático não se encontra na cobrança por resultados dos 
programas governamentais, mas na construção dos programas em si e 
no ato de tornar a máquina administrativo-estatal mais permeável aos 
interesses sociais. O fato de os termos relacionados à democracia figu-
rarem em média 5 vezes nos PMDIs construídos na gestão do PSDB 
e 35 vezes no documento correspondente à gestão do PT é indicativo 
de diferenças na ideia/concepção das políticas públicas, mas é preci-
so compreender como se dão estas diferenças e quais são os reflexos 
destas para a agenda governamental e, portanto, para a construção do 
problema e das alternativas nas políticas públicas em educação. 

Nesse contexto, considera-se também as assertivas de Capella 
(2018, p. 37) de que “ao focalizar a noção de agenda seria possível 
[...] explicar como os grupos articulam suas demandas e as trans-
formam em questões que adquirem visibilidade, reivindicando a 
ação governamental, processo essencial da democracia”. Portanto, 
a permeabilidade do aparato governamental, no âmbito da formu-
lação da agenda, se torna parte essencial do processo democrático.

É nesse sentido que há o indicativo de institucionalização da 
participação social no PMDI 2016-2027. Nos PMDIs do governo 
peessedebista, o termo participação aparece grande parte das ve-
zes relacionado ao desenvolvimento do PIB estadual e no contexto 
de mercado. No segundo PMDI do PSDB, a participação se dá 
pela convocação da sociedade para executar um papel fiscalizador 
das metas a serem alcançadas pelos setores do Estado. Já no PMDI 
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2011-2030, há o indicativo de que a participação da sociedade ci-
vil organizada deve ser efetivada desde a formulação das políticas 
públicas, entretanto, ao conceituar a gestão participativa, o docu-
mento afirma que esta se dá pela apresentação, pelos agentes esta-
tais, das políticas públicas de determinada região aos seus respecti-
vos cidadãos. Nesse sentido, pode-se citar a pesquisa de Alvarenga 
(2014), relacionada ao setor educação, especificamente às gestões 
escolares, na qual conclui que o choque de gestão não desembo-
cou em maior democratização. Quando o último PMDI da gestão 
PSDB objetiva engajamento social e participação com qualidade, é 
preciso entender sobre quais conceitos de engajamento e qualidade 
o documento se embasa. Além disso, é preciso compreender de que 
modo a seleção dos conceitos incide sobre a construção do proble-
ma e seleção de alternativas no processo de agendamento.

Considerações finais

A influência da Nova Gestão Pública e a gestão para resulta-
dos, configuradas através do choque de gestão no governo PSDB, 
trouxeram para o estado de Minas Gerais diretrizes específicas que 
influenciaram com veemência na configuração das políticas públi-
cas em geral e nas educacionais, por conseguinte. Passou-se a valo-
rizar os resultados em detrimento dos procedimentos (processos), 
flexibilizou-se a administração e aumentou-se a responsabilização 
dos agentes públicos, isolando a avaliação do processo e variáveis 
que implicam nas suas etapas.

Percebe-se, portanto, que enquanto o modelo de gestão peesse-
debista prioriza os resultados, o petista destaca a participação social, 
ao considerar a impossibilidade de transposição de elementos da 
esfera da administração privada para a gestão pública. 

Assim como nas pesquisas constantes do referencial teórico 
deste trabalho, constata-se uma substancial influência do espectro 
partidário sobre as ideias/concepções presentes nos PMDIs minei-
ros que, por certo, têm reverberações não menos concretas para a 
construção da agenda das políticas públicas educacionais. 
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10. O SISTEMA NACIONAL DE 
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
E O CONTROLE EXTERNO EXERCIDO 

PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Ana Cecília Mendes Gonçalves
Marisa Ribeiro Teixeira Duarte

O problema em análise está relacionado com o exercício da 
função avaliativa das instituições educacionais pelo Sistema Nacio-
nal de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU). O Tribunal, ao cumprir sua função fisca-
lizadora, detém competência para efetuar recomendações a órgãos 
e instâncias fiscalizadas, para a melhoria da qualidade do gasto e a 
prevenção da corrupção. Pessanha (1998) afirma que a ampliação 
das funções do TCU, a partir do texto constitucional de 1988, per-
mitiu ao Tribunal superar o conceito de fiscalização estritamente 
contábil e passar a um controle do desenvolvimento dos programas 
governamentais. De acordo com Sundfeld et al. (2017), alguns es-
tudiosos observam situações em que o TCU extrapola sua compe-
tência, com opiniões, recomendações, exigências ou mesmo convic-
ções por parte de seus agentes, que teriam suposto efeito vinculante. 

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabeleceu um sis-
tema de controle da administração pública em torno de três eixos 
(Marques, 2010 apud Machado; Paschoal, 2016, p. 14): controle 
interno, exercido pelos próprios órgãos administrativos (procura-
dorias, corregedorias e ouvidorias); o controle externo exercido por 
Tribunais de Contas; e o controle externo exercido pelo Poder Ju-
diciário, em colaboração com o Ministério Público. Neste sistema, 
o TCU, como instituição de apoio ao Congresso Nacional, detém 
competências para conduzir auditorias, exames e fiscalização de 
contratos e de atos administrativos relativos a recursos humanos, 
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bem como para impor sanções aos responsáveis (Brasil, 1988; Bra-
sil, 1992, título II, cap. V).

Este trabalho se propõe a investigar e a analisar “a qualidade” 
das recomendações/determinações efetuadas pelo TCU no que diz 
respeito à avaliação institucional da educação superior do país, con-
duzida pelo Sinaes (Brasil, 2004). Apresenta os fundamentos me-
diante os quais o Sinaes foi objeto de avaliação externa, pela via de 
fiscalização do TCU. O estudo tem início com a exposição sobre a 
origem e as funções dos Tribunais de Contas no país, especialmente 
o TCU, como agência de Estado de regulação institucional de con-
trole (Barroso, 2005). Em seguida, são apresentadas as competên-
cias e a atuação do TCU, com ênfase no marco legal de fiscalização 
e avaliação. Nas seções subsequentes, expõem-se o movimento de 
transnacionalização da função avaliativa dos órgãos de controle ex-
terno e as relações com os tribunais de contas do país. 

Objeto de crítica por parte dos auditores do TCU, o Sinaes foi 
fiscalizado por meio de auditoria operacional.1 O conteúdo desta au-
ditoria, cujos objetos foram os processos de regulação, supervisão e 
avaliação da educação superior, é analisado com ênfase nas determina-
ções estabelecidas pelo acordão firmado no Tribunal. Conclui-se que 
um dos efeitos presentes no relatório do TCU está relacionado a uma 
construção enunciativa de desacreditação do Sinaes, uma vez que se 
questiona a confiabilidade dos resultados e a qualidade dos indicado-
res gerados. Nesse sentido, o relatório termina por apontar a necessi-
dade de “reformulação” dos instrumentos de avaliação e, em última 
instância, uma regulação ainda mais orientada pela via dos resultados.

1. O conceito de auditoria operacional ou performance auditing, de acordo com 
o Manual de Auditoria Operacional do TCU (Brasil, 2010a, p. 11), é definido 
como um “[...] exame independente e objetivo da economicidade, eficiência, efi-
cácia e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, com 
a finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão pública”. A auditoria ope-
racional é o exame independente, objetivo e confiável que analisa se empreendi-
mentos, sistemas, operações, programas, atividades ou organizações do governo 
estão funcionando de acordo com os princípios de economicidade, eficiência, 
eficácia e efetividade e se há espaço para aperfeiçoamento (Normas Internacionais 
das Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2016, p. 2).
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Origem e funções do Tribunal de Contas

No Brasil, o Tribunal de Contas (TC) foi criado em 1890, por 
meio Decreto n. 966-A, de 7 de novembro, com a finalidade de re-
visar e julgar os atos concernentes à receita e à despesa da República 
(Brasil, 1890). Segundo Speck (2000, p. 41), “[...] esse decreto de 
Rui Barbosa definiu as coordenadas básicas dentro das quais a ins-
tituição funcionaria até hoje”. Quando de sua criação, competia ao 
TC, o exame, a revisão e o julgamento de todas as operações con-
cernentes à receita e à despesa da República. Em sua competência 
original, todos os atos administrativos susceptíveis de criar despesas 
ou de interesse das finanças públicas deveriam ser submetidos pre-
viamente ao Tribunal, para registro e publicidade posterior (Brasil, 
1890, art. 1º e 2º). A Constituição de 1934 reiterou essa competên-
cia avaliativa ex-ante do TC para análise e aprovação dos contratos 
e quaisquer outros atos da administração que resultassem em obri-
gação de pagamento ao Tesouro Nacional (Brasil, 1934, art. 101). 
O texto da Constituição Federal de 1946 manteve essa competência 
de exame prévio dos contratos e delegou à lei posterior a regulamen-
tação de registro prévio quanto aos demais atos da administração 
que resultassem em despesas para o Tesouro (Brasil, 1946, art. 77). 

Pontes (2014, p. 14) afirma que, no período ditatorial (1964-
1984), o Congresso Nacional foi tolhido de sua função fiscaliza-
dora, perdendo a capacidade de responsabilizar o executivo por 
falhas e improbidades administrativas, e esta situação contribuiu 
para restringir a atuação do TCU. A CF/1967 atribuiu ao TCU 
as funções de auditoria financeira e orçamentária. O Tribunal 
perdeu sua capacidade de supervisão da execução orçamentária, 
limitando-se à investigação por meio de auditorias, pois a Carta 
de 1967 extinguiu a obrigação de registro prévio, que permitia o 
exame de despesas antes de sua execução. 

Afirma Pontes (2014, p. 17):
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[...] inspeções e auditorias se tornaram a partir de 1967 
a prerrogativa por excelência do Tribunal de Contas da 
União. Em favor da maior agilidade na implementação dos 
projetos do governo, o TCU poderia realizar uma rápida 
(e, consequentemente, superficial) análise das contas públi-
cas, para depois fazer a fiscalização concomitante quando 
os projetos estivessem em curso. 

Com a vigência da CF/1967, as funções do TCU passaram a 
se concentrar na fiscalização, ou seja, na realização de inspeções e 
auditorias concomitantes ou posteriores aos projetos em desenvol-
vimento. Em especial as despesas relativas a obras de infraestrutura.

A CF/1988, por sua vez, considerou o TCU como órgão au-
xiliar do Congresso Nacional na fiscalização contábil financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da União e da adminis-
tração direta e indireta (Brasil, 1988, art. 71). Além disso, instituiu 
um conjunto de onze competências (Brasil, 1988, art. 71) ao TCU, 
ampliando sua competência fiscalizadora, pois diversas áreas em 
que recursos públicos eram aplicados, mas se encontravam fora do 
âmbito de sua fiscalização, como subsídios, renúncias fiscais, autar-
quias, empresas públicas, seguridade social etc., foram acrescidas ao 
seu âmbito de atuação a partir de 1988. 

Enquanto as constituições anteriores referiam-se à competência 
do órgão de fiscalização de maneira genérica – “[...] julgar as contas 
dos responsáveis por dinheiros e outros bens públicos” (Brasil, 1946, 
art. 77) –, como, em 1988, o alcance da fiscalização foi ampliado 
para “[...] qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arre-
cade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens ou valores pú-
blicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assu-
ma obrigações de natureza pecuniária” (Speck 2000, p. 76). A EC n. 
19/1988 (Brasil, 1998) ampliou ainda mais a competência do TCU. 
Ela caracteriza-se por introduzir, na administração pública federal, 
disposições que orientam e possibilitam o controle de resultados, 
como a avaliação de desempenho dos servidores e órgãos públicos.
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O TCU também possui função judicante; ou seja, ao deter 
poderes para julgamento e responsabilização dos administradores 
de recursos públicos pelos seus atos, tem por objetivo fazer justi-
ça. Sua função, assemelhada à do seu correlato francês, tem como 
principal objetivo responsabilizar, retroativamente, aqueles(as) 
que cometeram irregularidades na administração da res pública. 
Desse modo, opera como justiça administrativa e consiste na úl-
tima instância decisória sobre a responsabilidade ou a inocência 
do(a) administrador(a) em relação aos atos praticados (Castro, 
2018). É uma instituição de Estado responsável pela regulação 
institucional do controle (Barroso, 2005) dos sistemas de ação 
da administração pública e das atividades privadas conexas. De 
acordo com O’Donnel (1998, p. 40), o TCU integra o sistema 
político de accountability horizontal, ou seja, faz parte de um 
conjunto de agências estatais que 

[...] têm o direito e o poder legal e que estão de fato dis-
postas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a 
supervisão de rotina a sanções legais ou até o impeachment 
contra ações ou emissões de outros agentes ou agências do 
Estado que possam ser qualificadas como delituosas. 

Como instituição tradicional de accountability horizontal, a 
função de fiscalização do TCU pode abranger a “avaliação” das 
políticas de regulação e seus instrumentos. No entanto, como essa 
função é concretamente exercida?

A atuação do TCU

O desenho institucional do controle externo, exercido pelo 
TCU e pelos demais Tribunais de Contas do país, é o de forma-
ção de colegiado, cuja competência, de modo genérico, abrange a 
fiscalização da destinação, da aplicação e, mais recentemente, dos 
resultados dos usos de recursos públicos. Para cumprir este objeti-
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vo, de acordo com Speck (2008, p. 553), a fiscalização percorre uma 
sequência de cinco etapas:

[...] a identificação de indícios de irregularidades ou for-
mas de desperdício; a investigação dessas informações; a 
decisão sobre a responsabilidade por irregularidades; a ela-
boração de recomendações para melhorar a qualidade do 
gasto público e a implementação das medidas de respon-
sabilização e de prevenção. (grifo nosso)

De acordo com Speck (2008), os Tribunais de Contas detêm 
maior autonomia para a realização da primeira etapa, a de fiscaliza-
ção. Na segunda etapa, os Tribunais se concentram na verificação 
da correta aplicação dos recursos; já a decisão quanto à responsabili-
dade de agentes públicos (terceira etapa) cabe ao colegiado. A quar-
ta etapa refere-se a medidas preventivas, que são recomendações 
elaboradas com o intuito de melhorar a qualidade do gasto público. 
E a etapa final (implementação das medidas de responsabilização) 
é compartilhada com outros órgãos dos sistemas de accountability 
horizontal (O’Donnell, 1998). 

As limitações de competência impostas ao Tribunal de Contas 
durante a Ditadura Militar foram corrigidas na CF/1988, que resta-
beleceu sua autonomia como órgão auxiliar do controle externo do 
Congresso Nacional. O Congresso Nacional e seu auxiliar, o TCU, 
podem aferir a lisura das receitas e despesas de todos aqueles que 
gerenciem dinheiros, bens ou valores pertencentes à União ou pelos 
quais a União responda (Sundfeld et al., 2017). 

Outra modificação relevante introduzida pela CF/1988, que 
também resultou na ampliação da competência do Tribunal, diz 
respeito aos critérios de fiscalização e controle. Anteriormente, a 
ação do TCU se pautava em critérios legais e contábeis, até que, em 
1988, foram instituídos dispositivos que, explicitamente, estabele-
cem os critérios de legitimidade e economicidade como orientado-
res da fiscalização. Desse modo, o Tribunal se tornou responsável, 
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para além da fiscalização contábil e financeira dos governos, pelo 
exame dos aspectos de legitimidade e economicidade da adminis-
tração direta e indireta (Brasil, 1988, art. 70). 

Se a legalidade está relacionada à destinação do recurso a deter-
minado programa ou ação governamental, os outros dois aspectos 
dizem respeito a questões mais amplas. A economicidade, segundo 
Speck (2000, p. 77), refere-se à “[...] relação entre meios e fins”; ou 
seja, trata-se aqui de avaliar a relação custo-benefício. Por seu tur-
no, a legitimidade aponta para “[...] a adequação dos atos adminis-
trativos aos princípios gerais que devem nortear a administração” 
(Speck, 2000, p. 77); neste caso, caberia uma avaliação do mérito 
e das proposições que serviram de base aos atos da administração. 
Entretanto, Sundfeld e Câmara (2002, p. 184) entendem que, por 
serem princípios não normativos, a economicidade e a legitimidade 
não podem ser referências para a imposição de sanções, pois não há 
norma definindo ilícito passível de punição em caso de contratação 
que, quando perfeitamente legal, seja vista como antieconômica. 
Puras análises de legitimidade e economicidade são cabíveis só em au-
ditorias operacionais, não em processos condenatórios, que têm de ser 
baseados em ilicitudes definidas diretamente por normas jurídicas.

De acordo com Gomes e Araújo (2008, p. 570), o TCU exer-
ce função corretiva, mediante a formulação de determinações para 
adoção de providências com vistas ao cumprimento da lei e à sus-
tação de ato administrativo, quando descumprida uma determina-
ção. Também constam no texto constitucional, e em outras normas 
federais, diversas possibilidades de punição aos gestores de recursos 
públicos por parte do TCU:

[...] cabe ao Tribunal de Contas: (a) aprovar ou rejeitar 
contas de responsáveis pela gestão (em sentido amplo) de 
recursos públicos (BRASIL, 1988, art. 71, II); (b) apli-
car multas a agentes públicos em caso de ilegalidade de 
despesas (art. 71, VIII); (c) constituir título executivo e 
imputa-lo a quem tiver causado algum débito ao Tesouro 



Rosimar de Fátima Oliveira | Glecenir Vaz Teixeira | Heloisa Silva de Oliveira Gomes | Lorena Maia

256

(CF, art. 71, § 3º); (d) determinar que sujeitos que tive-
rem fraudado licitações fiquem impossibilitados de con-
tratar com o poder público por tempo determinado (art. 
46 da Lei Orgânica do TCU); (e) determinar mudanças 
em editais de licitação já publicados, caso se constate 
alguma ilegalidade (art. 113, § 2º, da Lei n. 8.666, de 
1993); e (f ) suspender o curso de procedimentos licitató-
rios caso ilegalidades previamente apontadas pelo TCU 
não sejam sanadas pela administração pública. (CF, art. 
71, X, c/c art. 113, § 2º, da Lei n. 8.666, de 1993). (Sun-
feld et al., 2017, p. 872)

Gomes e Araújo (2008), respectivamente analista e consultor 
do TCU, afirmam que a missão atual deste tribunal é assegurar a 
efetiva e regular aplicação dos recursos públicos em benefício da so-
ciedade. O substantivo feminino “missão”, de uso corrente no plane-
jamento organizacional, evoca, por um lado, incumbências, deveres, 
obrigações. Por outro, sua etimologia advém do latim missio, mitere, 
emitir, enviar. Trata-se de uma atividade/função que se confere a 
alguém, mas também de um poder para emitir ordens em nome 
da sociedade. O último relatório trimestral de atividades do TCU 
reafirma esse lugar de atuação do Tribunal em nome da sociedade: 
“O TCU busca cumprir com excelência sua missão institucional de 
aprimorar a Administração Pública” (Brasil, 2020, p. 63).

Ao afirmar que dispõe de uma missão, a instituição se autocon-
fere, de modo implícito, a capacidade de aprimorar procedimentos 
e instrumentos dos diferentes sistemas de ação contidos na admi-
nistração pública. Seus interlocutores, cidadãos(ãs) da República, 
embora partilhem do mesmo objetivo, são colocados em posição 
de aceitar as soluções adotadas e, ao mesmo tempo, convidados a 
reconhecer uma função mais ampla e necessária do Tribunal. 

Seja para fiscalizar ou aprimorar a administração pública, a 
aplicação de sanções pelo TCU tem seus limites definidos em Lei: 
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A legislação não admite que o TCU emita todo e qual-
quer tipo de ordem, constituindo ou desconstituindo de-
veres em geral, mas apenas as expressamente previstas por 
normas constitucionais e legais (aplicar multas, imputar 
débito, suspender licitações etc.). Além do mais, esses co-
mandos só podem ser emitidos caso se constate alguma 
ilegalidade em matéria financeira, outros motivos não po-
dem licitamente ensejá-los. (Sundfeld; Câmara, 2002 apud 
Sundfeld et al., 2017, p. 872)

Ao produzir e sistematizar informações sobre atos administrativos 
e contratos, o TCU verifica se há indícios de irregularidades, e essas 
informações podem orientar suas ações ou as da administração, mas o 
acolhimento dessas recomendações cabe aos órgãos e às entidades da 
administração. As determinações do Tribunal restringem-se àquelas 
estabelecidas na sessão final de julgamento dos atos administrativos.

Na redação original da CF/1988, o substantivo “avaliação” foi 
mencionado uma única vez; e o verbo “avaliar”, três vezes (Brasil, 
1988, art. 41, art. 74, incs. I e II). Este último foi associado às 
finalidades do sistema de controle interno dos poderes da Repú-
blica. Este sistema, constituído por uma série de procedimentos e 
agências de inspeção e fiscalização, tem sua ação orientada pelos 
princípios que regem a administração pública:

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, 
de forma integrada, sistema de controle interno com a fi-
nalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, fi-
nanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da adminis-
tração federal, bem como da aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito privado;
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IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional.
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, 
dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob 
pena de responsabilidade solidária.
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sin-
dicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar ir-
regularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas 
da União. (Brasil, 1988, art. 74, grifos nossos)

Importa destacar que este dispositivo constitucional, ao atri-
buir às agências de controle interno a função de avaliar, também 
estabelece o objeto a ser avaliado, qual seja o cumprimento das 
metas previstas e a execução de programas e do orçamento. Ava-
liar, conforme disposto na CF/1988, pressupõe, para além da con-
formidade da ação dos implementadores, prescrições legais e metas 
previamente formuladas. As palavras presentes nesse dispositivo 
constitucional desconsideram todo um conhecimento, proveniente 
dos campos de análise das políticas públicas, sobre a atuação dos 
implementadores (Faria, C., 2005; 2012). 

De acordo com Spinelli (2008), as atividades de controle inter-
no devem ocorrer preventivamente, com vistas a identificar pontos 
críticos no curso das ações desempenhadas. Para Olivieri (2008, 
p. 110), o “[...] controle interno deixa de ser mero controle da le-
galidade e passa a ocupar papel-chave no ciclo de planejamento e 
avaliação das políticas públicas [...]”, pois torna-se responsável por 
acompanhar a formulação descentralizada de políticas públicas. No 
entanto, a afirmativa de Olivieri (2008) reitera a concepção canô-
nica da avaliação como etapa final de um ciclo supostamente linear 
das políticas. Se, para programas governamentais menos abrangen-
tes e com metas circunscritas, é possível afirmar este papel-chave, as 
avaliações das políticas de avaliação das instituições que compõem 
o sistema de educação superior são mais complexas, em razão da 
sua abrangência e da diversidade sistêmica que lhe é característica. 
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Reforma da administração pública e atuação dos 
Tribunais de Contas

A CF/1988 deu ao Executivo, expressivos poderes legislativos e 
de agenda (Figueiredo, 2001; Arretch, 2010), e esse arranjo institu-
cional tem influência sobre o Congresso como agência de controle 
do Executivo. Afirma Figueiredo (2001, p. 692):

O poder de estabelecer a agenda e controlar o processo 
legislativo reduz tanto as iniciativas de fiscalização dos 
parlamentares, quanto suas chances de sucesso. Reduz 
também, embora não o elimine totalmente, o papel que 
poderia exercer sobre a capacidade fiscalizadora do Con-
gresso a existência de um aparato legal confiável, de um 
sistema confiável de informações e de uma sólida estrutura 
organizacional. Em um contexto de concentração de poder 
institucional, a eficácia do controle do Congresso passa a 
depender muito de fatores externos, como a mobilização da 
opinião pública pela imprensa e por grupos organizados.

Em estudo anterior, Figueiredo e Limongi (1998) concluem que 
a melhor estratégia para os parlamentares brasileiros obterem recur-
sos, visando retornos eleitorais, é votar disciplinadamente de acordo 
com a orientação das lideranças partidárias. Os autores reconhecem 
que parlamentares se interessam por patronagem ou sinecuras, po-
rém estas não são suas motivações exclusivas, pois o interesse no 
sucesso de políticas governamentais afeta fortemente as chances de 
reeleição daqueles que participam de uma coalização de governo. 
Para esses autores, a CF/1988 estabeleceu uma organização insti-
tucional entre Legislativo e Executivo que favorece a adoção de es-
tratégias cooperativas entre os membros da coalização no governo. 

Os diferentes estudos de Figueiredo e Limongi (1994; 1996; 
1998) indicam que a organização institucional do Poder Legisla-
tivo e o poder de agenda do Executivo, após 1998, contribuíram 
para maior indução, pelo Executivo, das ações do Legislativo. A 



Rosimar de Fátima Oliveira | Glecenir Vaz Teixeira | Heloisa Silva de Oliveira Gomes | Lorena Maia

260

indagação que resta refere-se às análises a respeito dos resultados da 
fiscalização das ações do Executivo Federal pelo Legislativo. Para 
este tema, a pesquisa não encontrou estudos específicos na área da 
sociologia e da ciência política sobre os efeitos da fiscalização do 
TCU para o sistema educacional. 

Outro fator de influência para a ampliação e mudança de foco 
nos trabalhos exercidos pelo TCU diz respeito à difusão de ideias em 
torno de reformas da administração pública orientadas por empo-
deramento da performance dos atores e das instituições, a partir da 
década de 1990. A formação de um corpo técnico nos TCs os tornou 
agentes especialistas em best practices, na direção de maior legitimida-
de e economicidade da ação pública. Nos últimos anos, os TCs têm 
realizado diversos eventos para análise e debate de suas atividades. 
Como exemplo, podemos citar o 4º Fórum Nacional de Controle, 
ocorrido em 2020, cujo tema foi A Inovação em prol da Educação 
no Brasil. O evento tratou de questões como a “Educação digital: 
desafios, perspectivas e boas práticas”, “Soluções inovadoras para me-
lhoria da educação” e a “Integração entre universidades e em presas na 
busca de um caminho para a competitividade” (4º Fórum Nacional 
de Controle, 2020). Esses fóruns promovem a transferência de ideias 
e conhecimentos entre o corpo técnico do TCU e o dos diferentes 
tribunais do país, bem como entre esses corpora e os analistas das 
políticas e administração pública. Além disso, o TCU também con-
ta com uma escola de governo, o Instituto Serzedello Corrêa (ISC), 
responsável pela capacitação dos servidores do Tribunal, bem como 
por promover cursos e eventos em áreas afins ao controle externo e 
ao controle social. Alguns cursos presenciais e a distância podem ser 
destinados ao público interno e/ou externo. Desse modo, a atuação 
individual dos auditores pode ser influenciada por dinâmicas que en-
volvem novos modos de regulação dos sistemas de ação. 

Nessa mudança de foco, surgiu no Sistema de Controle Interno 
do TCU a distinção entre auditoria e fiscalização. A auditoria ficou 
com o papel de avaliação da gestão de forma integral, e a fiscaliza-
ção com o acompanhamento das ações como subsídio aos gestores 
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e às auditorias (Castro, 2018). Os controles clássicos foram ressig-
nificados, para acompanhar mudanças ocorridas na administração 
pública, num processo de valoração dos resultados. Essas mudanças 
incorporam sistemas promotores de accountability, numa transição 
de um modo de gestão racional-burocrático, considerado como 
típico dos controles clássicos, para um modo denominado como 
gerencial, que “[...] propõe uma nova racionalidade que incorpora 
instrumentos técnicos, leva em conta as relações humanas, atenua a 
separação taxativa entre direção e execução, propicia a persuasão e 
a obtenção do consenso, a fluidez das organizações, a delegação e a 
descentralização” (Groisman; Lerner, 2006, p. 93).

A atuação do TCU se tornou mais abrangente e se intensificou 
com a realização de auditorias de natureza operacional, principal-
mente na modalidade de avaliação de programa, visando contribuir 
para a melhoria do desempenho de programas de governo. O foco 
numa avaliação que contribua para aperfeiçoar a gestão dos progra-
mas governamentais é destacado nas auditorias operacionais, seja 
na auditoria de desempenho operacional ou na de avaliação de pro-
gramas. Em ambos os casos, há previsão de que os problemas detec-
tados devem ser objeto de correção, ou seja, a auditoria operacional 
implica monitoramento das ações desenvolvidas para correção de 
problemas detectados (Farenzena, 2010).

Groisman e Lerner (2006) apontam a existência de críticas a 
esse novo “poder” dos TCs na América Latina: o controle de resul-
tados. Consideram que se corre o risco de o Tribunal assumir uma 
parcela de responsabilidade no exercício desta função, o que pode-
ria configurar uma ação excessiva à sua natureza fiscalizadora. Par-
te dessas críticas fundamenta-se no risco de “corresponsabilidade”, 
pois a existência de recomendações para uma “boa gestão” compro-
mete o formulador das propostas (Groisman; Lerner, 2006).

As recomendações do Tribunal nem sempre têm caráter indica-
tivo; muitas ações corretivas são determinadas e vêm acompanha-
das de prazos para execução. Sundfeld et al. (2017, p. 874) afirmam 
que acórdãos do TCU “[...] podem ser partes de um processo mais 
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amplo e longo e veicular meras recomendações (que não precisam 
ser obrigatoriamente seguidas por sujeitos alvo de fiscalizações)”. 
Acrescentam os autores que os sujeitos fiscalizados devem levar em 
consideração o dispositivo em que o relator fundamenta a decisão 
sobre o mérito do processo, se tiver sido acolhido pelo colegiado. 
Entretanto, não é incomum que notícias divulgadas pelos mass me-
dia sugiram efeito vinculante a partir do conteúdo de pareceres, 
relatórios ou acórdãos parciais (Sundfeld et al., 2017, p. 875). 

Uma série de notícias sobre a atuação do TCU na avaliação da 
educação superior foram publicadas no jornal Folha de São Paulo: 

A) A ausência de estudos sobre calotes na formulação do 
programa [Fies] e de acompanhamento destes indicadores 
foi uma das falhas apontadas pelo TCU, em auditoria de 
2016. (Governo..., 2019, p. 84)
B) Manchete: Avaliação federal infla qualidade de curso 
superior, diz tribunal
Chamada: Auditoria do TCU aponta falhas em indicado-
res do Ministério da Educação. (Saldaña, 2018)
C) Manchete: Mal avaliado. 
Chamada: TCU pede aperfeiçoamentos em sistema de 
avaliação de cursos do ensino superior. (Mal..., 2018)

Os corpos dessas notícias informam acerca do escopo de atua-
ção do TCU e sugerem uma vinculação entre a instituição fiscaliza-
da e a sanção aplicada pelo TCU. Deve-se observar que, no Brasil, 
as recomendações do Tribunal não têm caráter “apenas” indicativo; 
as ações corretivas são determinadas e vêm acompanhadas de pra-
zos para execução, como se pode observar no seguinte relatório:

O TCU determinou ao Ministério da Educação que, no 
prazo de 90 dias, encaminhasse relatório contendo ava-
liação acerca da possibilidade de cumprimento das metas 
do Plano Nacional de Educação, indicando as correções 
necessárias para seu alcance e a execução física e financeira 
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das ações orçamentárias e dos programas e das políticas 
relacionados. (Brasil, 2018b, grifos nossos)

A autoridade para fixação de prazos é estabelecida pelo inciso 
XXI do artigo primeiro do Regimento Interno do TCU (Brasil, 
2018c). Além disso, devem-se destacar o poder de responsabiliza-
ção dos agentes públicos envolvidos e a aplicação de sanções por 
parte do Tribunal, conforme previsto no inciso XVII do mesmo 
artigo (Brasil, 2018c), como elementos que tornam suas “reco-
mendações” obrigatórias.

Internacionalização das políticas de avaliação e a 
atuação do TCU

Pons (2011), ao comentar sobre a avaliação das políticas educa-
tivas na França, afirma que, entre os atores responsáveis pela avalia-
ção, encontram-se alguns organismos que não possuem, de forma 
explícita, a função de avaliar. Em outras palavras, órgãos do Estado 
exercem a avaliação de forma indireta e passam a desenvolver papel 
fundamental no processo avaliativo das políticas educacionais. Para 
exemplificar, cita o exemplo dos TCs franceses: 

O Tribunal de Contas multiplica assim desde o início dos 
anos de 1980 “enquetes temáticas” sobre diferentes sujeitos 
(dos quais o sistema educativo em seu conjunto em 2003). 
Estas enquetes se respaldam em informações recolhidas 
por ocasião de muitos controles jurídicos ou de gestão fei-
tos pelo Tribunal ou pelas Câmaras Regionais de Contas 
e visam medir os “3 E” – eficácia, eficiência e economia – 
permitidas pela implementação de diferentes dispositivos 
de ação pública. (Pons, 2011, p. 75)

Os “3 Es” citados por Pons (2011) referem-se aos critérios de efi-
ciência das instituições educacionais, aferidos por indicadores como 
custos por alunos(as) concluídos ou custos e proficiência média dos 
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alunos(as). As medidas de eficácia são orientadas para indicadores 
de cumprimento do(s) objetivo(s) prescrito(s) para a instituição edu-
cacional e, de modo geral, são aferidas pelos resultados médios de 
proficiência das unidades escolares. Por último, o critério de efetivi-
dade envolve a construção de indicadores e julgamentos quanto às 
mudanças ocorridas em um determinado período, relacionadas de 
modo intencional ou não, direta ou indiretamente com o objeto de 
avaliação estabelecido pelos avaliadores.

A Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) teve uma influência determinante na evolução das novas 
formas de governance/regulação, nas quais a avaliação exerce um 
papel central (Chatel, 2011). A OECD influenciou no desenvol-
vimento de novos modos de regulação da administração, levando 
os processos de avaliações externas a serem publicados no Panora-
ma das Administrações Públicas: América Latina e Caribe (OECD, 
2020). As quatro constatações contidas no documento abordam: a) 
as melhorias ocorridas no bem-estar das populações, porém com 
permanência de situações de risco, devido à queda de confiança nos 
governos; b) perspectivas econômicas e fiscais em deterioração; c) a 
existência de estruturas para promoção de transparência e integri-
dade na tomada de decisões públicas, porém com implementação 
diversificada. A quarta constatação, por sua vez, trata-se mais de 
uma recomendação: “O fortalecimento da coordenação de políti-
cas, da gestão pública e da capacidade institucional aumentariam a 
eficácia das políticas públicas e ajudariam a recuperar a confiança 
dos cidadãos.” (OECD, 2020, p. 12). 

Para OECD (2020), sistemas de controle interno e de audito-
ria externa constituiriam bases fundamentais para a instituição de 
uma gestão pública capaz de assegurar a observância de normas 
e regulamentos, bem como alcançar com eficiência os resultados 
que os governos prometeram entregar. O diagnóstico e as propo-
sições contidas no documento de 2020 reiteram enunciados sobre 
a reforma da administração pública presentes desde a década de 
1980 e acrescentam novas proposições para consecução de obje-
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tivos comuns. Constituem recomendações difundidas internacio-
nalmente para a organização da gestão pública. O estudo conclui 
que “[...] países com instituições superiores de auditoria mais for-
tes tendem a registrar níveis mais baixos de percepção de cor-
rupção” (OCDE, 2020, p. 45, grifo nosso) e recomenda medidas 
voltadas para maior autonomia e independência das instituições 
de controle interno e externo. 

A atuação da OECD na educação: avaliação dos sistemas 
de avaliação

Na área educacional, a OECD (2018) divulgou documento in-
titulado Rethinking Quality Assurance for Higher Education in Bra-
zil (Repensando a Garantia de Qualidade para o Ensino Superior 
no Brasil), no qual avalia a relevância, a eficácia e a eficiência dos 
procedimentos de garantia da qualidade na educação superior bra-
sileira.2 De modo semelhante ao documento de 2020, o relatório 
sobre garantias de qualidade da educação superior traz constata-
ções e recomendações às autoridades governamentais brasileiras.3 A 
primeira refere-se à regulação do mercado de oferta educacional. O 
documento afirma que os requisitos de acreditação institucional são 
meios rigorosos de limitar a entrada no mercado do ensino superior 
de instituições privadas fraudulentas ou grosseiramente não quali-
ficadas, mas recomenda medidas adicionais para fornecer aos estu-
dantes e suas famílias informações sobre o estatuto de acreditação 
e a qualidade dos programas de ensino superior. Considera, em se-
gundo lugar, que os resultados apresentados a partir do Exame Na-
cional de Desempenho dos Estudantes (Enade) geram informações 
de reduzida confiabilidade e recomenda a utilização de um painel 
com um número maior de indicadores desagregados. Um terceiro 

2. Em 2017, por meio do Inep, o MEC contratou a OECD (trad. OCDE, Orga-
nização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para avaliar o Sinaes 
e o sistema de avaliação da pós-graduação conduzido pela Capes.
3. As constatações e recomendações a respeito da pós-graduação não serão elen-
cadas, devido ao escopo deste estudo. 
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tópico constata que a “desacreditação” das instituições é rara no 
setor privado e efetivamente impossível no setor público. Por essa 
razão, recomenda a redução do período de acreditação, com revi-
sões mais robustas e com foco nos resultados e nos procedimentos 
internos de garantia de qualidade. Por último, ao destacar o duplo 
papel do MEC, que tanto dirige quanto regula as instituições pú-
blicas federais, bem como a fragilidade da Comissão Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior (Conaes), propõe a criação de uma 
agência independente para assumir funções de avaliação. 

Dessa forma, a avaliação sistêmica conduzida pela OECD re-
comenda alterações em procedimentos e instrumentos do Sinaes, 
devido à necessidade de maior transparência e publicidade dos 
indicadores de qualidade, bem como para a promoção de maior 
quantidade de informação para respaldar as decisões de futuros 
estudantes sobre seus cursos. A crítica foi direcionada ao siste-
ma de avaliação, com o objetivo de promover maior eficiência e 
eficácia na regulação do mercado privado e dos quase-mercados 
existentes no setor público.

A avaliação da OECD obteve repercussão midiática:

Manchete: Relatório da OCDE reprova exame brasileiro 
que avalia ensino superior. 
Chamada: Avaliação é de que o Enade tem objetivos ‘irre-
ais’, falha na tarefa de atestar a qualidade das graduações 
e pode inibir inovações nos cursos. (Palhares, 2018, n.p.)

Os resultados da avaliação com maior repercussão foram os re-
lacionados ao Enade. De modo sintético, a análise e as recomenda-
ções a respeito do Enade foram: 

a. objetivos demasiado amplos para um teste (aferir conheci-
mentos e competências especificados nas DCNs dos respec-
tivos cursos e a compreensão de temas sociais mais amplos); 

b. a padronização dos resultados dos(as) estudantes está fun-
damentada em medida relativa de desempenho médio e 
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nenhum limite de qualidade explícito ou níveis mínimos 
esperados de desempenho são definidos; 

c. o indicador de qualidade ‘Conceito preliminar de cursos 
superiores’ (CPC) foi considerado pouco confiável e sem 
transparência, pois, na composição de seu cálculo, atribui 
35% de peso ao ‘Indicador de Diferença entre os Desem-
penhos Observado e Esperado’ (IDD). O IDD também foi 
alvo de críticas, uma vez que se baseia em “[...] uma série 
de suposições ousadas sobre a influência dos programas no 
desempenho dos alunos” (OCDE, 2018, p. 14).

d. A crítica aos objetivos do Enade contém, implicitamente, 
críticas ao conteúdo normativo de regulação da educação 
superior: é impossível mensurar toda a gama de resul-
tados de aprendizagem que qualquer diretriz curricular 
adequadamente formulada deve conter (OCDE, 2020). 
Por sua vez, à crítica a respeito da padronização dos re-
sultados subjaz a construção das métricas para os testes 
padronizados de aprendizado, em especial à do Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Por úl-
timo, as limitações postas ao CPC, em especial as pon-
derações, reiteram o disposto utilizado no relatório da 
auditoria conduzida pelo TCU. 

Radtke (2010, p. 58) já afirmava que a importância atribuída às 
organizações transnacionais e multilaterais em matéria educacional 
expressa um movimento de transição para uma “constelação pós-na-
cional” (Habermas, 2001). A novidade é que organizações transna-
cionais reivindicam a prerrogativa de influenciar, pelo menos indireta-
mente, o desempenho das instituições pertencentes aos sistemas nacionais 
de educação, por meio do estabelecimento de metas e de acordos sobre 
seus objetivos – da educação infantil ao ensino superior. Críticas aos 
modelos avaliativos formuladas com base em indicadores argumen-
tam e denunciam valores negligenciados por diferentes métricas. 
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Políticas de avaliação das políticas públicas e o  
controle externo 

No portal eletrônico do Tribunal, foram encontradas mais de 
sessenta publicações, entre 2003 e 2020, relacionadas às atividades 
do TCU nas instituições educacionais, na fiscalização de recursos de 
programas federais da área, além de trabalhos acadêmicos, relatórios, 
entre outras produções semelhantes. Dentre os objetos da fiscaliza-
ção do TCU relacionados à educação, destacam-se o “Acompanha-
mento do PNE”, os “Precatórios do Fundef” e o “Projeto Integrar”.4 
Este projeto decorre de acordo de cooperação firmado entre o TCU 
e a OECD em 2017, para o desenvolvimento de uma estratégia de 
controle coordenado na seleção de auditorias relacionadas aos resul-
tados das políticas descentralizadas na área educacional.5 

O quadro analítico adotado pelos analistas do Projeto Integrar 
considerou o sistema educacional brasileiro de educação básica 
como descentralizado,6 cuja gestão deveria ocorrer mediante “go-
vernança multinível”. 

Enquanto a responsabilidade constitucional pela gestão e 
prestação da educação básica recai sobre os estados e muni-
cípios, o governo federal tem a responsabilidade de prover a 
direção e coordenação estratégica da política nacional e atuar 
supletivamente no seu financiamento. (Brasil, 2020, p. 84)

Se, por prover a direção e a coordenação estratégica, os analis-
tas do Projeto Integrar considerassem o expressivo poder legislativo 

4. Informação disponível em: https://bit.ly/3fZB7TZ. Acesso em: 02 nov. 2020.
5. A cooperação entre o TCU e a OECD previa três fases. A primeira envolveu 
pesquisa sobre o cenário do sistema de controle brasileiro e das políticas descen-
tralizadas. A segunda, o desenvolvimento de modelos de indicadores e testagem. 
Nesta fase, os estudos se concentraram na área educacional. E a terceira consistiu 
na apresentação do relatório final, com recomendações de modelos. 
6. Conceituado como um desenho da política pública quanto à delegação de po-
der, nos aspectos político, administrativo e fiscal (Brasil, 2020, p. 103).
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e de agenda assegurado ao Executivo Federal brasileiro na atual 
Constituição Federal, conforme reitera a literatura sobre políticas 
públicas no Brasil (Figueiredo, 2001; Arretche, 2010), o conceito de 
governança multinível, entendido como o “[...] sistema de negocia-
ção contínua entre os governos alojados em vários níveis territoriais, 
a partir de uma autoridade que está mais dispersa verticalmente, 
com diferentes esferas de influência” (Brasil, 2020, p. 103), não se 
aplicaria, pois, no Brasil, negociações entre diferentes níveis de go-
verno ocorrem de modo esparso e, na maioria das vezes, centradas 
em problemas mais conjunturais. 

No entanto, é o diagnóstico sobre a relevância de um sistema 
educacional descentralizado e a ser administrado mediante gover-
nança multinível que vai orientar a construção de ferramentas para 
uso na avaliação pelos TCs. O relatório do Projeto Integrar parte de 
um “[...] modelo lógico simplificado que pode ser aplicado a qual-
quer etapa da educação básica [...]” (Brasil, 2020, p. 24). Em relação 
à governança do sistema de educação básica, o relatório do Projeto 
considera como elementos-chave do sistema educacional brasileiro:

I. As entidades responsáveis pela formulação e implemen-
tação da política educacional e a distribuição de responsa-
bilidade entre elas;
II. A formulação e implementação de políticas específi-
cas que orientam e afetam a forma como as escolas fazem 
seu trabalho;
III. Outras políticas e programas que apoiam diretamente 
os objetivos do sistema educacional;
IV. O estabelecimento de metas e ferramentas de avaliação 
e monitoramento, incluindo revisões por órgãos de au-
ditoria, que informam a formulação e implementação da 
educação e outras políticas e programas relevantes. (TCU, 
2020, p. 25, grifo nosso)

O que difere as considerações formuladas pela OECD (Brasil, 
2020) das análises contidas nas abordagens clássicas de políticas pú-
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blicas é o acréscimo de processos de revisões por órgãos de auditoria. 
A organização sugere que órgãos de fiscalização e controle externo se 
posicionem como instâncias revisoras das políticas públicas, tendo 
por referência o sistema brasileiro de educação básica. Abordagens de 
análise dos sistemas de políticas públicas críticas às apreensões mais 
lineares do ciclo das políticas têm ressaltado sua dinâmica interativa. 

Atores

Processos Resultados

Representações Instituições

Figura 1. Elementos componentes de quadro analítico de políticas públicas
Fonte: Lascoumes e Le Galès (2012, p. 45).

A análise de políticas públicas, nos termos expostos por Las-
coumes e Le Galès (2012), requer a reconstrução de um quebra-
-cabeças, tanto em relação aos seus elementos constitutivos e, espe-
cialmente, quanto à sua dinâmica interativa. Ou seja, nos termos 
expostos por Faria (2005, p. 106), verifica-se “[...] uma ênfase quase 
exclusiva na utilização instrumental, intraburocrática, da avaliação 
das políticas públicas ou, quando muito, nas interações entre de-
cisores, gestores e população beneficiária”. Estudos avaliativos ten-
dem a negligenciar questões como a localização institucional dos 
sistemas de avaliação, bem como o seu grau de vinculação às auto-
ridades decisórias e responsáveis por seu financiamento. Seguindo a 
cartilha do Projeto Integrar,

[...] o acordo realizou um diagnóstico especializado, capaz 
de identificar melhores práticas, modelos e instrumentos 
que pudessem servir de referência para que as cortes de 
contas tivessem melhores condições de atuar, com vistas 
ao aperfeiçoamento dos resultados das políticas públicas 
descentralizadas para os cidadãos. (Brasil, 2020, p. 13)
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Poucos meses depois do acordo com a OECD, em maio de 
2018, o TCU julgou e aprovou relatório de auditoria operacional, 
cujo objeto foi a regulação e avaliação de cursos superiores realizada 
no âmbito do Sinaes e os procedimentos de registros de diplomas 
de graduação. Tanto o relatório da OCDE quanto o relatório de 
auditoria operacional do TCU questionaram a eficácia dos instru-
mentos do atual Sinaes.

Pressupostos orientadores da auditoria operacional

Os auditores do TCU distinguem processos de avaliação dos 
processos de regulação:

[...] o processo avaliativo busca mensurar essa qualidade 
em todas as dimensões previstas, ao passo que o processo 
regulatório, ainda que se utilize de insumos provenientes 
da avaliação, dela se distingue e tem por objetivo suprimir, 
corrigir, ou, ainda, incentivar as ofertas de cursos e expan-
são das instituições de ensino. (TCU, 2017, p. 8)

Um processo avaliativo adequado seria, portanto, uma condi-
cionante à efetividade da regulação, ao passo que a construção de 
indicadores garantiria que a situação representada corresponda à 
realidade. Sem estes, a regulação corre o risco de não contribuir 
adequadamente para a melhoria das instituições e do sistema como 
um todo (TCU, 2018a). O TCU argumenta, portanto, que um 
processo avaliativo deve ser centrado nos indicadores e estes devem 
expressar uma realidade que associa os resultados dos processos ava-
liativos à melhoria das instituições e do sistema por meio da regu-
lação. “O sistema avaliativo serve tanto às instituições, que buscam 
seu próprio aperfeiçoamento, quanto à sociedade, que baseia suas 
escolhas nessas avaliações” (TCU, 2018a, p. 9). 

Nesse sentido, sem uma avaliação realística, corre-se o risco de 
instituir uma regulação falha. Os auditores reiteram princípio ex-
posto no relatório da OECD, apresentado ao público externo no 
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mesmo ano de 2018, a respeito da aferição da qualidade da educação 
como algo mensurável, embora diferenciado, enquanto a regulação 
sistêmica é aprendida como controle da ação pública por parte dos 
poderes públicos. Na defesa de indicadores de desempenho, com 
vistas à busca por eficiência e economicidade, a OECD e, neste caso, 
o TCU adotam processos de benchmarking,7 à semelhança da gestão 
privada, a fim de conduzir a regulação dos sistemas educacionais. 
A palavra regulação é entendida como um processo de ajuste, con-
forme certas regras ou normas. Em um sentido jurídico-político, o 
termo expressaria um conjunto de arranjos institucionais e de me-
canismos de controle das ações. Por sua vez, a sociologia política da 
ação pública destaca que regulação é resultante de arranjos, confli-
tos e compromissos, bem como da intervenção de atores diversos e 
desiguais (Maroy, 2011). Maroy (2013) afirma que, apesar da meta 
declarada de melhoria da eficácia e eficiência dos sistemas educacio-
nais por parte das agências de avaliação, os sistemas de indicadores 
educacionais operam políticas de accountability que consideram a 
educação como um sistema de produção escolar. 

O relatório de auditoria operacional é guiado por questões que 
estão diretamente relacionadas ao objeto a ser auditado. Dentre as 
questões propostas, destaca-se: Q1. Os Conceitos Enade e CPC são 
adequados, respectivamente, para avaliar o desempenho dos concluin-
tes e medir a qualidade/excelência dos cursos superiores de graduação?

O Conceito Enade (CE) é obtido através dos resultados dos 
estudantes que realizaram o exame, como o mínimo de dois estu-
dantes concluintes por curso, e é divulgado anualmente pelo Inep. 
“Esse indicador expressa uma medida relativa do desempenho mé-
dio dos estudantes de um curso com relação ao desempenho médio 
da área de avaliação a qual ele pertence” (Inep, 2020a, p. 1). Leva-se 

7. O benchmarking pode ser considerado uma “[...] técnica voltada para a identi-
ficação e implementação de boas práticas de gestão. Seu propósito é determinar, 
mediante comparações de desempenho e de boas práticas, se é possível aperfei-
çoar o trabalho desenvolvido em uma organização. O benchmarking pode ajudar 
na identificação de oportunidades de melhorar a eficiência e proporcionar econo-
mia.” (Brasil, 2000, p. 7).
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em consideração, para efeito de cálculo, o número de estudantes 
participantes com resultados válidos e o desempenho dos estudan-
tes participantes nas partes de Formação Geral (FG) e de Compo-
nente Específico (CEsp) do exame (Inep, 2020a).

O CE também faz parte da base de cálculo do CPC, conceito 
já abordado no segundo capítulo. Além de contar com a dimensão 
do CE, adicionalmente, o CPC é constituído por oito componentes, 
agrupados nas seguintes dimensões, conforme informado pelo Inep:

I - Desempenho dos Estudantes: mensurado a partir das 
notas dos estudantes concluintes no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (Enade);
II - Valor agregado pelo processo formativo oferecido pelo 
curso: mensurado a partir dos valores do Indicador de Dife-
rença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD);
III - Corpo Docente: baseado em informações obtidas a 
partir do Censo da Educação Superior, referente ao ano de 
aplicação do Exame, sobre a titulação e o regime de traba-
lho dos docentes vinculados aos cursos avaliados; e
IV - Percepção Discente sobre as Condições do Processo 
Formativo: obtida por meio do levantamento de infor-
mações relativas à organização didático-pedagógica, à 
infraestrutura e instalações físicas e às oportunidades de 
ampliação da formação acadêmica e profissional, a partir 
das respostas obtidas com a aplicação do Questionário do 
Estudante. (Inep, 2020b)

Sobre esses aspectos, o TCU conclui que, apesar de todo o sis-
tema de credenciamento, recredenciamento, autorização e avaliação 
das instituições e dos estudantes do ensino superior consumir con-
sideráveis recursos do governo, ele não garante 

[...] um padrão elevado de qualidade, como se esperaria. Ao 
contrário: os sistemas de avaliação, o Enade entre eles, não 
trabalham com padrões ou referências explícitas de qua-
lidade, mas se limitam a indicar que curso é o melhor ou 
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o pior dentro de seu grupo – sem dizer se sua qualidade é 
aceitável ou não em termos absolutos. Além disso, univer-
sidades e centros universitários, que têm autonomia, não 
precisam de autorização para funcionamento de novos cur-
sos, independentemente de seu desempenho em outros já 
em funcionamento. (Ipea, 2018 apud Brasil, 2018a, p. 43)

Uma segunda questão de auditoria pressupõe a capacidade de 
regulação do Sinaes Q2. A sistemática de avaliação de cursos por 
meio do conjunto de indicadores disponíveis é adequada à regula-
ção (autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento) 
e demais políticas de expansão (Fies, Prouni etc.)? 

De acordo com Schwartzman (2018, p. 346), “O resultado de 
todo esse sistema, que consome recursos consideráveis tanto do go-
verno quanto das instituições e estudantes avaliados, deveria ser a 
garantia de um padrão elevado de qualidade, mas não há nenhuma 
evidência de que isso de fato ocorra”. 

Uma das razões apontadas pelo autor para esta ausência de 
garantia de qualidade está contida no fato de que o Sinaes não 
desenvolveu um padrão-referência explícito de qualidade para os 
seus indicadores, conseguindo demonstrar apenas quais cursos são 
melhores entre si, ou seja, afere apenas a qualidade relativa. Além 
disso, chama a atenção para os altos custos do Sinaes, especialmente 
no que se refere aos processos de avaliação in loco (Schwartzman, 
2018). O autor aponta ainda que não há estímulo para que as ins-
tituições de ensino superior (IES) possam melhorar seus desem-
penhos, e, em alguns casos, o MEC pode aplicar sanções às IES 
privadas, o que não ocorre com as IES públicas, porque possuem 
mais recursos e “[...] recrutam alunos de níveis socioeconômicos 
mais elevados, [que] geralmente se saem melhor, e por isso escapam 
sempre das eventuais sanções” (Schwartzman, 2018, p. 346). 

Importante ressaltar que a adesão a programas como o Pro-
grama Universidade para todos (ProUni), o Programa de Financia-
mento Estudantil (Fies), o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec) e a Universidade Aberta do Brasil 
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(UAB) estão vinculados aos resultados do Enade, do CPC e do 
Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) das IES, 
conforme apontado por Sousa e Fernandes (2016). Nesse sentido, 
pode-se considerar esta condição uma forma de estímulo às IES 
melhorarem seu desempenho. Ao afirmar que a rede pública tem 
mais condições de captar alunos com melhores índices socioeco-
nômicos, o autor acaba por estabelecer uma relação direta entre 
alunos com melhores condições financeiras e melhores resultados 
encontrarem-se na rede pública.

Schwartzman (2018) aponta dois efeitos problemáticos relacio-
nados ao Enade: o primeiro diz respeito ao engessamento curricu-
lar que o modelo padronizado de prova impõe aos currículos dos 
cursos, e o segundo à disputa de notas entres as IES privadas e às 
estratégias escusas adotadas por estas na busca por conceitos mais 
elevados, gerando o ranqueamento entre elas. O autor enfatiza ain-
da a necessidade de reavaliação do próprio Enade e da criação de 
uma regulação mais eficaz para o ensino superior, bem como um 
sistema de avaliação descentralizado.

Um sistema mais eficaz de regulação do ensino superior 
deveria ser mais leve, com mais ênfase nos resultados, com 
destaque pelo desempenho dos formados no mercado de 
trabalho, e não nos insumos. [...] O mais indicado pode ser 
um sistema descentralizado de acreditações e avaliações múl-
tiplas, às quais as instituições possam se filiar, e um sistema 
bem desenvolvido de informações para o público, estimulan-
do, dessa forma, um mercado efetivo de qualidade no país, 
para os diversos segmentos. (Schwartzman, 2018, p. 347)

O autor evidencia, portanto, que o caminho da qualidade do 
produto ofertado pela educação superior, e mesmo a qualidade da 
avaliação deste produto, encontra-se na regulação pelo mercado.
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Apropriação interna de políticas difundidas 
internacionalmente 

Em 2018, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
publicou Desafios da Nação,8 coletânea que se propunha a difundir 
proposições para o incremento da produtividade dos fatores de pro-
dução. Entre os diversos temas abordados, como, por exemplo, cres-
cimento econômico, saúde, reforma da previdência e sustentabilida-
de, três capítulos da coletânea relacionam-se mais diretamente com 
este estudo. O primeiro, “Educação Básica: a obrigação da reforma 
ampla”, analisa apenas o ensino fundamental e o ensino médio, sem 
mencionar a educação infantil ou a etapa da pré-escola. Esta seção 
da coletânea, após considerar fatores socioeconômicos intervenientes 
nas trajetórias e no desempenho dos(as) estudantes, ressalta o papel 
do MEC como órgão de regulação sistêmica e sugere que este deveria

[...] passar a assumir o papel central de idealizador das po-
líticas educacionais, de avaliador do desempenho e de for-
mulador e implementador de regras de incentivos e sanções 
às ações locais, além, obviamente, de continuar produzin-
do informações estatísticas e fazendo avaliações sistemáti-
cas de desempenho. (Ipea, 2018, p. 67)

A ideia de atribuir ao MEC a regulação do sistema tripartite de 
educação básica acha-se presente desde a aprovação da Lei que criou o 
Exame Nacional de Cursos (Brasil, 1995, art. 1º), precedendo a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996). Esta, por 
sua vez, afirma a competência da União na coordenação da política 
nacional de educação (Brasil, 1996, art. 8º, §1º). Entretanto, preocu-
pações com e sugestões para a governance sistêmica acham-se presentes 
também na coletânea (Ipea, 2018) a respeito da educação superior. 

8. O documento do Ipea e o relatório de auditoria operacional do TCU foram 
produzidos e publicados na mesma época (2017-2018). 
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O diagnóstico concernente à educação superior afirma que 
no Brasil é muito imperfeita a relação entre a oferta de educação 
superior e a demanda do mercado de trabalho, e, por essa razão, 
“[...] o papel do Estado [leia-se União] no controle do setor e na 
governança das instituições de ensino superior deve ser redefinido” 
(Ipea, 2018, p. 75). A linhas básicas de reforma apresentadas pelo 
Ipea (2018) estão ancoradas no estudo de Schwartzman (2018). A 
respeito da avaliação na educação superior, afirma este autor: 

[...] todo o sistema de avaliação implementado pelo Minis-
tério da Educação supõe que todas as instituições devem se 
aproximar do modelo da universidade de pesquisa. Isso faz 
com que os cursos e as instituições que se afastam desse mo-
delo, que constituem a grande maioria, sejam vistos como in-
desejáveis e pouco valorizados. (Schwartzman, 2018, p. 344)

Esta constatação leva o autor a propor mudanças no Sistema de 
Regulação e Avaliação da Educação Superior. Estas mudanças estão 
relacionadas à atuação mais assertiva do MEC, como também a diag-
nósticos e proposições semelhantes aos apresentados pela OECD. 

Resistências à difusão transnacional de políticas de 
avaliação educacional

A repercussão do estudo da OECD (2018) levou os técnicos do 
Inep a produzirem documento no qual fazem considerações sobre 
o relatório que contém o estudo Rethinking Quality Assurance for 
Higher Education in Brazil. A primeira crítica formulada está re-
lacionada à modelagem da pesquisa para a análise de um sistema 
educacional com as proporções e diversidade do Brasil e as caracte-
rísticas diferenciadas das instituições de educação superior a serem 
avaliadas. Por exemplo, o relatório da OECD defende que as IES 
devem ter a capacidade de cuidar da própria qualidade, efetuar o au-
tocredenciamento, criar, revisar e eliminar programas de forma au-
tônoma, sem estarem vinculadas a processos de avaliação e creden-



Rosimar de Fátima Oliveira | Glecenir Vaz Teixeira | Heloisa Silva de Oliveira Gomes | Lorena Maia

278

ciamento externos, conforme ocorre em outros países. No entanto, 
para que as IES brasileiras alcancem esta autonomia, deve haver um 
sistema de avaliação muito diferente e mais robusto do que o atual 
sistema, inspirado em outros países que adotam a autoacreditação. 

A este respeito, o Inep compreende que:

Tal ideia sem o estudo sistemático e diferencial da qualida-
de dos cursos autorizados, comparando IES que hoje pos-
suem essa prerrogativa e outras que não as têm, parece‐nos 
perigosa. [...] O sistema já é superlativo com relação ao nú-
mero de cursos, e possui uma quantidade considerável de 
vagas ociosas (tanto nas IES públicas quanto nas privadas). 
Pensando no aluno, talvez o principal interessado, há que 
se ponderar a possível proliferação de cursos de baixo custo 
e de abertura de cursos que tendem a ser abandonados pela 
ausência de alunos [...]. (Inep, 2018, p. 7)

Em seguida, o Inep faz observações acerca da ausência de fun-
damentos para as interpretações efetuadas sobre diferentes procedi-
mentos do Sinaes. Após analisar as críticas presentes no relatório da 
OECD e apontar os riscos inerentes a algumas das proposições de 
reforma, o documento produzido no Inep finaliza e reitera suges-
tões anteriores apresentadas ao órgão internacional e não contem-
pladas no relatório final:

1. Fundamentação teórica claramente definida acerca de 
pressupostos, princípios e proposições que permitam a 
identificação clara de pontos exequíveis e razoáveis das 
mudanças propostas ao processo avaliativo;

2. Metodologia da pesquisa adequadamente descrita;
3. Apresentação da revisão de literatura comparada, 

haja vista as recomendações ancoradas em exemplos 
internacionais;

4. Descrição aprofundada dos processos analisados, de-
vidamente articulados com os seus dispositivos legais 
e normativas atualizados, apresentando as fragilidades 
identificadas e embasamentos sobre as críticas realizadas;
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5. Cuidado com as generalizações a partir dos poucos 
casos (entrevistas) analisados;

6. Indicação das fontes de dados apresentadas e dos pro-
cedimentos de análise e sistematização; 

7. Fundamentação e análise da capacidade de execução 
das propostas e recomendações, sobretudo conside-
rando-se o tamanho e a complexidade do Sistema, e 
sua adequação à legislação vigente. (Inep, 2018, p. 10)

Independente do mérito do documento apresentado pela Daes, 
elementos clássicos de análise de políticas públicas acham-se pre-
sentes. O documento revela que stakeholders9 da área foram ouvi-
dos parcialmente e que a preocupação da agência transnacional em 
fundamentar seus argumentos para o país que a contratou foi redu-
zida. Trata-se, na realidade, de um documento que busca difundir 
modelos de “boas práticas”, estabelecidas a partir da experiência 
endógena dos autores. Cury (2017, p. 18) aponta que,

Para tais organismos, o setor público, para ajustar-se aos 
novos tempos, deveria revestir-se de um novo modus ope-
randi caracterizado pelo melhor design do setor privado 
em termos de gestão, revendo custos e apoiando a seve-
ridade nos gastos com vistas ao ajuste fiscal. [...] Tanto 
a OCDE quanto o Banco Mundial apelam para pessoas, 
no governo ou fora dele, dispostas a reformar os serviços 
públicos a fim de que abracem um modo de ofertá-los que 
estabeleça objetivos de desempenho eficaz e se colocam 
como parceiros nessa tarefa. (grifo do autor)

9. Silva e Melo (2000), ao apresentarem modelo de ciclo de políticas, articu-
lado com as noções de redes, aprendizado institucional e stakeholders, definem 
este termo como os grupos de interesse que atuam para garantir políticas que 
melhor lhe atendam. Nesse modelo, os papéis são negociados, os graus de ade-
são variam, os recursos entre atores são objeto de barganha, os formuladores de 
políticas operam sob constrangimentos de tempo e recursos, por exemplo, não 
tendo controle dos fenômenos sociais que podem ocorrem ao se implantar uma 
política, tampouco de sua contingência.
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Nesse sentido, órgãos como a OECD, ao estabelecerem parce-
rias com os países associados, tornam-se também influenciadores 
do ciclo de políticas públicas, mesmo que encontrem resistência 
a esta difusão transnacional. No caso das políticas de avaliação, 
quando questionam e criticam a qualidade do modelo nacional e, 
adicionalmente, apresentam diretrizes que “garantirão a qualida-
de”, reforçam a inserção de um modelo externo à realidade local. 
Esta inserção se fortalece, pois encontra adesão de outros órgãos 
locais, como é o caso do TCU.

 
Avaliando políticas de avaliação: a atuação do órgão de 
controle externo

A Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do 
Desporto (SecexEducação) do TCU foi responsável pela auditoria 
operacional que, ao avaliar a atuação da Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior (Seres) e, consequentemente do 
Inep, teve por foco analítico a regulação institucional de controle 
(Barroso, 2005) dos cursos de graduação e as métricas de constru-
ção dos que aferiam a qualidade dos cursos. Ambos, o processo de 
regulação dos cursos e o das instituições de ensino superior, bem 
como a formulação e aplicação dos indicadores educacionais, fazem 
parte do Sinaes, cuja responsabilidade de regulação e supervisão 
cabem ao MEC e à Conaes.10 O Inep, por sua vez, é responsável 
pela operacionalização dos instrumentos e processos de avaliação 
contemplados pelo Sinaes, após a aprovação pela Conaes e o MEC. 

10. Apesar de a fiscalização ter sido originada de um pedido da Comissão de 
Defesa do Consumidor, em 2015, para avaliar a atuação do MEC na avaliação 
dos cursos de bacharelado em Direito, devido ao baixo índice de aprovação nos 
exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi decisão do próprio TCU 
estender o objeto de auditoria. Este foi o primeiro trabalho do TCU voltado 
especificamente à regulação e à avaliação da educação superior. Registra-se ainda 
que o TCU planeja outras frentes de trabalho em relação à educação superior e 
informa que “[...] os procedimentos relativos à regulação, avaliação e supervisão 
das Instituições de Ensino Superior (IES) serão objeto de proposta de fiscalização 
para atuações futuras do Tribunal” (Brasil, 2018a, p. 1).
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Com fundamento na estratégia de ação 12.19, presente na meta 
12 do PNE:

[...] reestruturar com ênfase na melhoria de prazos e quali-
dade da decisão, no prazo de 2 (dois) anos, os procedimen-
tos adotados na área de avaliação, regulação e supervisão, 
em relação aos processos de autorização de cursos e ins-
tituições, de reconhecimento ou renovação de reconheci-
mento de cursos superiores e de credenciamento ou recre-
denciamento de instituições, no âmbito do sistema federal 
de ensino. (Brasil, 2014)

O TCU realizou auditoria quanto à regulação e avaliação dos 
cursos superiores e quanto aos procedimentos de registros de diplo-
mas. Em 23 de maio de 2018, o Pleno do TCU definiu um conjunto 
de determinações para o Inep, em decorrência da auditoria operacio-
nal, cujo foco inicial fora a solicitação, apresentada pela Comissão 
de Defesa do Consumidor do Congresso Nacional,11 para avaliar os 
procedimentos de fiscalização dos cursos de Direito. No entanto, o 
relatório do acordão informava sobre os procedimentos adotados pela 
equipe de auditores da SecexEducação da instrução da auditoria: 

Na fase de planejamento do presente trabalho, no entanto, 
a partir dos exames iniciais por parte da equipe, vislum-
brou-se a possibilidade e oportunidade de estender o objeto 
da auditoria a todos os cursos de graduação, tratando espe-
cificamente o curso de Direito numa questão de auditoria 
à parte. (Brasil, 2018a, p. 2)

É importante observar que o objetivo expresso pelos auditores 
dirige-se a uma meta-avaliação dos procedimentos de avaliação sis-
têmica, pois a auditoria operacional proposta priorizava a análise 
das ações desenvolvidas pela Seres, órgão do MEC responsável pela 

11. A auditoria originou-se da Proposta de Fiscalização e Controle 64/2015, 
da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados (TC 
021.230/2016-1) e foi realizada no período de maio a outubro de 2017.
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regulação e supervisão das IES e dos cursos, e pela Daes, respon-
sável pela operacionalização dos procedimentos e instrumentos de 
avaliação aprovados pelo Conaes e o MEC. 

Neste caso, o Tribunal observa sua autonomia quanto ao ob-
jeto de fiscalização, e o texto dos auditores indica interesse em 
avaliar o sistema de avaliação da educação superior. O acordão 
proferido – Acórdão: 1.175/2018-TCU-Plenário – determinou ao 
Inep, entre outros assuntos, os seguintes procedimentos em relação 
à avaliação da educação superior: 

A. No prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar plano de 
ação com etapas e prazos razoáveis e justificados para im-
plementação das medidas constantes no acordão; 

B. finalizar o processo de classificação dos cursos superiores em 
funcionamento no País, no sentido de vinculá-los a determi-
nada área do conhecimento para efeito de aplicação do Enade;

C. estabelecer procedimentos de controle/verificação tendentes a 
averiguar regularidade e suficiência das inscrições no Enade;

D. desenvolver fundamentos teórico-metodológicos para 
construção dos indicadores do ensino superior, quanto: 

i.  aos procedimentos utilizados para conversão das notas 
contínuas em conceitos, de modo que os meios a serem es-
tabelecidos para tanto não gerem impactos significativos 
nos resultados das avaliações em decorrência estrita dos 
critérios de conversão utilizados; e 

ii.  às justificativas técnicas para cada ponderação a ser utiliza-
da nas notas que dão origem aos conceitos;

iii.  ao nível de qualidade/excelência no que concerne aos cur-
sos superiores de graduação, e não somente o desempenho 
relativo entre cursos;

iv.  à inclusão dos resultados do Enade na métrica relativa ao 
Conceito de Curso – CC (Brasil, 2018a, p. 44)

O acordão finaliza as medidas dirigidas ao Inep determinando 
que o órgão desse publicidade à metodologia a ser desenvolvida; que 
informasse os fundamentos teórico-metodológicos para construção 
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dos indicadores do ensino superior; os critérios de conversão das 
notas contínuas em conceitos e as justificativas técnicas para cada 
ponderação a ser utilizada nas notas que dão origem aos conceitos, 
bem como aos demais aspectos da metodologia. 

O TCU tem competência para determinar medidas corretivas 
e estabelecer prazos de cumprimento das providências arroladas 
aos órgãos auditados, quando constatadas faltas ou impropriedades 
de caráter formal (Brasil, 1992, art. 43, inc. I). As recomendações 
estabelecidas no acórdão envolvem o aperfeiçoamento de procedi-
mentos já desenvolvidos pelo Inep, com vistas à maior eficácia e 
efetividade em face dos objetivos pretendidos. Já a quarta recomen-
dação envolveu basicamente a publicidade dos fundamentos que 
orientavam a métrica de construção dos indicadores de cursos. 

Repercussão midiática

Em entrevista concedida à Rádio Senado, o então secretário de 
controle externo da educação do TCU, Ismar Barbosa Cruz, tratou 
do processo da auditoria operacional: 

O Tribunal de Contas da União fez essa auditoria baseado 
num dado, que chama muita atenção, que foi o crescimen-
to do número de cursos de graduação no Brasil e do nú-
mero de matrículas. Pra se ter uma ideia nós passamos de 
um total de um pouco mais de 6 mil cursos de graduação 
em 1995 para mais de 34 mil em 2016, um acréscimo de 
450% nesse período, e, basicamente, esse crescimento está 
localizado na expansão das matrículas e dos cursos no se-
tor privado, na educação superior privada. Então a gente lá 
no TCU, nós já vínhamos acompanhando este fenômeno 
e resolvemos avaliar alguns aspectos da regulação que o 
MEC faz sobre o funcionamento das universidades, das 
faculdades privadas. (Faria, A., 2018)

De acordo com o secretário, umas das conclusões mais impac-
tantes da auditoria coloca em dúvida a credibilidade do Sinaes: 
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[...] é que essa avaliação realizada pelo MEC pode não estar 
refletindo a real qualidade dos cursos de graduação, porque 
a metodologia que o MEC utiliza faz com que as notas dos 
cursos tenham um tratamento estatístico que praticamen-
te nivela os cursos em função dos desempenhos apurados. 
Em outras palavras: é como se eu tivesse uma comparação 
entre os cursos existentes, e não entre o resultado apurado e 
um desempenho ideal. É como – vou tentar simplificar – se 
o ideal fosse um curso ser avaliado em uma universidade, 
uma faculdade numa escala de 0 a 10, sendo 10 o máximo; 
essa seria uma avaliação, digamos assim, com escore bruto, 
uma avaliação objetiva sobre o desempenho de 0 a 10. Nós 
teríamos uma percepção um pouco mais realista, mas a me-
todologia que é utilizada, ela faz uma comparação entre os 
níveis, os desempenhos das faculdades avaliadas, ou seja, se 
nós temos faculdades apenas no nível 5, compara-se então 
o universo entre o menor número e 5 e, dentro desta escala 
menor, é que eu vou classificar os cursos, segundo o seu de-
sempenho. [...] É possível que o aluno, o estudante brasileiro, 
quando busca uma universidade, uma faculdade privada e, 
ao fazer isso, se inspira na avaliação que o MEC oferece so-
bre a qualidade do ensino, esteja comprando gato por lebre, 
ou seja, esteja acreditando numa qualidade boa declarada 
pelo escore, pela nota que dá o MEC, mas que na verdade 
estaria longe de ser o ideal. (Faria, A., 2018)

Apesar de o secretário enfatizar, durante a entrevista, que as 
críticas ao Sinaes estavam sendo direcionadas às faculdades priva-
das, o que dá a entender que o objeto de auditoria tenha se restrin-
gido à rede privada, não há tal restrição de foco no processo TC 
010.471/2017-0. Ao contrário, ele traz uma análise abrangente so-
bre o subsistema de ensino superior, com críticas voltadas a alguns 
indicadores do Sinaes, e sobre a relação destes com as instituições 
ofertantes e os cursos que estão sujeitos ao sistema de avaliação, 
sejam eles pertencentes à rede pública ou privada:
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A educação superior no Brasil é uma competência priori-
tária da União e ela faz isso de duas maneiras: ou oferta 
diretamente os cursos – nós temos um conjunto de uni-
versidades públicas no Brasil inteiro –, ou faz a chamada 
regulação do ensino superior privado. É sobre este segundo 
conjunto é que nós nos dedicamos. Então, é muito impor-
tante que essa regulação seja eficiente para que o cidadão 
brasileiro tenha certeza de que aquela faculdade privada 
que ele escolhe tenha qualidade ideal para o seu desenvol-
vimento profissional e, a rigor, a conclusão geral do traba-
lho é que a avaliação precisa melhorar muito para que os 
cidadãos brasileiros tenham essa certeza na hora de optar 
pelo curso, pela faculdade A ou B. (Faria, A., 2018)

O Inep, por meio de informativo, manifestou insatisfação com 
alguns aspectos desta auditoria, afirmando que são críticas parciais 
e não justas em sua plenitude. Esclareceu ainda que vem passando 
por um processo de revisão de seus instrumentos de avaliação in 
loco e ressalta que

É de extrema honestidade intelectual e ética reconhecer 
que, apesar de encontrarmos problemas, os procedimentos 
desenvolvidos permitiram avanços em direção à evolução 
da cultura da avaliação nas IES, da mesma forma que os re-
sultados permitiram a indução da qualidade conforme de-
senhada no Sinaes. Condenar todo o sistema de avaliação 
é uma atitude equivocada, observada sua necessidade no 
contexto da educação superior brasileira, desconsiderando 
todo o avanço representado pelo Sinaes. A necessidade de 
aprimoramento de uma medida não implica desacreditá-la. 
(Brasil, 2018, p. 4)

Artigo no jornal O Globo, sobre o perfil do profissional que o 
“Brasil quer”, aponta que uma das formas para se chegar a esta iden-
tificação de perfil seria por meio da aferição da qualidade dos egres-
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sos do ensino superior. A partir daí, dispara uma série de críticas ao 
Enade, referenciando os trabalhos realizados pelo OECD e o TCU: 

Tanto o Relatório da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), encomendado 
pelo governo brasileiro à OCDE em 2018, como o Re-
latório do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o 
Sinaes (TC 010.471/2017-0) evidenciam a fragilidade do 
Enade, tal como ele é aplicado atualmente. Eles destacam 
a incapacidade de tratar, de forma adequada, os elementos 
centrais de aprendizagem e criticam o processo por ser de-
masiadamente dispendioso e sem contrapartida clara que 
evidencie resultados confiáveis. (Mota, 2019, n.p.)

Diante do exposto, concluímos que a análise do TCU re-
presenta importante contribuição para o sistema de fiscalização 
e regulação da educação, no entanto acaba por “plantar” certa 
suspeita sobre o Sinaes, fato que podemos comprovar por meio 
da repercussão na mídia sobre a auditoria operacional em ques-
tão. Além deste aspecto, reforça-se o protagonismo do Enade, tão 
criticado por intelectuais da área (Araújo et al., 2016; Dias Sobri-
nho, 2008; Ristoff, 2019), sob justificava, embasada em análises 
estatísticas e da legislação pertinente, que relaciona a qualidade 
do ensino diretamente com o desempenho dos alunos aferidos por 
uma prova. Desempenho que impactará na qualidade dos cursos 
e das instituições, ficando em segundo plano outras dimensões 
também avaliadas pelos Sinaes.

Descrédito para induzir mudanças? 

A forma de abordagem do TCU, especialmente a repercussão 
gerada na mídia, parece “desacreditar” ou “incapacitar” o Sinaes. 
Em contrapartida, a determinação para elaboração e a adoção de 
indicadores próprios, que devem ser mensurados e analisados pelas 
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IES em seus Relatórios de Gestão12 e, mais recentemente, a divul-
gação de indicador com ênfase na Governança, somadas, parecem 
sinalizar um modelo de avaliação para educação brasileira. Um mo-
delo aos “moldes” do TCU, ao qual o MEC, o Inep e principalmen-
te as IES precisam se adequar. 

É interessante observar o discurso que provoca a incursão do 
TCU nos procedimentos do Sinaes. Conforme o relatório, a auditoria 
foi resultado de uma solicitação encaminhada pela Comissão de De-
fesa do Consumidor da Câmara dos Deputados para avaliação da fis-
calização realizada pelo MEC em relação aos cursos de Direito (Brasil, 
2018a). A Comissão apontava a existência de Faculdades de Direito de 
“péssima qualidade”, as quais lesariam os direitos do consumidor dos 
estudantes. Um indício dessa má qualidade seriam os baixos índices 
de aprovação no exame da OAB. A partir daí, por iniciativa do pró-
prio TCU, procedeu-se à análise completa do sistema de avaliação.

Tendo em vista o discurso que justifica a abordagem do TCU 
sobre o Sinaes e a repercussão midiática do relatório, percebe-se 
um reforço do questionamento acerca da qualidade do serviço pú-
blico prestado, no caso, a educação superior, além de uma necessi-
dade de reformulação das diretrizes de regulamentação por parte 
do Estado. Essas reformulações seriam orientadas pelo mercado e 
avaliadas pela via dos resultados.

O Sinaes surgiu a partir de uma proposta que combinava dife-
rentes dimensões da avaliação: pretendia assumir um caráter mais 
reflexivo no tocante à aferição de resultados do valor agregado, tan-
to pela avaliação institucional quanto pela avaliação dos acadêmicos 
egressos. No entanto, em relação às demais políticas avaliativas já 

12. O Relatório de Gestão é um documento apresentado aos órgãos de controle 
interno e externo da administração pública para prestação de contas anual. Trata-
-se de um instrumento que permite aos órgãos de controle e à sociedade acompa-
nhar, de forma resumida, todo o trabalho desenvolvido em Instituição Federal de 
Educação ao longo de um ano. Além de dados sobre a administração financeira e 
contábil, o relatório apresenta também indicadores do que foi realizado nas áreas 
de Ensino, Pesquisa e Extensão. Após aprovado pelo órgão superior da institui-
ção, o relatório é encaminhado ao TCU.
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implementadas no Brasil, a globalidade do Sinaes e o seu diferencial 
de valor agregado foram-se perdendo com tempo, num processo 
ainda crescente de valorização de apenas um de seus instrumentos, 
o Enade. Com isso, o esperado processo de accountability reflexiva 
ou suave (Maroy; Voisin, 2013) acabou por não se realizar.

O TCU, órgão de controle externo do Governo Federal, por 
meio de auditorias, também atua na fiscalização da execução de 
políticas públicas em educação, a exemplo da auditoria operacio-
nal iniciada em 2017, cujo objeto deteve-se sobre a regulação e a 
avaliação de cursos superiores, bem como sobre os procedimentos 
de registro de diplomas, avaliando a atuação da Seres/MEC e do 
Inep. Parte dos levantamentos e análises presentes no relatório de 
auditoria aponta para uma necessária reformulação nos instrumen-
tos de aferição da qualidade dos cursos de graduação, ou seja, na 
metodologia dos indicadores de qualidade produzidos pelo Inep a 
partir dos resultados do Enade, integrante do Sinaes.

O estreitamento de ações do TCU voltadas para o âmbito edu-
cacional intensificou-se nos últimos anos. Em especial, por meio do 
estabelecimento de parcerias com órgãos transnacionais, a exemplo 
da OECD. Nesse sentido, destaca-se também a avaliação externa 
realizada pela OECD a pedido do MEC, cujo objetivo foi analisar 
a qualidade da educação superior brasileira. Essas ações de meta-
-avaliação (em que o próprio Sinaes é objeto de avaliação pelos ór-
gãos externos) parecem evidenciar a construção de um modelo pa-
dronizado de avaliação, que preza pela eficácia dos resultados e pela 
economicidade na gestão, a partir de críticas ao modelo do Sinaes. 

A regulação do sistema educacional brasileiro utiliza-se de insu-
mos das políticas de avaliação. Na esfera da educação superior, a ava-
liação é realizada pelo Sinaes (de responsabilidade do MEC/Inep). 
Se um órgão de controle externo com poderes de aplicar sanções, 
como é o caso do TCU, identifica falhas na avaliação, questionando 
sua qualidade, isso significa que o processo de regulação, de maneira 
geral, também é falho. Parece-nos que o modelo de avaliação espera-
do pelos órgãos externos deveria promover uma avaliação que valo-
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rizasse os resultados institucionais e de seus acadêmicos, por meio de 
aferições de qualidade de modo absoluto, ou seja, que não se pautem 
apenas por um parâmetro comparativo entre as instituições e os cur-
sos. Nessa perspectiva, as IES ver-se-ão submetidas a um sistema de 
avaliação institucional capaz de promover políticas de accountability 
hard, com ênfase em sanções e em premiações, sob a justificativa, 
recorrentemente apresentada, de crise no sistema atual. 
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11. A JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
 

Lorena Maia
Rosimar de Fátima Oliveira

Apresentação

O objetivo deste capítulo é compreender como os estudos bra-
sileiros estão abordando o tema da judicialização da política, judi-
cialização da educação e o Supremo Tribunal Federal (STF), tendo 
como pano de fundo a expansão do Poder Judicial. Para isso, a pri-
meira seção apresenta o levantamento da literatura sobre a judicia-
lização da política de maneira a responder às seguintes perguntas: o 
que é judicialização da política? A judicialização da política ocorre 
no Brasil? O que se pode encontrar nos estudos nacionais sobre o 
Poder Judiciário no campo educacional?

A segunda seção apresenta o debate contemporâneo sobre o Su-
premo Tribunal Federal buscando respostas para o seguinte ques-
tionamento: como os estudos atuais abordam o papel do STF? 

Já a última seção apresenta alguns apontamentos sobre o desafio 
contemporâneo do STF em desempenhar suas atribuições constitu-
cionais e entender qual o seu papel nessa engenharia institucional.

O capítulo demonstra que existem múltiplas maneiras de 
conceber a judicialização no contexto brasileiro e que os estudos 
apontam uma maior participação do Poder Judiciário em ques-
tões sociais, políticas e econômicas. O STF ora se destaca como 
instituição colegiada, ora de maneira singular, as decisões toma-
das coletiva e individualmente pelos ministros são campo frutífe-
ro para investigações.

Judicialização da política

O aumento do poder judicial é um elemento que permeia os 
estudos no campo do direito e das ciências sociais, desde o final 
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do século passado, e tem ainda atraído a atenção desses e de novos 
campos do conhecimento.

O livro The Global Expansion of Judicial Power (Tate; Vallinder, 
1995) inaugurou essa discussão de uma forma mais sistematizada, 
pois reuniu trabalhos que se debruçaram sobre a compreensão de 
como as instituições judiciárias agiam, ou seja, o papel delas como 
atores políticos ao redor do mundo. O livro originou-se de traba-
lhos que foram apresentados na conferência de Forlí, em 1992. 
Na obra, Tate e Vallinder (1995) buscaram conceituar a expressão 
judicialization of politics.

Para os autores a judicialization of politics se dá por duas vias 
que podem não ser simultâneas nem excludentes. A primeira seria a 
atitude ativa do Poder Judiciário criando ou intervindo nas políticas 
públicas, isto é, a maneira pela qual juízes e tribunais estão cada vez 
mais atuando em espaços políticos, nas políticas públicas já desen-
volvidas ou ainda em desenvolvimento. Tais espaços, originalmente 
reservados ao Legislativo e Executivo, constituem a via entendida 
como from without, que se caracteriza com a atitude do Judiciário à 
provocação de terceiros e que tem por objetivo revisar a decisão de 
um poder político tendo como fundamento a Constituição.

A segunda via ocorre com instituições não pertencentes ao Ju-
diciário utilizando procedimentos do Poder Judiciário, ou seja, o 
processo pelo qual negociações extrajudiciais e fóruns de decisão 
passam a ser dominados por regras e procedimentos quase judiciais 
(legalistas). Essa via é compreendida como from within e ocorre 
quando é utilizado o amparo das decisões judiciais na administra-
ção pública, portanto, “juntamente com os juízes vão os métodos 
e procedimentos judiciais que são incorporados pelas instituições 
administrativas que eles ocupam” (Carvalho, 2004, p. 121).

Tate e Vallinder (1995), utilizando os exemplos de alguns países, 
abordam um complexo sistema de elementos interdependentes que 
possibilitariam a judicialização, quais sejam: sistema democrático; 
separação de poderes; a existência de uma agenda política de direi-
tos, na qual se possa mobilizar o judiciário para a adjudicação dos 
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direitos; grupos de interesse que recorrem ao Poder Judiciário para 
fins políticos; pouca efetividade das instituições majoritárias em res-
ponder às demandas sociais; a aceitação de que o Poder Judiciário 
seja uma instituição moralmente íntegra e que possui capacidade de 
desenvolver políticas públicas; e, por fim, a vontade intencional das 
instituições majoritárias de que questões polêmicas sejam transferi-
das para o Poder Judiciário (Tate; Vallinder, 1995, p. 526).

Antes de avançar para a judicialização da política nos estudos 
nacionais, parece, então, ser preciso verificar se as condições colo-
cadas para o surgimento da judicialização estão presentes no Brasil. 
Algumas dessas condições podem ser encontradas formalmente po-
sitivadas no texto da Constituição Federal e outras são discutidas 
por pesquisadores da área.

O art. 1º da CF/1988 estabelece que “a República Federativa 
do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municí-
pios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito” (Brasil, 1988). O Estado democrático de direito denota 
um Estado comprometido com a garantia das liberdades civis, do 
respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais, por 
meio de uma proteção jurídica. Quando há um Estado de direito, 
as autoridades políticas estão sujeitas ao respeito das regras de direi-
to. Em todos os países estudados por Tate e Vallinder (1995), a de-
mocracia compunha o ambiente político. Isso posto, infere-se que 
“não é possível compatibilizar governos autoritários e a expansão do 
poder judicial” (Carvalho, 2004, p. 117).

Já o art. 2º da Constituição Federal de 1988 consagra a separa-
ção dos poderes, dispondo que “são Poderes da União, independen-
tes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário” 
(Brasil, 1988). Em relação às funções típicas de cada poder, o Poder 
Legislativo tem como atribuição criar leis, além de julgar e fiscali-
zar as políticas do Poder Executivo; o Poder Executivo, no âmbito 
federal, tem a responsabilidade de administrar o país, realizando 
políticas públicas no interesse da população e dar cumprimento às 
leis; e o Poder Judiciário, julgar os casos que lhe são submetidos. 
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Todavia, Neto (2010) adverte que o modelo de separação dos po-
deres adotados pelo Brasil não tem atribuição estanque das funções 
legislativa, executiva e jurisdicional a diferentes ramos do Estado. 
O “sistema de freios e contrapesos” envolve uma complexa trama 
de implicações e de limitações recíprocas e prevê a possibilidade de 
um poder exercer competências que tipicamente caberiam a outro.

A agenda política de direitos refere-se à presença de direitos po-
líticos formalmente reconhecidos na Constituição e a prerrogativa 
de exigi-los judicialmente. O título II da Constituição Federal de 
1988 estabelece os “direitos e garantias fundamentais” e no art. 
5º, inciso XXXIV, está assegurada a todas as pessoas, independen-
temente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes 
públicos em defesa de direitos. Essa garantia tem como pressuposto 
o reconhecimento de que as minorias e os indivíduos possuem di-
reitos que podem ser exigidos judicialmente, sendo um contraponto 
à supremacia da maioria, principalmente quando estiver em jogo a 
interpretação dos juízes (Tate, 1995, p. 29).

No Brasil, existem direitos políticos formalmente reconheci-
dos pela Constituição nos quais a soberania popular será exercida 
por meio do sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos.

Nesse sentido, para que se constate um ambiente favorável à 
judicialização, é provável que os grupos de interesses tenham me-
canismos de participação nas demandas judiciais. O art. 103 da 
CF∕1988 dispõe entre os legitimados a ingressar com uma ADI: 
confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, 
além da ordem dos advogados do Brasil. 

A condição de pouca efetividade das instituições majoritárias 
em responder às demandas sociais está relacionada à falta de capa-
cidade ou de vontade dessas proverem as demandas sociais. Para 
Carvalho (2004, p. 120), “toda demanda social que não envolva 
interesse suficiente ou agregue alto custo certamente encontrará di-
ficuldade para ser efetivada”.
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O poder judiciário é impossibilitado de negar uma decisão, em 
decorrência da garantia conferida pelo art. 5º, inciso XXXV da Cons-
tituição da República que assegura que “a lei não excluirá da aprecia-
ção do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (Brasil, 1988). 
Desse modo, toda pessoa tem o direito de pedir, caso considere que 
seu direito foi ou será lesado, ou ameaçado e o judiciário é obrigado 
a dar uma resposta, algumas vezes colocando fim a conflitos, que em 
tese poderiam ou deveriam ser resolvidos no âmbito político.

Carvalho (2004) ainda relaciona o uso dos tribunais pela opo-
sição quando esses partidos, não dispondo de recursos para frear 
as alterações realizadas pela maioria, recorrem ao poder judiciário 
para frear, colocar empecilhos e até mesmo inviabilizar as altera-
ções em curso. Nesse sentido, assuntos que eram tidos como do 
Legislativo e do Executivo, passaram para o campo de disputa do 
Poder Judiciário. “O acesso à justiça pode, portanto, ser encara-
do como o requisito fundamental — o mais básico dos direitos 
humanos — de um sistema jurídico moderno e igualitário que 
pretenda garantir e não apenas proclamar os direitos de todos” 
(Cappelletti; Garth, 1988, p. 12).

Aceitar que o Poder Judiciário é uma instituição moralmente 
íntegra e que possui capacidade de desenvolver políticas públicas, 
tal discurso é reforçado por meio das manifestações do próprio 
tribunal, bem como pela mídia. Lord (2018, p. 284) assim define 
essa característica: 

Frente aos diversos casos que impõem sensação geral de in-
segurança política pela profundidade da corrupção, o dis-
curso mais difundido sobre o STF insiste que esse resiste 
como o último espaço íntegro porque é distante do alcance 
de qualquer interesse político. Esse discurso se alinha com 
outro ainda mais amplo e que busca justificar a judiciali-
zação da política que se dá pelas intervenções judiciais nas 
ações dos governos, em especial no que se refere às políticas 
públicas. (Lord, 2018, p. 284)
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Já em relação à vontade intencional das instituições majoritá-
rias de que questões polêmicas sejam transferidas para o Poder Ju-
diciário, Verbicaro (2008) descreve a ineficácia das instâncias majo-
ritárias de formação da vontade política. Para a autora:

... (tal ineficácia materializa-se na ausência e/ou insuficiên-
cia das políticas públicas acertadas na arena política e na 
debilidade dos partidos políticos em governar com a maio-
ria do Parlamento, gerando, com isso, uma espécie de crise 
de governabilidade e paralisia no processo decisório, o que 
culmina, quase sempre, em demandas ao Poder Judiciário); 
as instituições majoritárias que delegam, em alguns casos, 
ao Poder Judiciário, o custo político de uma decisão polê-
mica (trata-se de um ato de renúncia à prerrogativa de de-
cidir a fim de evitar o enfrentamento direto com questões 
fortemente controversas e de grande magnitude e impacto 
à sociedade). (Verbicaro, 2008, p. 392)

O Poder Judiciário brasileiro, especialmente o STF, julgou ações 
de grande repercussão política e social, entre elas: aborto de fetos 
anencéfalos, união homoafetivas, ficha limpa, liberação para pesqui-
sa com células-tronco, cotas raciais, constitucionalidade das terras 
quilombolas etc. Tais ações parecem evidenciar certo deslocamento 
de questões políticas do âmbito do Executivo e Legislativo para o 
Judiciário, colocando em destaque o papel político dessa Corte.

Após o levantamento dos elementos interdependentes que pos-
sibilitariam a judicialização, é possível afirmar que as condições po-
líticas ditas por Tate e Vallinder (1995) em torno da judicialização 
da política estão presentes no caso brasileiro. Retomando a ideia de 
que Tate e Vallinder (1995) consideram que existem duas vias para 
a judicialização e que essas são escolhidas por juízes e tribunais 
para alterar ou conduzir alterações nas políticas públicas: a primeira 
ocorreria por meio do controle de constitucionalidade e a segunda 
pela via da jurisprudência. Partindo da prognose de que existem no 
Brasil as condições necessárias para surgimento da judicialização da 
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política, o passo seguinte foi analisar como alguns estudos nacio-
nais enxergam a judicialização da política no Brasil.

As análises envolvendo a denominada judicialização da política 
são hoje variadas e em números satisfatórios para que seja possível 
afirmar que existe um espesso interesse de pesquisa em torno da te-
mática da judicialização da política nos estudos nacionais (Avritzer; 
Morona, 2014; Carvalho, 2004; Castro, 1997; Engelmann, 2003; 
2004; Oliveira, 2005; Veronese, 2009; Vianna; Burgos, 2002).

Nesse sentido, foram sistematizados os principais estudos na-
cionais que abordam a temática da judicialização. Nesse esforço de 
sistematização, foi possível perceber que essa temática possibilita 
um rol muito extenso de perspectivas de análise.

Os estudos aqui tratados foram divididos em duas categorias: 
uma com enfoque institucional, tendo como base estudos que anali-
sam a judicialização da política e o Poder Judiciário, sobretudo, o Su-
premo Tribunal Federal, e a segunda na qual a judicialização ocorre 
para defender direitos sociais, sobretudo, o direito à educação. Como 
os direitos sociais podem ser requeridos, inclusive, no STF, podem 
surgir estudos que se enquadrem nas duas categorias analíticas.

Alguns estudos (Castro, 1997; Vianna; Burgos, 2002) defen-
dem que a judicialização ocorre pelo aumento expressivo das ações 
judiciais e, nesse sentido, constroem seus argumentos. Para Vianna 
e Burgos (2002), a expansão do poder judiciário brasileiro se carac-
teriza pelo caráter reativo do Poder Judiciário. Ou seja, para esses 
autores não existe ativismo judicial no Brasil, o que existe é a provo-
cação de inúmeros atores (partidos políticos, sindicatos, conselhos 
de classe, as instituições majoritárias – Poder Executivo e Poder Le-
gislativo) demandando o Judiciário com intencionalidade política. 
E, seguindo esse raciocínio, a expansão do Poder Judiciário é tida 
como uma intensificação do processo democrático.

Para outros autores, o fenômeno da judicialização da política 
não deve ser considerado apenas por meio dos índices de acionamen-
to do Judiciário, sendo preciso também analisar as respostas dadas 
por ele aos questionamentos, ou seja, os resultados políticos produzi-
dos a partir do acionamento da via judicial (Carvalho, 2004).
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Outros estudos (Cury; Ferreira, 2009; Neto, 2010; Vianna, 
2013; Vieira, 2008) lançam seu olhar no sentido de que a judicia-
lização ocorre em virtude de direitos sociais. Para esses, a judiciali-
zação apresenta uma perspectiva otimista, atribuindo ao sistema de 
justiça o avanço da República e da cidadania.

Foi encontrado em Vianna (2013) que a intervenção judicial 
atua na proteção de temas vulneráveis, como aqueles que envolvem 
a criança, o adolescente, o idoso, o deficiente físico, o consumidor, 
os núcleos quilombolas, entre outros.

Desse modo, o empenho da República brasileira pós-Constitui-
ção de 1988, pela concretização dos direitos fundamentais, passa 
também pelo Poder Judiciário e demais instituições responsáveis 
pela aplicação do direito. Ademais, a teoria constitucional, que am-
pliou as garantias fundamentais e as dotou de aplicabilidade ime-
diata, permite e justifica o frequente controle das políticas públicas 
voltadas para a efetivação dos direitos sociais (Neto, 2010), sendo 
possível afirmarque o judiciário, por meio de suas decisões, interfere 
diretamente nas políticas públicas de saúde, educação, infraestrutu-
ra, assistência social (Silva, 2012), dentre muitos outros exemplos.

A judicialização da educação

Este estudo teve como foco as políticas educacionais, que sob 
o enfoque constitucional, podem ser requeridas ao Poder Judiciá-
rio nas seguintes categorias: igualdade de condições de acesso e da 
permanência na escola; educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada, inclusive, sua 
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na ida-
de própria; atendimento especializado aos deficientes; atendimento 
em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade; oferta 
de ensino noturno regular e adequado às condições do educando; 
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 
por meio de programas suplementares de material didático escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde; oferta de ensino reli-
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gioso; oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade 
do ensino mediante assistência técnica e financeira pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal (DF) e aos Municípios; financiamento 
e distribuição dos recursos públicos; piso salarial profissional nacio-
nal para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei 
federal; entre outras possibilidades.

Para Cury e Ferreira (2009), esse amplo rol de direitos fez com 
que questionamentos envolvendo a temática educacional fossem leva-
dos diariamente ao Poder Judiciário. Sendo que esse passou a ter uma 
relação mais direta, com uma visão mais social e técnica das questões 
envolvendo a educação, ocorrendo a judicialização do direito à edu-
cação que pode ser entendida como a intervenção do Poder Judiciário 
nas questões educacionais em vista da proteção desse direito:

Esse fenômeno se verifica em face da ocorrência de fato-
res que impliquem a ofensa a tal direito e decorre de: a) 
mudanças no panorama legislativo; b) reordenamento das 
instituições judicial e escolar; c) posicionamento ativo da 
comunidade na busca pela consolidação dos direitos so-
ciais. (Cury; Ferreira, 2009, p. 35)

Para Ximenes e Silveira (2019), o que se entende como fenôme-
no de judicialização da educação se origina das especificidades da 
política educacional e do direito à educação, e, também, das confi-
gurações institucionais que assumem os órgãos do sistema de justiça.

Alguns estudos (Oliveira, 2015; Poloni, 2017; Silva 2018; Jochi, 
2018; Riboli, 2019) envolvendo a judicialização da educação infan-
til, considerando a faixa etária de zero a três anos de idade, versam, 
principalmente, sobre a dificuldade de acesso a vagas nesta primei-
ra etapa da educação. A compreensão do que é educação infantil 
se alterou e agora ela é concebida como a primeira e decisiva eta-
pa da educação básica, objetivando o desenvolvimento integral da 
criança. Consequentemente, as entidades voltadas ao atendimento 
das crianças deixam de ser de assistência social e passam a ser de 
educação formal. As ações foram ajuizadas nos tribunais estaduais 
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pelos responsáveis legais ou pelo ministério público contestando a 
insuficiência de vagas em diferentes municípios do Brasil. 

As principais considerações que se obtém desses estudos podem 
ser assim sintetizadas: a) quando a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação incluiu a educação infantil na educação básica, esta etapa de 
educação ganhou maior visibilidade; b) necessidade de criação de po-
líticas públicas que garantissem o direito à creche; c) o número de 
escolas e creches é insuficiente para atendimento de crianças de zero 
a três anos de idade; d) organização social reivindicando as vagas pe-
rante o poder público; e) ausência de planejamento e organização para 
o atendimento à faixa etária f) privação do direito da criança pequena 
ao acesso educacional; g) mudança na concepção de infância e no tra-
tamento dedicado à criança muda de uma concepção assistencialista 
para uma de sujeito detentor de direitos e garantias, merecedor de 
atenção do Estado, da sociedade e da família como prioridade abso-
luta; h) ingresso da mulher no mercado de trabalho; i) a necessidade 
de um local para permanência das crianças; j) ações ajuizadas nos tri-
bunais de justiça dos estados para garantir o direito à vaga na creche.

Ximenes, Oliveira e Silva (2019) relacionam alguns efeitos 
da judicialização da educação infantil sobre as políticas públicas 
e são taxativos no sentido de que as decisões judiciais afetam 
não apenas o processo de políticas públicas propriamente dito 
(formulação, implementação e avaliação), mas afetam também: o 
próprio sistema de justiça, o Poder Executivo, o Poder Legislati-
vo, a participação e controle social.

Há, também, pesquisas (Borges, 2007; Oliveira, 2011; Mora-
es, 2016) que versam sobre o acesso e permanência de estudantes 
na educação básica, essas investigações, na maioria das vezes, se 
circunscrevem a municípios determinados, esses trabalhos apresen-
tam: a) a atuação de órgãos que compõem o sistema de garantias 
de direitos, como o Ministério Público, Conselho Tutelar, Defen-
soria Pública; b) a missão institucional conferida, pela Constituição 
Federal ao Ministério Público de proteger e promover os direitos 
sociais coletivos, como o direito à educação básica; c) o Ministé-
rio Público e o Poder Judiciário na primeira instância têm atuado 
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positivamente na defesa deste direito à educação; d) a utilização da 
ação civil pública como instrumento processual que possibilita a 
efetivação do direito à educação básica pela via judicial.

Oliveira (2011) destaca que o Ministério Público, a partir de 
suas novas funções constitucionais, aciona o Poder Judiciário ajui-
zando ações que se relacionam com violação dos direitos sociais e 
individuais indisponíveis. A autora relaciona outros na defesa do 
direito à educação, tais como Conselhos Tutelares, Defensoria Pú-
blica, Associações civis e, ainda, escolas das redes públicas.

Borges (2007) faz algumas ressalvas ao posicionamento na se-
gunda instância do Poder Judiciário de Santa Catarina, sendo tra-
çado um perfil mais conservador no julgamento das demandas, não 
fundamentando na prioridade absoluta da criança e do adolescente, 
havendo entendimentos relacionados à norma programática, sepa-
ração dos poderes e discricionariedade administrativa. 

As ações envolvendo o acesso e permanência no ensino superior 
(Franca, 2016; Arcanjo, 2019; Rocha, 2017) foram ajuizadas nos 
tribunais federais pelos estudantes demandando o acesso a vagas. 
As principais considerações que se obtém desses estudos podem ser 
assim resumidas: a) as mudanças ocorridas nas universidades fede-
rais em razão das políticas públicas voltadas para o ensino superior; 
b) da judicialização de estudantes contra as instituições federais de 
ensino superior; b) maioria das ações judiciais possuem caracterís-
ticas particulares e não coletivas; c) os efeitos na autonomia univer-
sitária, pois a interferência do judiciário pode ocasionar mudanças 
nos atos administrativos das instituições; d) questionamentos das 
cotas para alunos oriundos de escolas públicas e ações afirmativas.

Os trabalhos que versam sobre o direito à educação em relação ao 
acesso e permanência, levam a conclusão de que o judiciário, sobre-
tudo por meio da atuação dos tribunais estaduais, se transfigurou em 
um verdadeiro poder político que confere validade às leis e aos precei-
tos constitucionais, mesmo tensionando a relação com outros poderes.

As pesquisas (Oliveira, 2017; Lima, 2018; Jochi, 2018) envol-
vendo judicialização dos direitos sociais demonstram que as discus-
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sões sobre políticas públicas migraram para a esfera do judiciário. 
Oliveira (2017), dialogando com a obra de Arendt, aborda a ju-
dicialização das relações escolares apontando a perda de interesse 
pelo destino comum da política e o deslocamento da política para o 
âmbito do judiciário, analisa os reflexos da judicialização no âmbito 
escolar se questionando sobre o papel da escola e como a interfe-
rência do Poder Judiciário pode atrapalhar, deslegitimando o seu 
lugar. Essas pesquisas apontam que: a) o Poder Executivo está se 
tornando cada vez mais limitado para atender às reais necessidades 
de efetivação da garantia do direito à educação; b) a judicialização 
pode ser compreendida como um meio para a garantia de direi-
tos sociais; c) a independência do Poder Judiciário conferida pela 
Constituição Federal autoriza o judiciário a interferir nas ações do 
Estado, tendo como fundamento a força jurídica dos direitos fun-
damentais contidos na CF/1988, na LDB e no Estatuto da Criança 
e do Adolescente; d) a judicialização tem acarretado alterações na 
rotina escolar e no trabalho dos professores.

Há ainda estudos (Schmidt, 2007; Louzada, 2013; Araújo Fi-
lho, 2017; Silva, 2019) envolvendo a violência no ambiente escolar. 
Tais estudos pesquisam atos infracionais e bullying em escola, em 
municípios ou comarcas determinadas. Algumas considerações so-
bre a judicialização e violência na escola: a) uma das medidas que 
vem sendo tomadas pela escola pública e pelos pais dos alunos, para 
o combate à violência e a indisciplina escolar, está a judicialização; 
b) a ação dos conselheiros tutelares na escola tem um viés punitivo/
repressivo; c) a judicialização é morosa e não é efetiva na resolução 
ou na atenuação do problema da violência escolar.

Em matéria educacional, alguns estudos realizados em progra-
mas de pós-graduação em Educação abordam o Supremo Tribunal 
Federal e quando o fazem, normalmente, têm os objetos de pes-
quisa mais delimitados, como, por exemplo, a pesquisa realizada 
por Zeni (2018), que buscou compreender como o STF decidiu em 
relação aos processos de revalidação de diploma estrangeiro; ou o 
estudo de Rocha (2019), que analisou a atuação do Poder Judiciário 
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no que se refere às políticas públicas de valorização dos docentes da 
educação básica, utilizando como fontes documentais as decisões 
do Supremo Tribunal Federal referentes ao assunto.

Especificamente no caso dos direitos educacionais, o Supremo 
Tribunal Federal aparece como um ator de destaque no processo 
de judicialização da política e da judicialização da educação (Pinto, 
2014). A autora destaca que as pesquisas empíricas sobre essa Corte 
demonstram que o STF está longe de ser um órgão judicial neutro, 
agindo como verdadeiro policy maker.

O processo decisório no Supremo Tribunal Federal

As notícias, em jornais e revistas, destacam cada dia mais o Su-
premo Tribunal Federal. A publicização desse órgão nos diferentes 
meios de comunicação carrega perguntas implícitas e explícitas por 
meio das quais as pessoas buscam compreender o STF. Qual o papel 
do STF? O ele faz? Quem são os 11 ministros? Poderiam ter tomado 
tal decisão? Por que decidiram dessa maneira? Qual sua importância 
no contexto nacional? Os julgamentos do STF provocam atenção 
constante do público e da mídia e ecoam para além das fronteiras do 
tribunal. Falcão e Arguelhes (2017, p. 20) afirmaram que:

O Supremo é o resultado de sua ação e omissão, presença 
e ausência, em ao menos dois níveis. Primeiro, sua agenda 
postergada, invisível, é tão importante quanto sua agenda 
formalizada e visível. Segundo o tribunal resulta também 
da tensão entre sua ação institucional e o comportamento 
individual – quase sempre discricionário – de seus ministros.

Os estudos nacionais contemporâneos que buscam analisar o 
Supremo Tribunal Federal questionam o papel do tribunal e po-
dem ser sintetizados por: como o Supremo atua, como órgão co-
legiado ou por meio de onze posicionamentos individualizados? 
Nesse mesmo sentido, Falcão e Arguelhes (2017), refletindo sobre 
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como a ação do STF se daria em 2017, fizeram as seguintes pergun-
tas: “Como o Supremo se apresentará? Como instituição, ou como 
onze – onze agendas, onze argumentos, onze vozes, onze poderes?” 
(Falcão; Arguelhes, 2017, p. 20). 

Para Falcão e Arguelhes (2017, p. 20), o ano de 2016 evidenciou 
um dilema do STF, tanto pelas decisões, quanto pelas não decisões “os 
ministros agem contra o colegiado e, por ação ou omissão, assumem 
um poder de fazer política e políticas públicas que não lhes pertence”. 

Observa-se que os estudos atuais sobre o Supremo Tribunal Fe-
deral tomam dois caminhos opostos e complementares de análise: 
o primeiro se debruça na análise do STF sobre a ação individual 
dos seus ministros que será intitulado como Supremo Individual 
demonstrando a força dos ministros individualmente, destacando 
o papel do relator, o papel do presidente, o uso das liminares, o 
pedido de vista e, por fim, as não decisões.

No segundo caminho os estudos se debruçam sobre a capacida-
de que o Supremo tem de alterar ou conduzir alterações nas políti-
cas públicas por meio do controle de constitucionalidade e pela via 
recursal. Os estudos envolvendo o controle de constitucionalidade 
têm como foco a análise das ações constitucionais, sobretudo, as 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Já os estudos que analisam 
característica recursal do tribunal lançam seu olhar nos Recursos 
Extraordinários, que recaem sobre a ação colegiada do STF, que 
neste texto será denominado de Supremo Colegiado.

O Supremo individual

Os estudos sobre a ação individual dos ministros do STF têm 
ganhado importância nos últimos anos e entre os temas pesquisa-
dos pode-se relacionar alguns: Supremo fragmentado com a apro-
priação individual de um poder institucional (Falcão; Arguelhes, 
2017); elevado número de decisões liminares monocráticas em con-
trole abstrato de constitucionalidade (Arguelhes; Hartmann, 2015); 
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comparação dos ministros do STF a onze ilhas (Mendes, 2010); 
ministrocracia (Arguelhes; Ribeiro, 2018) entre outros.

A ação não colegiada dos ministros, tema dos estudos elencados 
acima, foi, neste texto, organizada em cinco categorias: papel do 
relator; papel do presidente; decisões liminares; pedidos de vista; e, 
também, por não decisões. Todas essas características não são ne-
cessariamente excludentes, mas cada uma coloca ênfase num aspec-
to específico da ação individual dos ministros e são decisivas para 
compreender o papel do “Supremo Individual” na vida nacional e, 
por isso, serão conceituadas e explicitadas abaixo.

A primeira categoria se refere ao poder discricionário conferido 
aos relatores que liberam os processos para julgamento. O relator é 
o encarregado, dentre outras medidas, de fazer o relatório de todo o 
processo pontuando todas as questões que merecem apreciação dos 
demais membros do colegiado, durante a sessão de julgamento, e de 
elaborar voto sobre o mérito da causa. Além disso, caso seu voto seja 
o preponderante, ele elabora a ementa da decisão. Além do mais, o 
relator tem a discricionariedade de liberar os processos que estão 
sobre sua relatoria para julgamento pelo plenário.

O poder discricionário conferido ao relator pode ser exempli-
ficado quando o ministro Luiz Fux, por meio de liminar deferida 
na Ação Ordinária 1773 em setembro de 2014 que vigorou até no-
vembro de 2018, garantiu o pagamento de auxílio-moradia a juízes 
de todo o país, ou seja, durante mais de quatro anos. O relator não 
levou a discussão para o julgamento colegiado no STF e a sociedade 
ficou sem saber qual seria o posicionamento do plenário.

Curioso é que a revogação da liminar veio somente após a san-
ção1, pelo então presidente Michel Temer do Movimento Demo-
crático Brasileiro (MDB), do aumento de 16,38% nos salários dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso evidencia que mesmo 
sem o plenário ter se pronunciado, o efeito prático foi que, com a 

1. Vide: https://bit.ly/3mq2uYh. Acesso em: 30 nov. 2019.
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passagem do tempo, o Supremo consolidou o pagamento do auxí-
lio-moradia aos juízes em todo território nacional2.

Na segunda categoria situa-se o papel desempenhado pelo pre-
sidente do STF. Como visto acima, os relatores precisam liberar 
seus processos para a pauta de julgamento, todavia é o presidente 
do STF quem inclui o processo na pauta de julgamento de uma 
sessão específica do tribunal. Além disso, a pauta pode ser flutuan-
te, isso significa que mesmo que um processo tenha sido pautado 
pode não ser julgado de fato no dia da sessão prevista. Isto é, um 
processo pode ser simplesmente retirado de pauta sem nenhuma 
explicação por parte do presidente. Nesse sentido, o presidente do 
STF tem o poder discricionário sobre quando pautará um processo 
e de fato sobre quando o levará a julgamento.

Exemplificando tal situação, tem-se o posicionamento da en-
tão presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, que não pautou 
as ADCs 43 e 44, que discutem a execução provisória da pena 
após condenação confirmada em segundo grau de jurisdição, 
durante sua presidência, 2016-2018, e do ex-presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, que decidiu retirar de pauta o julgamento 
previsto para 10 de abril de 2019, o julgamento ocorreu somente 
em 7 de novembro de 2019. As ADCs tratavam da prisão após 
condenação em segunda instância.

A importância desse julgamento não pautado reflete nas super-
lotações de presídios com penas provisórias e, também, no caso do 
ex-presidente Lula, já que a ministra Rosa Weber sinalizou3 que 
mudaria seu entendimento que permite a execução antecipada da 
pena no julgamento das ADCs pelo plenário.

2. Para maior surpresa, o auxílio-moradia foi aprovado pelo Conselho Nacional 
de Justiça em dezembro de 2018. O benefício pode chegar a até R$ 4.377,73 
desde que sejam observadas algumas condições. 
3. Vide: https://bit.ly/3dCHb1P. Acesso em: 15 maio 2018.
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A terceira categoria se manifesta por meio das decisões limina-
res4. As liminares são admitidas pela legislação processual brasileira 
e os estudos questionam sobre como os ministros usam esse “poder”. 
A característica implícita de uma liminar é a de que o ministro deci-
de sozinho para fortalecer a decisão que será tomada pelo colegiado 
no futuro, de modo a preservar a autoridade da palavra final do 
colegiado, do tribunal. Falcão e Arguelhes (2017) exemplificam bem 
o poder de uma liminar e o impacto dela para a política nacional:

Às vezes, é possível manter o plenário silente até a questão 
perder o objeto, ao mesmo tempo em que o relator dá uma 
decisão para o caso. Com isso, a manifestação colegiada 
pode ser efetivamente evitada. Foi o caso da decisão judi-
cial de maior impacto do ano: a suspensão da nomeação 
de Lula como ministro-chefe da Casa Civil do governo de 
Dilma Rousseff, tomada solitariamente pelo ministro Gil-
mar Mendes. Mendes decidiu em uma sexta-feira, véspera 
de uma semana com feriado prolongado na qual viajaria ao 
exterior para compromisso acadêmico. No mínimo, leva-
riam duas semanas para que o plenário pudesse se mani-
festar – se o ministro Mendes tivesse solicitado a inclusão 
imediata do processo em pauta. Não foi o caso. No perío-
do em que ficou fora da apreciação do plenário, a decisão 
manteve Lula sob a jurisdição de Sérgio Moro. Manteve 
Dilma sem os benefícios do que poderia ser um grande ar-
ticulador em um momento crítico do seu processo de im-
peachment. Legitimou a liberação dos áudios, por Sérgio 
Moro, de conversas entre Lula e Dilma, mesmo após Moro 

4. A expressão “liminar” refere-se, de maneira geral, à decisão que, por natureza, 
possui caráter provisório e de urgência. A liminar é uma ordem judicial que tem 
como escopo resguardar direitos alegados pela parte antes da discussão do mérito 
da causa. Seu objetivo, via de regra, é evitar que a demora na prestação jurisdicional 
ocasione perecimento de direitos. Para a concessão de liminar é necessário se de-
monstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja, deve estar claro que a de-
mora na decisão poderá acarretar eventuais danos ao direito pretendido, bem como 
a presença aparente de uma situação que ainda não foi inteiramente comprovada.
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ter perdido para o Supremo a autoridade sobre essas pro-
vas, diante da nomeação de Lula como ministro. Ao longo 
do tempo, e com a confirmação da saída de Dilma. Tudo 
indica que jamais saberemos a posição do plenário quanto 
à constitucionalidade da indicação de Lula. A liminar de 
Mendes possibilitou um vácuo completo de manifestação 
institucional. (Falcão; Arguelhes, 2017, p. 22)

Arguelhes e Hartmann (2017) afirmaram que, nesse caso, a 
liminar individual dada pelo ministro Gilmar Mendes foi contra 
o poder do plenário, erodindo a autoridade do tribunal de três 
maneiras diferentes. Primeiro, usurpou, na prática, o controle co-
legiado do tempo. Segundo, a liminar alimentou debates em tor-
no da politização e aumentou dúvidas quanto à imparcialidade da 
atuação do tribunal. Terceiro, o ministro Gilmar Mendes que se 
antecipou ao controle do colegiado sobre o direito vigente no país, 
na fundamentação de sua decisão, fez “uma espécie de palanque 
para lançar teses jurídicas substantivas e com alto impacto polí-
tico” (Arguelhes; Hartmann, 2017, p. 42). Para os autores, teses 
muito ousadas teriam menor chance de prevalecer no plenário e 
seriam apenas a manifestação de um voto dentre os muitos, e que 
tomada por meio de liminar ficam repercutindo, sendo palavras 
com efeito imediato mobilizando a autoridade institucional do 
STF em prol de uma visão individual do ministro.

Para Recondo (2017), a liminar que suspendeu a nomeação de 
Lula como ministro da Casa Civil fez com que ele não assumisse 
o cargo, não tendo a possibilidade de restaurar as relações entre o 
Planalto e a base aliada. “A liminar de Gilmar Mendes, com a que-
da do governo, produziu efeitos definitivos” (Recondo, 2017, p. 34).

Nessa esteira, o juiz Sérgio Moro apenas pediu desculpas por 
meio de um ofício enviado ao STF, pela divulgação dos áudios, afir-
mando que jamais foi a intenção dele, enquanto julgador, de pro-
vocar tais efeitos, e solicitou respeitosas escusas ao egrégio Supremo 
Tribunal Federal. No ano de 2019, o ex-juiz federal, Sérgio Moro, 
foi “promovido” a ministro da Justiça do governo de Bolsonaro.
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Já a quarta categoria ocorre por meio do “pedido de vista”. O 
pedido de vista interrompe o julgamento, e mesmo que haja previsão 
no regimento do STF sobre o tempo do pedido de vista, na prática 
não há qualquer prazo para o retorno dos autos para julgamento.

Como exemplo pode-se relacionar o Recurso Extraordinário 
(RE) 635.659/SP que versa sobre a constitucionalidade da proibi-
ção do porte para consumo de drogas. A decisão do STF tem um 
importante elemento político, já o tribunal poderá definir critérios 
objetivos para diferenciar usuários e traficantes. No dossiê organi-
zado pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas para o julga-
mento da descriminalização, desde 2006, quando foi sancionada a 
nova lei de drogas, o número de pessoas presas por tráfico de drogas 
saltou de 60 mil para 150 mil, passando a representar quase 30% da 
população carcerária do país. Para as mulheres, as implicações fo-
ram ainda mais severas, fazendo com que, hoje, 63% das mulheres 
presas no país respondam pelo crime de tráfico de drogas.

Enquanto a taxa de encarceramento geral cresceu, no período 
de 2006 a 2012, cerca de 40%, o número de presos por tráfico de 
drogas subiu mais de 130%. Uma das razões para o aumento de 
presos por tráfico, após a sanção da nova lei de drogas em 2006, 
foi a falta de critérios objetivos para a diferenciação entre usuários 
e traficantes. Fica claro, então, a importância que o julgamento as-
sume na agenda do STF que tem correspondência direta com um 
grave problema de política pública: a superlotação carcerária.

O Recurso Extraordinário 635.659/SP teve o pedido de vista 
solicitado por três ministros: Edson Fachin, Teori Zavascki e com a 
morte do ministro Teori, o pedido de vista foi feito por Alexandre 
de Moraes. Somados o pedido de vista de Teori Zavascki e Alexan-
dre de Moraes ultrapassariam 3 anos e o RE estava previsto para 
julgamento para 6 de novembro de 2019.

Por fim, a quinta e última categoria percebida relaciona-se às 
“não decisões”. Significa questionar sobre o que o tribunal não jul-
gou, mas que poderia/deveria ter julgado.
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Para Arguelhes e Hartmann (2015), em termos quantitativos, 
o Supremo Tribunal Federal opera como um amontoado de minis-
tros que decidem monocraticamente, já que as decisões colegiadas 
são excepcionais e correspondem a uma insignificante parcela do 
total das decisões tomadas. Os autores evidenciam que, em todos 
os processos julgados pelo Tribunal, o percentual médio de decisões 
monocráticas entre 1992 e 2013 fica em 93%, sendo que somente 
1% é decidido pelo tribunal. Os autores destacam ainda que, nos 
últimos anos, a prática de decidir monocraticamente contaminou e 
continua contaminando o controle abstrato de constitucionalidade. 

Nesse sentido, houve queda na concentração de decisões cole-
giadas no controle abstrato nos últimos 25 anos. Há quase 20 anos, 
menos de 60% das decisões de mérito são tomadas pelo colegiado. 
Em 2013, foram menos de 30% (Arguelhes; Hartmann, 2015).

Fica claro perceber que, ao invés de levar suas teses para debate 
com o voto dos outros ministros para o plenário, o ministro atua 
por meio do controle individual do destino dos autos, o que pode ser 
denominado de apropriação individual de um poder institucional.

O Supremo colegiado

Estudos, no campo da teoria constitucional contemporânea, 
pressupõem que as cortes constitucionais são espaços privilegiados 
de deliberação, funcionando como verdadeiros fóruns deliberati-
vos especiais, e sob esse prisma são necessários e desejáveis em um 
regime democrático.

A Constituição Federal de 1988 conferiu poder decisório aos mi-
nistros. Ou seja, a responsabilidade de ser o guardião da constituição 
é do tribunal, por meio do conjunto dos ministros reunidos em sessão 
de julgamento, representando o exercício da colegialidade do tribunal 
por meio de discussão democraticamente controlada pelo plenário.

Para Falcão e Arguelhes (2017, p. 27), “o plenário é um filtro 
moderador das posições e vieses individuais especialmente das mais 
explícitas ou mais radicais”. Os estudos de Falcão e Oliveira (2013) 
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demonstram que, entre 2004 e 2011, a mídia dobrou o número de 
notícias sobre o STF. Esse aumento relaciona-se à popularidade dos 
assuntos que o tribunal tem decidido, sobretudo, as questões afetas 
à cidadania. Para Martins (2018), não foi sem motivo que o STF 
passou a ser apontado em pesquisas de opinião como portador de 
maior legitimidade entre os três poderes. Em seu estudo sobre o 
Supremo Tribunal Federal, Vieira (2008) criou a expressão “Su-
premocracia” demonstrando que a atuação do STF na definição de 
temas em pauta na política contemporânea atual seria muito eleva-
da, sinalizando a autoridade que o tribunal adquiriu em relação às 
demais instâncias do Judiciário, e, também, em relação aos poderes 
Legislativo e Executivo.

Como explicitado acima, as decisões emanadas pelo STF re-
fletem diretamente na vida do cidadão brasileiro, por isso alguns 
estudos buscam entender como as decisões são elaboradas, como 
os ministros decidem. Alguns desses estudos analisam as decisões 
judiciais proferidas pelos ministros, a fim de compreender a delibe-
ração colegiada nas variadas ações julgadas pelo tribunal.

Teoricamente, a ação colegiada do STF pode ser entendida 
como a pluralidade de julgadores reunidos para discutirem e de-
liberarem sobre determinado tema de modo a assegurar um fim 
construído democraticamente para decisão, prevalecendo o enten-
dimento de uma maioria em detrimento da minoria que se mani-
festa por meio da ementa dos acórdãos (Santos, 2017).

A existência de julgamentos não unânimes em órgãos colegia-
dos é percebida como algo natural. A divergência ocorre, sobretu-
do, quando questões políticas e moralmente polêmicas são julgadas 
coletivamente. Para Silva (2015, p. 206):

No Supremo Tribunal Federal, praticamente todas as de-
cisões nos casos mais polêmicos têm votos divergentes. 
Mesmo naqueles casos em que a decisão final é unânime, 
há ao menos divergências argumentativas que podem ser 
relevantes. Esses são os votos que, em algumas cortes, são 
chamados de votos concorrentes, porque, embora não di-
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virjam do resultado final, divergem do caminho para se 
chegar a ele. Talvez não haja (e se houver, são poucos) tri-
bunais com tantos votos divergentes e concorrentes quan-
to o Supremo Tribunal Federal. De forma geral, contudo, 
pouco se questiona esse fato. Ele costuma ser simplesmente 
encarado como um produto natural da tradição e da forma 
de decisão adotada no STF.

Todavia, alguns estudos apontam que os ministros já chegam à 
sessão de julgamento com sua posição definida, inclusive com seu 
voto escrito. Silva (2015) explicita que no STF existe uma enorme 
quantidade de votos divergentes, e que tais votos, quando feitos 
antes da própria deliberação, se transmutam para meros votos ven-
cidos, não dialogando com os votos proferidos pela maioria dos 
ministros do STF. Santos (2017, p. 252) ressalta este argumento:

Muito embora os ministros afirmem já chegar à sessão 
de julgamento com sua posição firmada, a ausência de 
alguns ministros na sessão, a utilização de estratégias de 
convencimento, a mudança de posição durante a própria 
sessão, dentre outras medidas, demonstra que o momento 
destinado à deliberação representa mais do que uma soma 
de posições individuais, representa também um espaço de 
construção de uma decisão final a respeito das questões 
apreciadas e discutidas.

Ao que tudo indica, as razões de decidir do STF não são claras. 
Nesse cenário de insegurança, resta aos estudos que se fundamen-
tam nos acórdãos buscar melhor interpretação dos votos dos mi-
nistros ao formarem sua decisão coletiva. Ganham destaque duas 
análises atuais desenvolvidas sobre o Supremo Tribunal Federal in-
tituladas “O Supremo em Números”, desenvolvido pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e o “Projeto História Oral do Supremo”, de-
senvolvido pelas duas escolas de Direito, do Rio de Janeiro e de São 
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Paulo, da FGV e a Escola de Ciências Sociais/CPDOC (Centro de 
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil).

Os elementos destacados no “Supremo em Números” apresen-
tam inúmeras variáveis capazes de interferir na dinâmica ocorrida 
nas sessões colegiadas, que extrapolam os ritos previstos no regi-
mento interno da instituição e legislação que o regulamenta, evi-
denciando que as práticas criadas pelos próprios ministros podem 
influenciar as decisões.

Já o “Projeto História Oral do Supremo” entrevistou todos os 
ministros que integraram o STF entre 1988-2013, com o objetivo 
de recontar a história do tribunal segundo a visão de seus próprios 
atores. Por meio das entrevistas foi possível obter informações sobre 
a história da instituição, o seu funcionamento, o modo de atuar dos 
ministros no desenvolvimento de suas atividades, sendo riquíssimo 
em exemplos de como os ministros mudam as práticas, criam regras 
e mecanismos para organização do seu trabalho. 

Considerações finais

Os Tribunais Constitucionais podem ser entendidos como 
mecanismo de controle dos outros poderes e até mesmo do pró-
prio judiciário. A inclusão dos Tribunais Constitucionais no ce-
nário político acarretou mudanças no comportamento dos atores 
e no cálculo para a implementação de políticas públicas, já que o 
governo, além de negociar seu plano político com o parlamento, 
teve que se preocupar em não violar a Constituição, sintetizando a 
equação política que acomodou o sistema político (democracia) e 
seus novos guardiões (a Constituição e os juízes). Esse novo dese-
nho institucional favorece a participação do Judiciário nos proces-
sos políticos decisórios (Carvalho, 2004).

Embora não exista unanimidade quanto ao sentido do termo 
havendo, inclusive, autores como Maciel e Koerner (2002) que 
sustentam a inadequação do seu uso na realidade brasileira, pode-
-se entender o fenômeno da judicialização como “a maior inserção 
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quantitativa e qualitativa do Poder Judiciário na arena política - 
ampliação da importância e da efetiva participação do Poder Judici-
ário na vida social, política e econômica” (Verbicaro, 2008, p. 391).

Foi possível verificar críticas à judicialização da política nos di-
versos níveis de Estado e a compreensão de que o Supremo Tribunal 
Federal tem atuado para além das suas competências constitucio-
nalmente previstas, sendo percebido como ator na arena política 
nacional e na disputa do poder político.

O termo judicialização, apesar de largamente usado, não possui 
um significado único, sendo incorporado nos estudos nacionais de 
maneira ampla denotando qualquer relação que decorre da aproxi-
mação do poder judiciário no sentido de alterar ou garantir as polí-
ticas públicas. No Brasil, os estudos sobre a judicialização da políti-
ca recaem prioritariamente sobre o controle de constitucionalidade 
e não com enfoque na jurisprudência, permitindo o surgimento, no 
âmbito nacional, de novas abordagens além das propostas inicial-
mente por Tate e Vallinder (1995).

As pesquisas envolvendo a judicialização da educação reve-
lam aspectos referentes à implementação da política pública e o 
acionamento dos tribunais de justiça para efetivá-los girando em 
torno de alguns temas que podem ser assim agrupados: a) acesso 
e permanência; b) judicialização dos direitos sociais transferindo 
as discussões sobre políticas públicas para a esfera do judiciário; 
c) a atuação de órgãos que compõem o sistema de garantias de 
direitos, com destaque a atuação do Ministério Público; d) a judi-
cialização e a violência escolar. 

O acionamento dos tribunais para a garantia do direito à edu-
cação foi, com uma ou outra variação, considerado pela maio-
ria dos estudos como judicialização da educação, que pode ser 
entendida como um fenômeno social, jurídico, político, no qual 
se percebe a expansão da atuação do Poder Judiciário no campo 
educacional, sobretudo, quando há falhas na implementação de 
tais políticas. Oliveira (2015) esclarece que houve uma alteração 
no modelo liberal de separação dos poderes, ocasionada pela cons-
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titucionalização de direitos sociais, já que existe uma valorização 
do direito público sobre o direito privado. Ante a negligência dos 
poderes Executivo e Legislativo na prestação de políticas públicas, 
o Poder Judiciário foi alçado à categoria de local legítimo para 
exigibilidade dos direitos dos cidadãos.

Os estudos envolvendo a judicialização da política favoreceram 
a compreensão de que estudos sobre a judicialização no campo edu-
cacional são ainda incipientes e se debruçam mormente em casos 
específicos, envolvendo os tribunais de justiça, sendo poucas as pes-
quisas sobre o papel do STF e sua relação com o campo educacio-
nal. A condição institucional de introdução da jurisdição constitu-
cional no processo de formulação de políticas públicas é em parte 
favorecida pelas regras orgânicas dos tribunais constitucionais ou 
do Poder Judiciário como um todo (Mendes, s.d.). Foi evidenciado 
o papel do STF como instância recursal, sem deixar de lado seu 
papel de corte constitucional na relação entre os poderes.
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12. CAPACIDADE ESTATAL PARA A 
PROVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

OS MUNICÍPIOS E SUAS CAPACIDADES 
FISCAIS E BUROCRÁTICAS

Ágnez de Lélis Saraiva

Introdução

Uma das características que o federalismo educacional brasilei-
ro vem adquirindo é a sua tendência à centralização. Esta acontece 
desde meados dos anos de 1990, quando o governo federal passou 
a formular com mais frequência normas e programas para a polí-
tica de educação básica e a definir como aplicar e controlar par-
te importante dos recursos fiscais para esta política social. Apesar 
deste protagonismo da União, há insistente demonstração da sua 
insuficiente participação no cumprimento do texto constitucional 
(Duarte; Faria, 2010; Arretche, 2010; 2015), que prevê a sua “[...] 
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, art. 211, § 1º). 

Em vista deste cenário de formulação centralizada e implementa-
ção localizada de normas federais, em que há desigualdades entre os 
entes subnacionais (IBGE, 2008), principalmente entre os municípios, 
indaga-se: como os estoques de recursos fiscais e burocráticos estrutu-
ram as capacidades estatais dos municípios para implementar suas polí-
ticas de educação básica e, especialmente, a meta 1 do PNE 2014-20241 

1. Esta meta prevê, entre outras coisas, a universalização da educação infantil na 
pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade até o ano de 2016, que é uma 
competência administrativa prioritária para os municípios (Brasil, 1988, art. 30, 
inc. VI; art. 211, § 2º).
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e a Lei n. 11.738/20082, que institui o Piso Salarial para os Profissionais 
do Magistério Público da Educação Básica? Diante desta questão, este 
estudo buscou analisar os estoques dos recursos fiscais e burocráticos e 
verificar como eles afetam as capacidades estatais de implementação de 
quatro grandes municípios de Minas Gerais: Divinópolis, Governador 
Valadares, Teófilo Otoni e Varginha3.

A necessidade de entender as razões que levam alguns Esta-
dos ou agências estatais a obterem melhores resultados na provisão 
de suas políticas públicas impulsionou a formulação do conceito, a 
sua decomposição em dimensões e variáveis mensuráveis e estudos 
de capacidade estatal desde meados do século passado (Cingolani, 
2013). Contudo, o uso deste conceito está associado a uma finalida-
de, ou ao “para que” (Grin, 2012; Cingolani, 2013; Pires; Gomide, 
2014b). Neste estudo, a capacidade estatal é para implementação 
da política de educação básica. O que é necessário no cenário fe-
derativo brasileiro, marcado por desigualdades entre os seus entes. 
Ainda mais que a disponibilidade de recursos é condição necessária 
para o município implementar sua política educacional e junto com 
elas as normas federais como estão desenhadas e obter os resultados 
delineados no tempo previsto (Grin, 2012).

2. Promulgada pelo governo federal em 2008, esta lei estabelece, entre outras 
coisas, o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica (Brasil, 2008). É uma lei direcionada principalmente 
aos estados subnacionais e municípios, pois são estes diretamente responsáveis 
pela oferta desta modalidade da educação escolar (Brasil, 1988, art. 30 inc. VI; 
art. 211, §§ 2º e 3º), e por serem responsáveis por mais de 80% das matrículas na 
educação básica no país. 
3. A escolha destes quatro municípios foi feita considerando: 1- por serem os 
municípios os principais responsáveis em implementar as normas federais para 
educação básica. Eles possuem grande parte das competências administrativas 
para provisão desta política social; 2- pela grande desigualdade entre os municí-
pios brasileiros; 3- porque estes quatro municípios ocupam uma posição interme-
diária na rede urbana por serem considerados capitais regionais do tipo C. A sua 
média populacional e o número dos relacionamentos com os outros conjuntos são 
indícios de que os municípios deste grupo dispõem de uma boa quantidade de re-
cursos, que afetam as suas capacidades de prover políticas públicas (IBGE, 2008). 
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A análise das capacidades estatais4 dos municípios, neste estu-
do, recai sobre os estoques de recursos de cada um deles para a sua 
política educacional, ou seja, na sua versão formativa5. Em geral, 
os estudos de capacidade estatal partem de duas dimensões, as ca-
pacidades técnico-burocráticas ou administrativas e as capacidades 
políticas (Gomide; Pires, 2012; Pires; Gomide, 2014b; Loureiro; 
Macário, 2014; Vaz, 2014; Santos, 2017). Na primeira, estão in-
cluídas as variáveis internas ao Estado consideradas necessárias à 
implementação de políticas públicas, dentre as quais se destacam os 
recursos financeiros, a burocracia weberiana, marcos institucionais 
adequados e recursos materiais diversos. Na segunda dimensão, o 
destaque é para as relações entre Estado e sociedade. Trata-se dos 
arranjos e das formas de relação entre as agências estatais e os gru-
pos de interesse na formulação e na implementação das políticas 
públicas (Pires; Gomide, 2014b).

A literatura chama a atenção para a dinamicidade de cada uma 
das dimensões e da própria capacidade estatal, observando que, para 
cada política e programa, é preciso avaliar os estoques de recursos 
disponíveis. Pois estes podem ser suficientes para um determinado 
programa ou política, mas para outros, não. E em um determinado 
momento podem ser suficientes, mas em outro, não (Pires; Gomi-
de, 2014b; Vaz, 2014; Santos, 2017). Portanto, a análise que se faz 
neste estudo não se trata de um retrato definitivo das capacidades 

4. Os problemas no uso do conceito de capacidade estatal exigiram como so-
lução a sua separação em duas versões, a formativa e a reflexiva. A primeira 
analisa os estoques de recursos para medir a capacidade, ou seja, a capacidade 
é a variável dependente. A segunda, a referida capacidade, é medida pela exe-
cução de uma política ou programa, ou seja, a capacidade estatal é variável 
independente (Cingolani, 2013).
5. A literatura revela pelo menos duas formas de utilizar o conceito de capacidade 
estatal. São as versões formativa e reflexiva. A primeira considera que a capaci-
dade resulta do estoque de recursos acumulado no interior do Estado, que se 
apresenta como condição necessária para promoção de suas políticas públicas. A 
segunda analisa a capacidade a partir da implementação da política. Ou seja, a 
capacidade estatal é mensurada através da avaliação da implementação (Cingola-
ni, 2013; Gomide; Pereira; Machado, 2017).
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estatais formativas dos quatro municípios, mas mostrar que a pro-
visão de determinados programas de educação básicas depende das 
capacidades das agências implementadoras, neste caso, os municí-
pios. A sua maior ou menor capacidade depende, em grande me-
dida, do estoque de recursos disponíveis e que possa ser utilizado. 

Para atingir os seus objetivos, este estudo realizou uma des-
crição dos estoques de recursos fiscais e burocráticos dos quatro 
municípios. Entre os seus objetivos, destacam: apresentar um mé-
todo para estudos de capacidade estatal para provisão de políticas 
de educação básica, reforçar a importância das capacidades fiscais 
e burocráticas no conjunto das demais dimensões, mostrar as de-
sigualdades de capacidades entre municípios situados no mesmo 
patamar da rede urbana brasileira e dialogar com a literatura de 
capacidade estatal, fazendo um recorte para a política educacional. 
Em vista dos seus objetivos, este estudo está estruturado, além desta 
introdução, com uma segunda seção que é dedicada a um breve 
diálogo com a literatura de capacidade estatal. Este é o momento de 
apresentar a definição de capacidade estatal e de caracterizar a fiscal 
e burocrática. Na terceira são apresentados os dados de capacidade 
fiscal e burocrática dos municípios analisados e mostrar como eles 
revelam a capacidade dos municípios em implementar, por exem-
plo, a Lei 11.738/2008 e a meta 1 do PNE 2014-2024. Na última 
seção são apresentadas algumas considerações sobre os municípios 
e suas capacidades estatais.

Capacidade estatal, capacidade fiscal e capacidade 
burocrática: de que se está falando?

O termo capacidade estatal apareceu pela primeira vez na lite-
ratura na segunda metade do século passado, quando os Estados 
nacionais se viram pressionados a prover políticas para atender às 
demandas sociais e econômicas (Cingolani, 2013; Vaz, 2014; San-
tos, 2017). Esse contexto exigia que o setor público estatal fosse 
capaz de prover políticas públicas para a promoção do desenvolvi-
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mento econômico e social com a ampliação dos seus recursos para 
fazer frente aos novos desafios com a inclusão das questões sociais 
na agenda pública (Draibe, 2006). Compreender as razões que fa-
ziam alguns Estados serem melhor sucedidos nesta tarefa do que 
outros, mobilizou estudiosos em diversos lugares que se esforçavam 
em compreender os fatores e as variáveis que interferiam nos resul-
tados (Cingolani, 2013). 

Se “o Estado foi trazido de volta” (Geddes, 2015, p. 223) e a 
sua importância foi reconhecida desde meados do século passado, o 
conceito de capacidade estatal ganhou centralidade entre os anos de 
1970 e 1980 (Cingolani, 2013). Desde que surgiu e passou a figu-
rar com maior frequência em estudos, este conceito experimentou, 
no mínimo, duas ondas iniciais, nas quais seu uso foi dissemina-
do e que consideram o Estado no centro da provisão de políticas 
públicas (Grin, 2012; Cingolani, 2013; Pires; Gomide, 2016). Na 
primeira, destacaram-se aqueles que tratavam dos processos histó-
ricos de formação dos Estados e da construção dos “aparatos gover-
namentais” em locais em que eles não existiam ou eram frágeis e 
incipientes (Evans, 1993). Estes estudos davam especial importân-
cia à autonomia do Estado perante a sociedade, para garantir que 
estivesse imune a grupos de interesse com alto poder de influenciar 
as decisões governamentais. Neste momento, “[...] o conceito de 
capacidade do Estado tem sido empregado para explicar as situ-
ações em que os Estados emergem, gerenciam conflitos internos 
e externos e transformam as suas sociedades e economias” (Pires; 
Gomide, 2016, p. 123). 

A primeira onda inclui os estudos com abordagem neomarxista 
do Estado, de autores como Poulantzas (1974), Miliband (1969) e 
Offe (1972) e “[…] took place in Europe, and was motivated by the 
need to reassess the traditional Marxist view of the state, against the 
backdrop of an emerging welfare economy”6 (Cingolani, 2013, p. 3). 

6. Ocorreu na Europa e foi motivada pela necessidade de reavaliar a visão marxis-
ta tradicional do Estado, tendo como pano de fundo uma economia de bem-estar 
emergente (tradução nossa).
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Estudos estes que, ao reconhecer o caráter redistributivo das políticas 
sociais, demonstravam a relativa autonomia do Estado diante do in-
teresse das classes dominantes. Esta autonomia política expressava a 
capacidade de enfrentar certos interesses imediatos ou determinados 
grupos sociais e econômicos. Os autores desta abordagem argumen-
tavam que o Estado atuava para ocultar as contradições do capitalis-
mo e equilibrar as tensões entre capital e trabalho (Cingolani, 2013).

Na segunda onda estão os estudos que buscaram nas noções 
weberianas de Estado e de burocracia seus fundamentos teóricos, a 
fim de explicar tanto as origens quanto a necessidade de autonomia 
estatal perante as pressões sociais. Trata-se dos estudos chamados de 
neoweberianos, que destacam “[...] the importance of coercive po-
wer monopolization by the central administration and the forma-
tion of professional, permanent and insulated civil service cadres” 
(Cingolani, 2013, p. 4). Neste momento, entraram em evidência os 
trabalhos de Tilly (1975), Sckopol (1979), Evans, Rueschemayer e 
Skocpol (1985), Evans (1993), entre outros. A distinção entre os au-
tores da segunda onda em relação aos da primeira é a centralidade 
do Estado, a sua capacidade de estruturar agências para formulação 
e coordenação política e de formar uma burocracia profissional e 
autônoma para prover as políticas de desenvolvimento econômico 
e social. Ou seja, a capacidade estatal decorre do equilíbrio entre 
uma burocracia profissional e os mecanismos de coordenação das 
agências intraestatais (Evans, 1993; Grin, 2012; Cingolani, 2013). 
Para estes autores, a autonomia do Estado é uma variável importan-
te quando se pensa na sua capacidade de prover políticas públicas. 

Os estudos se expandiram para outras abordagens que procu-
raram refletir “sobre as capacidades que os Estados – que já supe-
raram seus estágios iniciais de construção – possuem (ou não) para 
atingir, de forma efetiva, os objetivos que pretendem por meio de 
suas políticas públicas, como a provisão de bens e serviços públicos” 
(Pires; Gomide, 2016, p. 123).

Reconhece-se que os estudos mais recentes foram influenciados 
por aqueles produzidos nas duas primeiras ondas. Esse pode ser 
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um dos motivos de o conceito de capacidade estatal ter se vincu-
lado, ao longo do tempo, aos resultados das ações estatais. Com 
isso, a maior ou menor capacidade, em muitos estudos, passou a 
ser medida a partir dos resultados das políticas públicas, tais como 
desenvolvimento econômico, industrialização, inovação, níveis de 
violência, prevenção de guerras civis e conflitos, contágio de guerra, 
implementação de acordos de paz, privatização de empresas públi-
cas, geração de recursos fiscais, entre outros (Evans, 1993; Repetto, 
2003; Cingolani, 2013; Evans; Rauch, 2015).

Entretanto, as demandas e pressões sobre o Estado continu-
aram crescendo entre o final do século passado e o início deste. 
Estas exigiram novas funções, interpretações e definições sobre a 
sua atuação frente à sociedade e atores com poder de influenciar 
as suas decisões. Buscar respostas para estes novos problemas mo-
tivou novos estudos e levou à disseminação do conceito de capa-
cidade estatal e das novas formas de mensurá-la. No entanto, essa 
disseminação provocou a introdução de novas variáveis e formas 
de analisá-la e avaliá-la que tornaram mais complexo e difuso o 
seu uso (Gomide; Pereira; Machado, 2017). Nestas novas ondas e 
gerações, o desafio é encontrar um conceito de capacidade estatal 
que seja suficientemente abrangente para incorporar a diversida-
de de usos e de dimensões que ele adquiriu ao longo do tempo. 
Trata-se de uma tarefa árdua, pois corre-se o risco de cair na 
superficialidade e não compreender a complexidade da provisão 
de políticas públicas. Apesar disso, 

When looking at a wide range of works, however, it can 
be observed that conceptualizations of state capacity have 
been rather consistent, with a majority of works pointing 
at the nimplementation power of the state stemming 
from a professionalized bureaucracy.7 (Cingolani, 2013, p. 
36, grifo nosso)

7. Ao olhar para uma ampla gama de trabalhos, no entanto, pode-se observar que 
as conceituações da capacidade do Estado têm sido bastante consistentes, com 
a maioria dos trabalhos apontando para o poder de implementação do Estado 
decorrente de uma burocracia profissionalizada (tradução nossa).
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Porém, o conceito de capacidade estatal “[...] é mais percebido 
pelos efeitos que gera e [pela] precondições que podem ser observa-
das” (Grin, 2012, p. 158). O que remete aos problemas no seu uso 
e à necessidade de decompô-lo em dimensões e estas últimas em 
variáveis mensuráveis. Mas, ao retomar a discussão sobre o con-
ceito de capacidade estatal, verifica-se que há elementos centrais 
que unificam grande parte deles. Estes elementos estão relacionados 
à autonomia e ao poder de agência do Estado, conquistados pela 
sua legitimação diante da sociedade, mediante o alargamento e o 
fortalecimento dos arranjos participativos e democráticos (Repetto, 
2003; Grin, 2012; Cingolani, 2013). Ou ainda pelo seu poder de 
definir “[...] prioridades políticas que determinam o foco das capa-
cidades estatais consideradas relevantes em um contexto histórico, 
social e econômico” (Grin, 2012, p. 159).

No entanto, capacidades estatais para provisão de políticas pú-
blicas é um tema que “[...] requer uma delimitação conceitual, que é 
importante para torná-lo operacional na análise das ações dos gover-
nos e seus resultados” (Grin, 2012, p. 158). A dificuldade de delimi-
tação conceitual se explica, em grande medida, porque os estudos, 
em geral, associam o termo a outros conceitos, como autonomia, 
capacidade de agência do Estado, accountability e governance (Evans, 
1993; Grin, 2012; Cingolani, 2013; Gomide; Pires, 2014). Entre-
tanto o poder de agência e a autonomia decorrem do fortalecimen-
to da capacidade do Estado, que, dispondo de recursos, mobiliza 
atores internos e externos em favor de suas políticas (Grin, 2012). 
Esta capacidade de mobilizar atores sociais diversos e com recursos 
desiguais, conhecida como governança, reforça a capacidade estatal,

Em um nível mais concreto (ou micro) em relação ao an-
terior, alguns analistas têm se referido a estas como as ca-
pacidades do “Estado em ação” – isto é, as capacidades de 
identificação de problemas, formulação de soluções, execu-
ção de ações e entrega dos resultados. Assim, a produção 
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de políticas envolve atores, instrumentos e processos que, 
coordenados, capacitam o Estado para a produção de po-
líticas públicas. (Skocpol 1985; Skocpol; Finegold 1982; 
Mann 1993; Evans 1995; Geddes 1996). (Gomide; Pereira; 
Machado, 2017, p. 123)

Apesar da evolução do conceito e da compreensão da comple-
xidade da ação estatal, o enfoque setorial de grande parte dos es-
tudos se preocupou em apresentar determinadas dimensões como 
as mais relevantes, tornando difícil de encontrar um conceito de 
capacidade estatal que fosse suficientemente abrangente e contem-
plasse a sua diversidade e complexidade. Nesse sentido, apesar da 
atenção à capacidade burocrática como essencial ao Estado, há ou-
tras dimensões e variáveis que devem ser consideradas quando se 
utiliza deste conceito nas análises:

Como se sabe, capacidade estatal é um conceito abran-
gente que envolve inúmeras dimensões [...]. É suficien-
te apenas relembrar que o conceito incorpora variáveis 
políticas, institucionais, administrativas e técnicas. De 
forma simplificada, pode-se definir capacidade estatal 
como o conjunto de instrumentos e instituições de 
que dispõe o Estado para estabelecer objetivos, trans-
formá-los em políticas e implementá-las. Entre as ca-
pacidades estatais, a qualidade e a profissionalização da 
burocracia são algumas das mais destacadas na literatura 
para predizer o que acontecerá com uma política pública. 
(Souza, 2017, p. 51, grifo nosso)

Esta conceituação destaca o estoque de recursos para definir 
a capacidade estatal. Porém há outras que consideram que ela é 
medida pela implementação de programas ou políticas públicas. 
Nestes casos, a atenção está na implementação e nos resultados 
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alcançados. Estes podem ser medidos, por exemplo, a partir da 
implementação do Orçamento Participativo em Cuiabá/MT 
(Borges, 2012), do Programa Bolsa Família (Coutinho, 2013), da 
Gestão Municipal para a Política de Educação Básica (Martins et 
al., 2013),  pela implementação de programas de educação profis-
sional (Cassiolato; Garcia, 2014) ou ainda pela política industrial 
brasileira (Schapiro, 2014).

Na diversidade de formatos com que o conceito de capacida-
de estatal aparece, os elementos internos e externos ao Estado pa-
recem disputar a atenção dos estudos. Mesmo que alguns destes 
elementos tendam a considerar dimensões e variáveis da socieda-
de, outros priorizam aqueles presentes no Estado. Estas diferentes 
formas de tratar a capacidade estatal não são rivais, ao contrário, 
se complementam (Gomide; Pereira; Machado, 2017). O que di-
ferencia uma abordagem da outra é a escolha do estudo em dar 
prioridade a um ou a outro conjunto de dimensões, pois é difícil 
mensurar quais delas têm maior peso para a provisão de políticas 
públicas. Tanto as dimensões internas ao Estado quanto aquelas 
próprias da sociedade aparecem como condições necessárias, mas 
isoladamente são insuficientes para garantir a capacidade estatal. 

Apesar de compreender a importância das variáveis sociais 
para a capacidade estatal, este estudo trabalha com aquelas in-
ternas ao Estado. Estas são diversas e compreendem a capaci-
dade de atendimento, fiscal, técnico-burocrática, institucional, 
instalada de recursos e política (Saraiva, 2020). Todas possuem 
a mesma importância e o resultado da ação estatal depende do 
estoque dos recursos de cada uma delas. A falta ou o excesso de 
um deles pode comprometer a implementação de um determi-
nado programa e que ele alcance os resultados planejados. Este 
estudo trabalha com a capacidade fiscal e a burocrática que serão 
definidas e caracterizadas a seguir.
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A capacidade estatal para provisão de educação básica 
nos municípios selecionados: os recursos fiscais e 
burocráticos

Antes de analisar a capacidade fiscal e burocrática para a edu-
cação básica de Divinópolis (D001), Governador Valadares (G001), 
Teófilo Otoni (T001) e Varginha (V001), há algumas característi-
cas gerais destes municípios com efeitos diretos sobre a sua capaci-
dade estatal. A próxima seção tratará destas características e fará 
inferências acerca de seus efeitos sobre estes quatro municípios. 

 
Condições socioeconômicas e demográficas dos municípios

Divinópolis, Governador Valadares, Teófilo Otoni e Varginha são 
classificados como Capitais Regionais do tipo C. Eles ocupam uma 
posição intermediária na rede urbana brasileira (IBGE, 2008). No es-
tado de Minas Gerais, os quatro casos compreendem a maior parte 
dos municípios que compõem este grupo e que se encontram sob a 
influência exclusiva de Belo Horizonte8 (IBGE, 2008). Por isso, a es-
colha atende a duas demandas: a primeira é trabalhar com municípios 
maiores9, que, em geral, dispõem de mais recursos e maior pressão por 
políticas públicas. Segundo, ao analisar as suas capacidades, espera-
-se lançar luzes sobre as dificuldades da maioria dos municípios em 
prover suas políticas educacionais e implementar as normas federais.

8. No estado de Minas Gerais, as Capitais Regionais C são: Divinópolis, Gover-
nador Valadares, Ipatinga-Coronel Fabriciano-Timóteo, Teófilo Otoni, Varginha 
e Uberaba (também ligada a São Paulo). Como a ligação com uma metrópo-
le envolve a circulação de recursos, para igualar esta condição, o município de 
Uberaba foi excluído. Como Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo são três 
municípios distintos e autônomos que formam uma única Capital Regional, eles 
também foram excluídos, em razão da dificuldade em identificar as suas capaci-
dades individuais em cada uma das dimensões selecionadas.
9. Os quatro municípios da análise têm população superior a 98% dos municípios 
mineiros (IBGE, 2010). 
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Os quatro municípios encontram-se em diferentes regiões 
do estado de Minas Gerais10, possuem importância regional que 
afeta suas capacidades estatais e, também, dos municípios pró-
ximos a eles. As regiões de Minas Gerais apresentam acentuadas 
desigualdades quanto ao desenvolvimento econômico e social. 
Enquanto as Regiões de Planejamento Central e Sul de Minas 
têm melhores indicadores, as Regiões de Rio Doce e Jequitinho-
nha/Mucuri apresentam maiores dificuldades do ponto de vista 
socioeconômico (IMRS/FJP, 2019). Este fato influencia, entre 
outras coisas, a capacidade de provisão de políticas públicas dos 
municípios. Aqueles situados em regiões menos desenvolvidas e 
com maiores problemas sociais, como Teófilo Otoni e Gover-
nador Valadares, apresentam maiores e mais diversas demandas 
por políticas sociais e os recursos tendem a ser mais escassos para 
impulsionar o seu desenvolvimento. Enquanto isso, os municí-
pios situados nas regiões mais desenvolvidas, como Divinópolis 
e Varginha, terão menos demandas internas e menor presença 
de problemas sociais advindos de municípios menores e vizinhos 
(Rezende; Leite; Silva, 2015).

Os indicadores da Tabela 1 têm a finalidade de apresentar al-
gumas características gerais e de antever o quanto os governos lo-
cais estão constrangidos a prover suas políticas públicas. Eles dizem 
respeito ao tamanho da população e aquela que vive em situação 
de pobreza ou de pobreza extrema. Esta é quem mais depende e 
recorre aos serviços e às políticas públicas (Veiga; Bronzo, 2012). O 
cenário socioeconômico do município influi nas suas capacidades 
estatais municipais, ou seja, ele pode revelar o quanto os problemas 
sociais locais disputam os recursos públicos dos municípios. 

10. Um dos municípios está situado na Região de Planejamento Vale do Jequiti-
nhonha/Mucuri, outro na Região do Rio Doce, o terceiro está na região Central 
e o último está no Sul de Minas. Disponível em: https://bit.ly/3wddGeS. Acesso 
em: 12 jun. 2019.
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D001 235.997 14,77 17,48 3,78 2,29 75,63
G001 278.685 6,51 17,77 7,59 6,54 75,06
T001 140.235 4,04 17,96 12,95 7,23 74,45
V001 134.477 12,23 14,93 4,65 3,14 77,49

Tabela 1. Indicadores socioeconômicos dos municípios analisados
Fonte: Elaborado pelo autor com base em IBGE (2019) e IMRS/FJP (2019).

Notas: (1) Os municípios analisados são Divinópolis (D001), Governador 
Valadares (G001), Teófilo Otoni (T001) e Varginha (V001).

(2) População estimada.
(3) Taxas calculadas a partir dos dados do Censo Demográfico de 2010.

(4) Representa o total do crescimento populacional de uma determinada região 
entre dois períodos consecutivos. Esse crescimento se dá através do crescimento 

natural e dos movimentos migratórios (IMRS/FJP, 2019).
(5) Proporção que os nascidos vivos num determinado ano representam sobre o 

total da população (de cada 1000 pessoas, quantas eram recém-nascidas no ano 
em consideração) (IMRS/FJP, 2019).

(6) Razão entre o número de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais e a 
população total nessa faixa etária, multiplicada por 100. São consideradas 

analfabetas as pessoas que não sabe ler e escrever um bilhete simples em seu 
idioma (IMRS/FJP, 2019). 

(7) O indicador refere-se à razão entre população pobre e extremamente pobre 
cadastrada no Cadastro Único e a população total do município, multiplicada 
por 100. Na metodologia de cálculo, considerou-se a definição de população 

pobre e extremamente pobre do Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e projeções populacionais elaboradas pela Fundação João 

Pinheiro a partir de dados censitários do IBGE (IMRS/FJP, 2019).

Estudos de capacidade estatal mostram as vantagens decorren-
tes do tamanho do município. O maior tamanho da população é 
utilizado, por exemplo, como explicação para a maior capacidade 
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de arrecadação de tributos por parte do município, “[...] uma varia-
ção saliente na contribuição do imposto imobiliário urbano para a 
arrecadação municipal, conforme aumenta o tamanho de cada ci-
dade” (Marenco; Strohschoen; Joner, 2017, p. 11). É visto, também, 
como uma das condições para melhor acesso a programas federais, 
como é o caso do Programa Modernização da Administração Tri-
butária (Promat). Neste programa, por exemplo, as “[...] regras ge-
raram uma apropriação desigual e configuraram uma assimetria de 
acesso em favor dos maiores municípios” (Grin; Abrúcio, 2018a, p. 
21). Assim, os municípios maiores conseguem acessar os programas 
federais com mais facilidade que os menores. Nos casos dos quatro 
municípios analisados, Governador Valadares e Divinópolis esta-
riam em vantagem, por possuírem população maior.

As desvantagens decorrem da maior pressão por parte da popu-
lação por bens e serviços públicos nos municípios mais populosos. 
Estes tendem a ser mais urbanos, mais complexos e a ter organiza-
ções sociais mais ativas (IBGE, 2008). Diante disso, os municípios 
de Varginha e Teófilo Otoni estariam em vantagem por terem po-
pulação menor e, consequentemente, sofrerem menos pressão.

A taxa bruta de natalidade e a de crescimento demográfico mos-
tram que em Teófilo Otoni e Governador Valadares há as maiores 
taxas de natalidade e os menores crescimentos demográficos. Es-
tes dados sugerem algumas reflexões sobre as possíveis causas des-
te fenômeno contraditório. As elevadas taxas de natalidade seriam 
expressão das dificuldades da população local em conhecer e aces-
sar métodos de planejamento familiar decorrentes de políticas de 
prevenção à natalidade? Se for isso, questiona-se a efetividade dos 
programas municipais de saúde da mulher. Por sua vez, o menor 
crescimento populacional seria motivado pela mortalidade infanto-
juvenil? Ou pelas migrações para os centros urbanos maiores e com 
mais recursos em busca de oportunidades? De qualquer forma, os 
dados revelam que estes dois municípios têm problemas maiores 
em sua dinâmica populacional em relação aos demais. Certamente, 
isso demandará políticas públicas para melhorar estes indicadores.
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Os dados relativos à taxa de analfabetismo, ao percentual de 
pobres e extremamente pobres e à esperança de vida ao nascer são 
indicadores das condições socioeconômicas das populações dos 
municípios. Nos três indicadores, os dados revelam que Teófilo 
Otoni encontra-se em uma situação bem mais complexa que os de-
mais. Além destes problemas, este município apresentava, em 2010, 
o maior percentual de população residente em área rural entre os 
quatro casos analisados. O que agrava as suas condições em ofertar 
políticas de desenvolvimento econômico e social, particularmente, 
garantir o acesso e a permanência das crianças e adolescentes nas 
escolas. Governador Valadares vem logo após. Em condições bem 
melhores estão Varginha e Divinópolis. As condições gerais destes 
dois municípios dão a eles maiores capacidades estatais em relação 
aos demais. Estes indicadores ruins de Teófilo Otoni pressionam a 
sua administração pública a melhorá-los com programas próprios 
ou aderir a programas constituídos em outras esferas de governo.

Os indicadores socioeconômicos e demográficos da Tabela 
1 mostram que Teófilo Otoni e Governador Valadares estão em 
desvantagens em relação a Varginha e Divinópolis. Este cenário 
influencia as capacidades estatais dos municípios para prover as po-
líticas de educação básica e implementar as duas normas federais 
sob análise. Porém, é necessário analisar as suas capacidades fiscal 
e burocrática para completar o cenário e ver as condições que eles 
dispõem para ampliar investimentos em política educacional. 

A capacidade fiscal dos municípios
 
Nos estudos de capacidade estatal, a fiscal é uma das mais cita-

das. Na versão reflexiva, ela aparece sob a forma de maior capacidade 
do Estado em arrecadar tributos de seus cidadãos (Cárdenas, 2015; 
Chudnovsky, 2015). Nesta versão a capacidade fiscal é tratada como

[...] la capacidad del Estado para recaudar ingresos de lá 
población (incluida la habilidad para gravar los ingresos). 
La capacidad estatal fiscal es indispensable para que el Es-
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tado puede proporcionar bienes públicos o involucrarse en 
la redistribuición entre los diferentes grupos de la socieda-
de. (Cárdenas, 2015, p. 60)

Na versão formativa, a capacidade fiscal é definida como os 
recursos financeiros que dispõe a agência pública que lhes garantem 
as condições e autonomia para implementar as políticas públicas 
sob sua responsabilidade (Cárdenas 2015; Saraiva, 2020). Este es-
tudo trabalha com esta versão, com isso, a capacidade fiscal para 
implementação da política educacional por parte dos municípios é 
definida como os recursos públicos que eles dispõem e que são dire-
cionados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, conforme 
o previsto no texto constitucional (Brasil, 1988, art. 212). Neste 
caso, estes entes da federação poderão utilizá-los em conformidade 
com a lei para financiar a sua política de educação básica, incluindo 
aí a implementação da Lei 11.738/2008 e a meta 1 do PNE 2014-
2024. Em linhas gerais, o sistema de financiamento da política edu-
cacional no país está estruturado,

sob base federativa, onde os 5.564 municípios, os 26 es-
tados subnacionais, o Distrito Federal e a União dispõem 
de autonomia político-administrativa para aplicação de 
recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino (MDE), respeitados os dispositivos constan-
tes na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação nacional (art. 70 e 71, Lei 9.394 de 1996), 
na legislação que regulamenta o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – Fundeb – e que ordena 
a utilização dos recursos públicos. Os valores destinados 
para educação proveem de um mecanismo misto de finan-
ciamento, no qual percentuais arrecadados por ente fede-
rado são transferidos a outros, que por sua vez, dispõem 
de fontes próprias de receita. (Duarte; Faria, 2010, p. 18)



Política e Administração de Sistemas Educacionais: Gestão e papel das instituições

347

Ou seja, a autonomia dos entes subnacionais, tanto em rela-
ção às receitas quanto aos gastos, é regulamentada pela legislação 
federal, portanto uma autonomia relativa. E, como as receitas têm 
mecanismo misto de financiamento, e alguns deles a União não 
dispõem de meios para intervir e garantir a sua equidade, é bastante 
provável que as desigualdades nos recursos fiscais permaneçam e, 
até mesmo, se ampliem. Portanto, é de se esperar que haja desigual-
dade na capacidade fiscal dos municípios analisados neste estudo. 

Para identificar a capacidade fiscal dos municípios, optou-se 
por trabalhar primeiro com as receitas municipais, que são recursos 
financeiros que podem ser utilizados para financiar as suas políticas 
educacionais. Foram selecionadas a receita corrente líquida per capi-
ta, a receita corrente líquida para educação e a receita corrente líqui-
da per capita para educação. As receitas líquidas correntes per capita 
são bastante esclarecedoras, pois permitem identificar os valores 
disponíveis por habitante. Assim, é possível ter uma visão melhor 
do montante de recursos em relação às demandas do público-alvo. 
A receita corrente líquida para educação per capita é outra variável 
importante, pois possibilita dimensionar a quantidade de recursos 
financeiros que de fato são destinados à educação, bem como o 
valor individual por aluno (IMRS/FJP, 2020).

Além das receitas, este estudo também analisa as despesas ou 
gastos com educação, como parte da capacidade fiscal. Assim, po-
de-se ter uma dimensão melhor desta capacidade, pois altas despe-
sas representam limites orçamentários e despesas baixas que os mu-
nicípios teriam como ampliar seus gastos. Para isso, optou-se por 
trabalhar com três indicadores: “gasto per capita em educação” que 
permite ver o valor em reais investido por aluno a cada ano. Neste 
caso, os municípios que apresentarem valores mais baixos estariam 
pressionados a ampliá-los com novos investimentos em sua política 
educacional. “Esforço orçamentário para educação” que mostra o 
percentual dos gastos em educação em relação às demais políticas 
do município. Se este esforço é alto, o município terá mais dificul-
dades em ampliá-lo, porém, se for mais baixo, ele poderá fazê-lo 
para a educação sem pressões das outras áreas. Por fim, o último in-
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dicador examinado é sobre o cumprimento do percentual mínimo 
estabelecido no artigo 212 do texto constitucional de 1988.
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D001 2.244,75 89.279.811,00 6.561,79 28,4 17,1 407,69
G001 2.601,26 118.636.320,00 6.373,84 26,2 16,4 459,45
T001 2.067,11 46.473.924,00 5.356,60 27,2 16,0 374,32
V001 2.599,66 61.900.343,00 6.712,97 25,0 17,9 463,17

Tabela 2. Receitas e gastos totais para educação nos municípios de 
Divinópolis, Governador Valadares, Teófilo Otoni e Varginha – Minais 

Gerais – 201711

Fonte: Elaborada pelo autor com base em TCE/MG (2019), IMRS/FJP (2017) e 
IBGE (2017).

Antes de entrar na análise dos dados da Tabela 2, há um indica-
dor que contribui para compreender se as receitas correntes líquidas 
municipais se converteram em investimento em políticas públicas é o 
“esforço de investimento” (TCE/MG, 2019). Ele mostra o percentual 
investido. E, por exemplo, tomando o período entre 2010 e 2017 
houve uma queda acentuada. Neste recorte temporal, D001 que in-
vestia 11,87% no primeiro ano de referência passou a investir 4,79% 
de suas receitas líquidas. G001 reduziu de 13,38% para 1,24%; T001 
de 8,83% para 0,75%; e, finalmente, V001 baixou de 5,49% para 
2,48%. Esta redução no esforço de investimento aponta para uma 
realidade que resulta da crise do neodesenvolvimentismo, ou seja, os 
entes da federação estão utilizando os seus recursos para cobrir des-
pesas de manutenção das políticas públicas que já estão em operação 

11. O ano de referência é 2017. Como a pesquisa para elaboração deste estudo foi 
feita no final de 2019 e revisada em 2020, estes eram os dados mais completos 
disponíveis naquele momento nos portais acessados. 
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e reduzindo os novos investimentos. Este é um cenário presente tam-
bém na política educacional (De Toni; Cerqueira, 2018). 

Quanto aos dados da Tabela 2 referentes às receitas correntes 
líquidas para educação mostram que G001 e D001 possuem mui-
to mais receitas e levam vantagem sobre V001 e, principalmente, 
T001. Os recursos financeiros são fundamentais para implementa-
ção de quaisquer políticas públicas e os aportes são condições para 
que elas produzam resultados efetivos e sustentáveis ao longo do 
tempo: “[...] la capacidad de una iniciativa de mantener un adecu-
ado flujo de recursos financieros para así garantizar la continuidad 
de los efectos esperados” (Mokate, 1999, p. 24). Neste caso, G001 
e D001 apresentam a mais alta capacidade fiscal entre os quatro 
municípios. Por sua vez, V001 apresenta capacidade intermediária 
e T001, a mais baixa. As receitas precisam estar relacionadas ao seu 
público-alvo para dizer melhor sobre a capacidade estatal. Por isso, 
a importância das receitas líquidas correntes per capita.

Os dados relativos às receitas líquidas correntes per capita di-
zem respeito ao valor anual livre a ser destinado a cada habitante 
do município. Estes dados podem expressar com maior precisão a 
capacidade fiscal para implementação e sustentabilidade das polí-
ticas municipais (Mokate, 1999). Assim, verifica-se que as receitas 
líquidas correntes per capita mostram que G001 e V001 apresentam 
valores próximos e bem maiores que D001 e T001. Este último 
município apresenta menores valores cerca de 20,5% menor que 
G001, que está na melhor situação. Portanto, estão em posições 
opostas quanto às suas capacidades fiscais. 

A receita corrente líquida para educação per capita é uma variá-
vel importante, pois possibilita dimensionar a quantidade de recur-
sos financeiros disponíveis anualmente para investimento em edu-
cação por aluno. Neste caso, ter um montante grande de recursos 
financeiros e igualmente de beneficiários pode indicar baixa capa-
cidade fiscal. Porém, mesmo dispondo de receitas correntes líquidas 
mais baixas, mas com um número menor de alunos na sua rede 
de ensino, o município pode gozar de uma situação melhor para 
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ampliar os seus investimentos em programas educacionais. Volta 
aqui a preocupação do Banco Mundial, pois os recursos financeiros 
são necessários para implementação e sustentabilidade das políticas 
públicas (Mokate, 1999).

O exame da receita líquida corrente per capita para educação 
mostra que os municípios V001 e D001 são os que apresentavam 
os maiores valores para o ano de 2017 e, portanto, maiores capaci-
dades fiscais. Próximo a eles, com valor um pouco mais baixo está 
G001 e em uma situação intermediária. Com o valor bem mais 
baixo e distante dos demais, está T001, com a mais baixa capaci-
dade. Este resultado abre o questionamento sobre a necessidade do 
regime de colaboração e a União cumprir sua “função redistribu-
tiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 
educacionais” para as políticas de educação básica (Brasil, 1998, 
art. 211, caput e § 1º). 

Do lado das despesas, o esforço orçamentário em educação é 
um indicador do percentual dos gastos realizados nas subfunções 
ensino fundamental, ensino médio, ensino profissional, ensino su-
perior, ensino infantil, educação de jovens e adultos e ensino espe-
cial no total dos gastos orçamentários anuais (IMRS/FJP, 2020). 
Os municípios, na distribuição das competências para a educação 
escolar inscritas no texto constitucional de 1988, têm a responsabi-
lidade de prover o ensino fundamental, a educação infantil, a EJA 
e a educação especial (Brasil, 1988, art. 211, § 2º). Este indicador 
mostra que Varginha – V001 é o município que fez o maior esforço. 
Na sequência vem Divinópolis – D001, Governador Valadares – 
G001 e, por último, bem mais abaixo, está Teófilo Otoni – T001. 
Este indicador aponta para dois lados opostos: o primeiro é o pres-
tígio e a preocupação que a política de educação básica ocupa na 
agenda municipal. E o segundo, é que aquele município que apre-
sentar um esforço alto terá dificuldade em ampliar os gastos em 
educação. Especificamente para a capacidade fiscal, ter um esforço 
menor pode ser um bom sinal, pois permitirá ao município ampliar 
os seus gastos sem muita pressão por parte das demais áreas das 
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políticas públicas (Meny; Thoenig, 1992). Neste caso, T001 estaria 
na melhor situação e V001 na pior. 

Quanto ao indicador de cumprimento da vinculação das recei-
tas para educação, os quatro municípios atenderam à norma cons-
titucional (Brasil, 1988, art. 212, caput). No ano de 2017, D001 
apresentou o maior percentual de gasto orçamentário e foi o que 
mais ultrapassou o previsto no texto constitucional de 1988. T001 
também ficou bem acima do limite mínimo. G001 ficou em uma 
posição intermediária entre os quatro municípios, e V001 manteve-
-se no limite mínimo do percentual orçamentário para a educação. 
Este cenário permite duas considerações, com sentidos opostos. A 
primeira é que quem já destina mais recursos para a educação terá 
mais dificuldades para ampliá-los, pois as outras políticas munici-
pais exercerão pressão para obter mais recursos também. E estes, 
assim como as políticas, são objetos de intensas disputas entre os 
atores sociais e políticos (Meny; Thoenig, 1992; Corrales, 1999). A 
segunda consideração aponta para a importância dada pelas admi-
nistrações municipais às políticas educacionais. No primeiro caso, 
D001 e T001 estariam em dificuldades, e no segundo caso, essas 
administrações parecem dar muita importância à educação.

O outro indicador da Tabela 2 para compor o cenário da capa-
cidade fiscal é o gasto per capita em atividades de educação. Com 
exceção de T001 que está bem abaixo dos demais, as diferenças dos 
valores entre os municípios não são tão grandes. Porém, V001 des-
taca-se com o maior valor absoluto. Este indicador também apon-
ta para duas considerações não excludentes: a primeira é que um 
maior valor per capita indica maior comprometimento por parte 
das administrações municipais com as políticas de educação. Este é 
o caso de V001. A segunda é que o valor mais alto pode indicar difi-
culdades futuras quanto à ampliação dos gastos em educação frente 
às demais políticas municipais. Neste cenário, T001 com o menor 
valor é aquele município entre os quatro que está mais “livre” para 
aumentar seus gastos em educação. E V001 teria mais dificuldades, 
pois seu gasto alto em relação aos demais. 
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Os dados que compõem a capacidade fiscal dos quatro muni-
cípios mostram que a política de educação básica ocupa um lugar 
de destaque nos quatro municípios, porém, em Varginha apresenta 
o melhor cenário. Este município destinou maior receita corrente 
líquida para educação per capita, realizou maior gasto per capita em 
atividades de educação e fez o maior esforço orçamentário. O que 
dá a ele a maior capacidade fiscal. Os municípios de Governador 
Valadares e Divinópolis apresentam uma situação intermediária. E 
Teófilo Otoni aparece com o cenário mais desfavorável em relação a 
esta capacidade. Os dados mostram que, apesar da sua redução de-
vido à vinculação de receitas (Brasil, 1988, art. 212) e à criação dos 
fundos (Arretche, 2010), as desigualdades fiscais continuam exis-
tindo e comprometem a capacidade estatal de provisão da política 
de educação básica dos municípios.

A outra dimensão elencada pelos estudos de capacidade es-
tatal com grande poder para influir na provisão das políticas pú-
blicas é a burocrática (Evans, 1993; Evans; Rauch, 2015). Caso 
essa última apresente níveis de desigualdades consideráveis, como 
se verá a seguir, a União deverá exercer sua função redistributiva 
com mais intensidade para assegurar a equidade na provisão e nos 
resultados da educação básica. 

Capacidade burocrática

A capacidade burocrática, como dimensão de capacidade esta-
tal, tem ocupado a atenção de muitos pesquisadores e é considerada 
por estes um recurso fundamental para que o Estado e as agências 
públicas consigam prover suas políticas públicas12. Em linhas gerais 
ela é definida a partir do modelo weberiano de burocracia que lhe 
garante uma certa autonomia frente às pressões políticas e de atores 

12. Para ter uma dimensão das publicações em língua estrangeira sobre capa-
cidade burocrática, ver Cingolani (2013). Para as publicações feitas no Brasil, 
consultar Saraiva (2020). 
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com grande poder de mobilização. A sua importância e suas carac-
terísticas são destacadas como, 

The administrative capacity of the state is rooted in the 
Weberian tradition regarding the modern state and the ex-
istence of a professional and insulated bureaucracy (e. g. 
Weber 1978). This type of bureaucracy outlives rulers and 
is deemed as an essential for the impersonal implementa-
tion of policies. In general, it is conceived that implemen-
tation capacity occurs only after na effective establishment 
of sovereignty and a stable military control over territory, 
and requires both skilled officials and financial resources 
(Skocpol 1985, p. 16). This dimension of state capacity is 
perhaps the most widely referred to in the literature, and 
often times closely related to good governance. (E.g. Fuku-
yama 2004, 2013).13 (Cingolani, 2013, p. 28)

Deste modo, ter carreiras técnicas legalizadas no âmbito do Es-
tado, com seus planos e remunerações adequados e atraentes; acesso 
por meio de concursos públicos e progressão por desempenho; au-
tonomia perante as disputas políticas, os processos eleitorais e para 
prover e implementar as políticas públicas são algumas das condi-
ções para uma boa capacidade burocrática (Evans, 1993; Repetto, 
2003; Evans; Rauch, 2015; Geddes, 2015). Estes pontos serviram de 
base para identificar e selecionar as variáveis para a capacidade buro-
crática dos municípios para prover sua política de educação básica. 

13. A capacidade administrativa do Estado está enraizada na tradição weberiana 
em relação ao Estado moderno e à existência de uma burocracia profissional e 
isolada (por exemplo, Weber (1978)). Este tipo de burocracia sobrevive aos gover-
nantes e é considerada essencial para a implementação impessoal de políticas. Em 
geral, concebe-se que a capacidade de implementação só ocorre após um estabe-
lecimento efetivo da soberania e um controle militar estável sobre o território, e 
requer tanto oficiais qualificados quanto recursos financeiros (Skocpol, 1985, p. 
16). Esta dimensão da capacidade do Estado é talvez a mais amplamente referida 
na literatura e, muitas vezes, está intimamente relacionada com a boa governança 
(por exemplo, Fukuyama (2004; 2013)) (tradução nossa).
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A política educacional envolve um contingente grande de 
carreiras e de profissionais, desde a sua formulação até a sua im-
plementação. Mesmo considerando que no Brasil os municípios, 
muitas vezes, se apresentam como os implementadores de normas 
e programas formulados pelo governo federal, a provisão do ensi-
no fundamental e da educação infantil exige uma burocracia que 
vai das secretarias municipais de educação e chega até o chão das 
escolas, com seus professores, porteiros, cantineiras, bibliotecárias, 
entre outros. Apesar da relevância de cada categoria, os docentes 
ocupam um lugar central, por serem os seus principais implemen-
tadores e uma categoria profissional numerosa (Coelho, 2016). Por 
este motivo, neste estudo, é dada atenção particular a eles14. A estes 
cabem recriar ou redesenhar a política para ajustá-las às limitações 
de recursos e à realidade quando o serviço é entregue ao público-
-alvo, aos beneficiários e à população em geral (Silva; Melo, 2000).

Este estudo trabalha com a capacidade estatal dos municí-
pios e estes enquanto agências implementadoras, porém, os da-
dos do seu corpo docente permitem identificar se eles dispõem de 
mais ou menos dos recursos burocráticos. Para sua identificação 
recorreu-se aos dados que dizem respeito às condições de trabalho 
dos docentes, neste caso, os dados analisados são: carga horária 
semanal de trabalho; carga horária contida no plano de carreira; 
formas de progressão na carreira; vencimento bruto; tempo como 
professor; e número de escolas que os professores trabalham. Es-
tes dados permitem ver o quanto as condições profissionais dos 
docentes se aproximam do modelo ideal weberiano que faz deles 
uma burocracia capaz de prover com autonomia a política de edu-
cação básica nos quatro municípios.

14. A importância da burocracia implementadora é reconhecida desde os estudos 
de Lipsky (1980).
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D001

95% de 
20 a 39 
horas

20 a 40 
horas 

semanais

6% pós-
-graduação; 8% 
mestrado; 10% 

doutorado

5% a cada 
três anos

79% - 
2 a 4

65% + 
de 16 
anos

60% 
em 

uma

G001
71% 40 
horas

40 horas 
semanais

6% a cada nível de 
escolaridade acres-

cido ao inicial

3% a cada 
três anos

67% - 
2 a 4

41% + 
de 16 
anos

71% 
em 

uma

T001

86% de 
20 a 39 
horas

20 a 40 
horas 

semanais

6% por cada nível 
de escolaridade 

acrescido ao inicial

2% a cada 
dois anos

69% - 
2 a 4

51% + 
de 16 
anos 

60% 
em 

uma

V001

95% de 
20 a 39 
horas

20 horas 
semanais 

Edu-
cação 

Infantil: 
40 horas

2% pós-gradua-
ção, 3% mestrado 
e 5% doutorado 

1% a 
cada ano 
e 5% por 
desempe-

nho a cada 
5 anos de 
trabalho

91% - 
2 a 4

75% + 
16 anos

60% 
em 

uma

Quadro 1. Caracterização da situação dos professores dos municípios de 
Divinópolis, Governador Valadares, Teófilo Otoni e Varginha – Minas 

Gerais – 2017
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Censo Escolar (Inep/MEC, 2018), 

da Prova Brasil e das Secretarias Municipais de Educação.

Notas: (1) Os planos de carreira e vencimentos dos municípios foram 
promulgados em datas e por instrumentos legislativos variados. No caso do 

município D001, pela Lei 6.655/2007 e a Lei Ordinária 7290/2011; G001, pela 
Lei Complementar 170/2014; V001 utilizou a Lei Ordinária 3226/1999; e T001 
utilizou a Resolução 1.013/2012 para instituir o seu. Todos eles fizeram revisões 

após a promulgação da Lei Federal 11.738/2008.
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O Quadro 1 apresenta dados da capacidade burocrática, estan-
do alguns deles presentes nos planos de carreira e de vencimentos 
dos municípios: carga horária de trabalho, a remuneração e as for-
mas de progressão na carreira docente. No caso da carga horária, 
normalmente os planos fixam um limite para quem ocupa um car-
go completo. Porém, há fracionamentos nos cargos ocupados pelos 
docentes, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, o 
que cria jornadas de trabalho diferenciadas.15 Neste caso, os quatro 
municípios contemplam em seus planos a Lei n. 11.738/2008, que 
prevê 1/3 das jornadas de trabalho de seus docentes para prepara-
ção das atividades escolares. Os planos de carreira dos municípios 
D001, T001 e V001 preveem jornadas de trabalho menores e a 
possibilidade de o docente ampliá-las com aumento na sua remu-
neração. G001 define em seu plano 40 horas semanais de trabalho. 
Na prática, o que está previsto na lei, se efetiva. A primeira coluna 
do Quadro 1 mostra que, nos três primeiros municípios, as jorna-
das dos docentes variaram de 20 a 39 horas, enquanto 71% dos 
docentes de G001 têm jornadas de 40 horas semanais.

As possibilidades de progressão nas carreiras docentes estão 
previstas nos planos de carreira de todos os quatro municípios. As 
variações salariais por escolaridade são pequenas, porém a mais es-
timulante é a do município D001, e a menos atrativa é a do muni-
cípio V001. Assim, estudar melhora o vencimento básico em 24% 
no primeiro caso; no segundo, em apenas 10%; e em T001 e G001 
em 18%. Se, por um lado, o estímulo à qualificação profissional 
por meio da escolarização melhora a capacidade burocrática (Ma-
renco, 2017; Souza, 2017), por outro, pressiona capacidade fiscal 
do município. Nesse sentido, D001 é o município mais pressiona-
do, e V001 o que sofre menos pressão. 

15. Informações sobre cargos com carga horária menor e/ou fragmentada foram 
obtidas  por meio de entrevistas com gestores municipais de educação em Divinó-
polis, Teófilo Otoni e Varginha. Para Governador Valadares recorreu-se ao Portal 
da Administração e às informações contidas no questionário da Prova Brasil. 
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No caso da progressão por tempo de serviço, o município V001 
foi o que apresentou as condições mais favoráveis e, mais uma vez, 
G001 e T001 tiveram cenários semelhantes, porém piores que os 
demais. A progressão por tempo de serviço pode ser um importante 
estímulo para que o professor permaneça na rede de ensino e na 
carreira. Assim, ter professores mais experientes favorece os resul-
tados melhores em termos de desempenho escolar (Soares, 2002; 
Brooke; Soares, 2011). Mas, por outro lado, este estímulo pressiona 
a situação fiscal do município, que terá que desembolsar mais re-
cursos para cobrir as progressões. E V001 é aquele que se encontra 
mais pressionado pelas suas próprias normas para a carreira docente 
quanto a esta progressão por tempo de serviço, D001 apresenta um 
cenário intermediário; e G001 e T001, uma situação menos adversa. 

Quanto à remuneração, em 2017, o piso salarial dos docentes 
brasileiro era R$ 2.298,80, o que equivalia a 2,4 salários-mínimos.16 
Todos os quatro municípios pagavam o mínimo para a maioria dos 
seus docentes, proporcionalmente à jornada de trabalho. O municí-
pio V001 era o que remunerava melhor, pois 91% dos seus docen-
tes tinham remuneração que variava de 2 a 4 salários-mínimos, ou 
seja, entre R$ 1.874,00 e R$ 3.748,00. O cenário mais adverso era o 
de G001, em que apenas 67% dos professores gozavam desta remu-
neração. Estes dados podem ser completados pelos da Prova Brasil; 
estes últimos mostram que, neste mesmo ano, no ensino fundamen-
tal, 73% dos docentes do município de D001, 64% dos docentes de 
G001, 67% dos docentes de T001 e 91% dos de V001 recebiam salá-
rio bruto de R$ 2.342,01. Portanto um pouco acima do valor do Piso 
Salarial para os Profissionais da Educação Básica Pública (PSPN). 

A remuneração pode ser uma forma de atrair profissionais mais 
qualificados e de exigir maior profissionalismo no desempenho das 

16. As informações sobre o valor do PSPN foram retiradas do site: https://bit.
ly/30otxbG. Acesso em: 01 out. 2018. O salário-mínimo nacional determinado 
pelo Ministério da Fazenda era de R$ 937,00, segundo o Decreto Federal n. 
8.948, de 29 de dezembro de 2016. Disponível em: https://bit.ly/388YBie. Acesso 
em: 30 out. 2018. 
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funções, o que afeta diretamente a capacidade burocrática (Evans, 
1993; Pires; Gomide, 2016; Souza, 2017). Visto desta forma, por 
um lado, o município V001 encontra-se em uma situação melhor, 
D001 e T001 estão em uma situação intermediária; e G001, na 
pior em relação aos demais. E diante da necessidade dos reajustes 
salariais para acompanhar o PSPN, que é atualizado anualmen-
te (Brasil, 2008, art. 5º, caput), V001 estaria menos pressionado, 
pois praticamente todos os seus docentes recebem salários dentro 
do previsto para o PSPN, enquanto G001 teria de melhorar a remu-
neração de uma parcela grande do seu professorado para garantir o 
cumprimento da Lei 11.738/2008.

A variável "tempo como professor" pode ser vista de duas for-
mas, a saber: ter um número grande de professores com tempo 
elevado de docência indica uma rede de ensino mais experiente e 
atraente, que fixa melhor os seus servidores. O outro lado é que esta 
rede teria grande parte de seus docentes próximos da aposentadoria, 
visto que, pelo texto constitucional de 1988, esta é uma categoria 
profissional com previsão especial (Brasil, 1988, art. 40, § 5º). Nes-
te caso, haveria maiores gastos para substituir aqueles que se afasta-
riam da docência para se aposentar. Para a capacidade burocrática, 
o maior número de anos nas atividades é considerado um dado 
favorável, pois indica que o servidor está mais ambientado e capa-
citado para executar as rotinas das suas funções, garantindo níveis 
mais altos de legitimidade e reforçando a autonomia do município 
(Marenco; Strohschoen; Joner, 2017; Marenco, 2017; Souza, 2017). 
Assim, V001 apresenta os melhores indicadores, D001 figura em 
uma posição intermediária, e T001 e G001 têm os cenários mais 
desfavoráveis entre os municípios da análise. 

Outro dado relevante para a capacidade burocrática dos profes-
sores é o número de escolas onde eles trabalham. A literatura tem 
apontado que trabalhar em um número menor de escolas favorece o 
desempenho das funções docentes e produz ganhos quanto ao tra-
balho escolar (Soares, 2002; Madaus; Airasian; Kellaghan, 2008; 
Brooke; Soares, 2011). Além disso, trabalhar em muitas escolas exige 
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do docente mais tempo de deslocamento, gasto com transporte, en-
tre outras coisas. Sob este ponto de vista, trabalhar em apenas uma 
escola pode ser um dado favorável para a capacidade burocrática dos 
docentes. Neste caso, o município G001 é o que tem o maior per-
centual de seus docentes trabalhando em apenas uma unidade esco-
lar, por isso apresenta o melhor cenário. Os outros três municípios 
apresentam o mesmo percentual de seus docentes nesta situação.

Em síntese sobre a capacidade burocrática, os dados do Quadro 
1 mostram que para a variável “carga horária semanal trabalhada”, 
os municípios D001 e V001 apresentam os melhores indicadores, 
T001 tem uma posição intermediária; e G001, na mais baixa entre 
os quatro. Quanto à “carga horária no plano de carreira”, D001 e 
T001 estão em vantagem, V001 encontra-se em uma situação in-
termediária, pois os professores das suas creches têm carga horária 
semanal de 40 horas, e o município G001 possui o cenário mais 
desvantajoso. Em relação à variável “progressão” por escolaridade, 
D001 é o município que apresenta o melhor cenário, G001 e D001 
estão em uma situação intermediária, e o pior cenário entre os qua-
tro é V001. No que se refere à “progressão” por tempo de serviço, 
V001 apresenta o melhor quadro; numa posição intermediária está 
D001, e em situação semelhante, mas pior em relação aos demais 
municípios, estão G001 e T001. No tocante aos vencimentos, V001 
é o município com melhor remuneração e valorização dos seus do-
centes, D001 está em uma situação intermediária, ao passo que os 
cenários mais desfavoráveis estão com T001 e G001. No que diz res-
peito ao tempo de carreira dos seus docentes, V001 apresenta o me-
lhor cenário. Em seguida vem o município D001, com um quadro 
intermediário. T001 e G001 oferecem a situação mais desfavorável 
para seus docentes. Por fim, em relação ao número de escolas onde 
os docentes trabalham, G001 leva vantagem sobre os demais.

Por fim, os dados permitem dizer que o município de Vargi-
nha possui um corpo docente com características mais próximas 
do modelo weberiano de burocracia e, portanto, uma maior ca-
pacidade burocrática. O que dá à sua rede escolar mais recursos 
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e maior autonomia para prover sua política de educação básica. 
Divinópolis vem próximo com uma capacidade intermediária. 
Em seguida aparece Teófilo Otoni com um cenário pior e com 
menos deste recurso. E com uma capacidade burocrática mais 
distante do tipo ideal weberiano está o município de Governador 
Valadares. Este último precisará avançar em alguns pontos im-
portantes para garantir que seu corpo docente tenha as condições 
necessárias para implementar a política de educação básica com 
autonomia no município. Os destaques evidentes e relevantes em 
relação à capacidade burocrática são, primeiro, muitas semelhan-
ças e avanços nas carreiras e vencimentos do corpo docente, e, 
ao mesmo tempo, a constatação da persistência de desigualdade 
deste recurso, nestes quatro municípios.

Considerações finais

A revisão de literatura sobre capacidade estatal mostra que há 
preocupação de diversas áreas em produzir estudos que lancem lu-
zes sobre a capacidade do Estado em prover suas políticas públicas. 
Isto faz parte do reconhecimento da centralidade do Estado como o 
grande provedor e o ator capaz de reduzir as desigualdades e resol-
ver muitos dos problemas que afetam a sociedade em diversos luga-
res (Lecca, 2012). No Brasil, estes estudos apareceram, ampliaram 
sua produção e abrangência a partir de 2005. O que coincide com 
a retomada do protagonismo do Estado brasileiro como provedor 
de políticas econômicas e sociais durante o neodesenvolvimentismo 
(Neto, 2014; De Toni; Cerqueira, 2018). Entretanto, ainda são es-
cassos os estudos da capacidade estatal para a provisão da política 
educacional e, nesta, da política de educação básica. A importância 
dessa política social nas agendas e nos orçamentos governamentais 
não se reflete na produção de estudos da capacidade estatal17. 

17. Na revisão de literatura brasileira que estuda capacidade estatal, encontrou-se 
apenas o estudo de Martins et al. (2013), cujo objeto é a capacidade institucional 
de municípios paulistas na gestão da educação básica.
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Este estudo reconhece que identificar e mensurar a capacidade 
estatal dos municípios para a provisão da educação básica é uma tare-
fa árdua. Há fatores diversos, como os socioeconômicos, que afetam 
esta capacidade e exigem que eles sejam agrupados em dimensões. 
Diante disso, preferiu percorrer o trajeto feito por outros estudos 
que deram especial relevância às dimensões fiscal e burocrática. Isso 
não significa que os demais recursos não tenham o mesmo peso e 
sem eles, certamente, não se consegue prover e sustentar as políticas 
públicas, entre elas, as educacionais (Mokate, 1999; Saraiva, 2020).

Especificamente sobre os municípios de Divinópolis, Governa-
dor Valadares, Teófilo Otoni e Varginha, as suas características so-
cioeconômicas e as localizações revelam cenários diversos e desiguais. 
Diante disso, Teófilo Otoni é o município com os maiores e mais 
complexos problemas que exigem investimentos grandes em diver-
sas políticas sociais que disputarão recursos com a educacional com 
efeitos sobre a sua capacidade de prover a educação básica. No extre-
mo oposto encontra-se Varginha. Este município tem sua condição 
socioeconômica bem mais confortável e, por isso, possui muito mais 
liberdade para expandir sua política educacional. E com cenários in-
termediários encontram-se os outros dois municípios analisados. 

Os dados da capacidade fiscal mostram que Varginha é o muni-
cípio que apresenta o melhor cenário e possui vantagem em relação 
aos demais. Divinópolis e Governador Valadares encontram-se em 
posição intermediária, com indicadores muito próximos. E Teófilo 
Otoni dispõe da menor quantidade destes recursos. Em relação à 
burocrática, utilizou-se como referência o tipo ideal weberiano para 
dimensionar esta capacidade. Diante dos dados, Varginha é, tam-
bém, o município que está mais próximo do modelo ideal, portan-
to, apresenta a maior capacidade burocrática. Divinópolis possui 
uma posição intermediária. E mais distante do ideal encontra-se 
Teófilo Otoni e Governador Valadares. Este último com a menor 
capacidade burocrática entre os quatro municípios. 

Diante dos dados, é seguro dizer que Varginha é o municí-
pio, entre os quatro, que tem as melhores condições de prover sua 
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política de educação básica e, especialmente, a implementar a Lei 
11.738/2008 e a meta 1 do PNE 2014-2024. E Teófilo Otoni segu-
ramente teria imensas dificuldades nesta tarefa, pois sua capacidade 
estatal é bem menor. Os outros dois municípios possuem posições 
intermediárias e dificuldades médias. 

Por fim, este estudo revelou a necessidade de se produzir novos 
estudos e constituir métodos de análise que permitam mensurar a 
capacidade estatal dos municípios para a provisão de suas políticas 
educacionais. Há um relativo de vazio destes estudos na área educa-
cional e há uma intensa formulação de normas e programas educa-
cionais para os municípios implementarem. A garantia de que eles 
serão implementados e que conseguirão atingir os objetivos propos-
tos exige que novos e melhores estudos sejam feitos para dimensio-
nar as suas capacidades. Caso permaneça o cenário atual, bons e ne-
cessários programas de educação básica tenderão a não sair do papel. 
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13. DESIGUALDADES NA DISTRIBUIÇÃO 
DE RECURSOS DE ACESSIBILIDADE EM 

ESCOLAS DE MINAS GERAIS

Rafael Henrique de Resende Marciano
Raissa Cristina Almeida Coelho Brandão

Daniel Santos Braga

Introdução

A legislação brasileira assegura Atendimento Educacional Es-
pecializado aos educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencial-
mente na rede regular de ensino (Brasil, 1988, art. 208, inciso III). 
Esse atendimento, fundamentado em princípios de igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola, deve ser garantido 
mediante padrão de qualidade a todos os estudantes (Brasil, 1996, 
art. 3, incisos I e IX), inclusive com serviços de apoio especializa-
do, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial, quando necessário (Brasil, 1996, art. 58, § 1º).

Nos últimos anos, tem se constituído no país um arcabouço 
legal para a garantia da educação especial na perspectiva da inclu-
são (Arruda; Dikson, 2018). Porém as escolas públicas da educação 
básica ainda apresentam, em geral, capacidade limitada de atender 
às singularidades desse público, e de maneira mais específica, baixa 
adequação de equipamentos e instalações no sentido da acessibili-
dade (Miranda; Hashizume, 2020).

Uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, LDB) estabelece a educa-
ção especial como transversal a todos os níveis, etapas e modali-
dades, tendo início na educação infantil e estendendo-se ao longo 
da vida (Brasil, 1996, art. 58, § 3º), compreende-se que todas as 
esferas da federação (União, estados e municípios) têm responsabi-
lidades para com sua oferta.
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Este trabalho discute a distribuição federativa e territorial da 
disponibilidade de recursos para acessibilidade para estudantes com 
deficiência e/ou com mobilidade reduzida. O recorte da investiga-
ção são as escolas públicas de ensino fundamental de Minas Gerais 
no ano de 2019. Optou-se pela etapa intermediária da educação bá-
sica tendo em vista que, na organização institucional da educação 
brasileira, a oferta pública prioritária do ensino fundamental é de 
responsabilidade compartilhada entre os entes federativos subna-
cionais (Brasil, 1988, art. 211, §§ 2° e 3°). Minas Gerais foi esco-
lhida por tradicionalmente ser considerada um espelho do Brasil, 
uma vez que riquezas e bolsões de pobreza podem ser claramente 
percebidos espacialmente (Alves, 2001).

O problema proposto a ser respondido é: como se configu-
ram os recursos para acessibilidade de escolas públicas de ensi-
no fundamental no estado em relação à dependência adminis-
trativa e distribuição territorial? Para responder a essa pergunta, 
foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: a) 
inicialmen te foi feita uma revisão bibliográfica não sistemática 
sobre a edu cação especial na perspectiva da inclusão; b) em se-
guida, realizou -se um levantamento da legislação sobre educação 
inclusiva no país e no estado, mais especificamente a que trata da 
normati zação sobre recursos que devem ser aplicados em acessi-
bilidade, nas Salas de Recursos Multifuncionais que são o locus 
do Aten dimento Educacional Especializado (AEE); c) por fim, 
procedeu-se estudo com dados do Censo Escolar do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) do ano de 2019 para a caracterização dos recursos de aces-
sibilidade das escolas públicas de ensino fundamental em Minas 
Gerais. Também foram feitas as distribuições das desigualdades 
federativas e territoriais quanto à disponibilidade dos recursos 
para a acessibilidade de alunos com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida na forma de mapas. A organização do trabalho segue a 
estrutura desses procedimentos metodológicos.
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Educação especial na perspectiva da inclusão: avanços 
teóricos

Na contemporaneidade, a percepção da sociedade ocidental em 
relação às pessoas com deficiência é pautada em uma perspectiva 
inclusiva, entretanto, a história desses sujeitos e de como suas de-
ficiências eram entendidas, é marcada por um longo percurso de 
exclusão, marginalização e inferiorização social (Silva, 2009; Men-
des, 2010; Kassar, 2012) Na Antiguidade, o tratamento destinado 
às pessoas com deficiência diferenciava-se de acordo com o tempo 
e o espaço. Enquanto os egípcios atribuíam concepções místicas 
positivas a esses sujeitos, os gregos e os romanos entendiam que, por 
apresentarem essas características diferenciadas, deveriam ser exclu-
ídos, abandonados ou eliminados ainda crianças por representarem 
presságios negativos (Silva, 2009, p. 136).

Durante a Idade Média (séc. V ao XV), essa ambiguidade em 
relação à deficiência sofreu influência dos aspectos relacionados à 
religiosidade na sociedade daquela época, principalmente devido 
ao cristianismo que estabeleceu a percepção de um ser divino per-
feito que havia criado a humanidade à sua “imagem e semelhança”. 
Logo, as pessoas física e mentalmente imperfeitas só poderiam ser 
originadas de forças demoníacas e deveriam ser perseguidas, julga-
das e executadas (Correia, 1997; Mazzotta, 1986 apud Silva, 2009, 
p. 136). Paralelamente, estabeleceu-se a compreensão de que esses 
indivíduos eram dignos de piedade, iniciando-se nesse período os 
primeiros ideais caritativos em relação a esses sujeitos. Portanto, 
nessa concepção, que recusava a eliminação como alternativa, o de-
nominado “deficiente” deveria ser cuidado em nome da caridade 
e, para isso, estabeleceram-se espaços de confinamento “[...] pois o 
asilo que garante teto e alimento também esconde e isola o inútil” 
(Pessotti, 1984 apud Pereira; Saraiva, 2017, p. 173).

Após esse período marcado pela influência religiosa, inicia-se 
o Renascimento (séc. XV e XVII) que “[...] surgia no mundo para 
livrar o homem da ignorância e da superstição” (Pereira; Saraiva, 
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2017, p. 173-174) que, em relação à deficiência, instaura uma per-
cepção influenciada pela medicina começando a se difundir social-
mente a necessidade do atendimento às pessoas com deficiência. O 
tratamento social destinado a esses sujeitos passa a ser a reclusão em 
asilos e manicômios pelo entendimento social de que elas seriam 
mais bem cuidadas e protegidas em ambientes separados, isso tam-
bém protegeria a sociedade dos “anormais” (Mendes, 2006, p. 387).

O século XVI, principalmente, apresentou avanços significati-
vos para a história da educação especial após médicos e pedagogos, 
com uma visão que ia de encontro com as concepções de sua época, 
passarem a acreditar que aqueles indivíduos, que até então eram 
considerados ineducáveis, eram capazes de aprender. Entretanto, 
apesar desse avanço, “[...] a institucionalização em asilos e manicô-
mios foi a principal resposta social para tratamento dos considera-
dos desviantes” (Mendes, 2006, p. 387).

Posteriormente, o estabelecimento da escolarização obrigatória 
no século XIX – fruto dos ideais da Revolução Francesa ocorri-
da no século anterior – e a incapacidade de atendimento que ga-
rantisse a aprendizagem efetiva de todos os alunos deram origem 
às classes especiais nas escolas regulares para atender àqueles que 
apresentavam dificuldades nas turmas comuns (Mendes, 2006, 
p. 387-388). Contudo, a autora reitera que somente após as duas 
guerras mundiais – metade do século XX – as classes e escolas 
especiais começaram a ser propagadas socialmente como o local 
preferencial de atendimento a esses sujeitos ao invés das institui-
ções residenciais citadas anteriormente.

Por fim, Mendes (2006, p. 387-388) afirma que essa segrega-
ção “era baseada na crença de que eles seriam mais bem atendidos 
em suas necessidades educacionais se ensinados em ambientes 
separados”, contribuindo, assim, para constituição da educação 
especial como um sistema paralelo ao ensino educacional comum 
que, posteriormente, seria questionado por propostas de unifica-
ção das modalidades.
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A trajetória da educação inclusiva no Brasil

No Brasil, o marco histórico da educação especial foi estabe-
lecido após a criação de instituições especializadas inspiradas na 
experiência europeia, sendo elas: o Instituto dos Meninos Cegos 
(1854) – atual Instituto Benjamin Constant – e o Instituto dos 
Surdos-Mudos (1857) – atual Instituto Nacional de Educação de 
Surdos – (Jannuzzi, 1985; 2004; Mazzotta, 2005 apud Mendes, 
2010, p. 94). Para os historiadores da educação, o pioneirismo des-
sas instituições, considerando o contexto do Brasil Império, asse-
melharam-se a “atos inusitados” (Mendes, 2010, p. 94).

Nada me parece mais significativo desse longo período de 
omissão e estagnação, com medidas medíocres e lampejos 
de paternalismo, do que a criação do colégio Pedro II e 
dos institutos de cegos e surdos-mudos, como as principais 
instituições educativas da capital do país em 60 anos de 
reinado. (Teixeira, 1968, p. 71 apud Mendes, 2010, p. 94)

A Constituição de 1891, primeira após a Proclamação da Re-
pública em 1889, instaurou o federalismo como forma de Estado e 
definiu entre os entes federados quais seriam as responsabilidades 
na política educacional. De modo que instituiu-se aos estados e 
municípios a responsabilidade sob o ensino primário até o profis-
sionalizante e à União atribuiu-se a responsabilização pelo ensino 
secundário e superior (Mendes, 2010, p. 95). Nesse período, o es-
tudo de crianças com casos mais severos de deficiência permanecia 
sob o enfoque médico e ocorria em instituições criadas para elas 
junto aos sanatórios psiquiátricos. Além disso, ainda de acordo 
com Mendes (2010, p. 95-96), somente após a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918) seguida da popularização da escola primária 
pública – entre as décadas de 1920 e 1930 – e das reformas nos 
sistema educacionais, influenciadas pela chegada do movimento 
escolanovista, é que a vertente psicopedagógica relacionada à edu-
cação de pessoas com deficiência sofrerá mudanças.
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No contexto da realidade brasileira, os adeptos da Escola Nova 
defendiam os ideais de reformas educacionais para o desenvolvimento 
do país e o direito da educação para todos. Por isso, argumentavam 
que “a construção de um sistema estatal de ensino público, laico e gra-
tuito, seria o único meio efetivo de combate às desigualdades sociais 
da nação” (Mendes, 2010, p. 96). Em Minas Gerais, como evidencia-
do por Mendes (2006), a educadora Helena Antipoff se destacou por 
inserir os princípios dessa nova concepção na educação especial e pela 
criação de serviços de diagnósticos, classes e escolas especiais.

Segundo Borges (2015, p. 360), essas classes especiais seriam 
um recurso para atender crianças com déficits verdadeiros através 
da oferta de um ensino individualizado. Entretanto, Cunha (1988 
apud Mendes, 2010), ao analisar a influência do movimento escola-
novista na educação especial, considera que 

[...] apesar de defender a diminuição das desigualdades 
sociais, ao enfatizar as características individuais, a pro-
posição de ensino adequado e especializado, a adaptação 
de técnicas de diagnóstico e especificamente do nível in-
telectual, muito contribuiu para a exclusão dos diferentes 
das escolas regulares naquela época. A igualdade de opor-
tunidades tão pregada passou a significar a obrigatoriedade 
e gratuidade do ensino, ao mesmo tempo em que a segrega-
ção daqueles que não atendiam as exigências escolares, pas-
sou a ser justificada pela adequação da educação que lhes 
seria oferecida. (Cunha, 1988 apud Mendes, 2010, p. 97) 

Atualmente, segundo Kassar (2012, p. 839), os estudos apon-
tam que o ensino em situações comuns possibilita um desenvol-
vimento mais adequado, inclusive, para crianças com deficiências 
mais severas, naquele contexto, para Borges (2015), essas classes es-
peciais nas escolas comuns já cumpriam um papel significativo no 
atendimento a essas crianças, pois 

Antes do estabelecimento das classes especiais, as crianças 
consideradas anormais eram internadas em asilos psiquiá-
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tricos ou mantidas enclausuradas em casa. As classes espe-
ciais mineiras foram uma proposta inovadora na época, ao 
reconhecer e respeitar as diferenças individuais, ao propor 
uma metodologia diferenciada e acima de tudo, ao acre-
ditar na educabilidade de crianças consideradas até então, 
irrecuperáveis. (Borges, 2015, p. 360)

A escolarização dos alunos com deficiência (educação espe-
cial),  em seu princípio, permaneceu majoritariamente no âmbito 
de instituições privadas de cunho assistencialista e separada do 
ensino comum (Kassar, 2011, p. 44). Jannuzzi (1992 apud Men-
des, 2010, p. 98) indica que entre os anos de 1920 e 1949, mesmo 
havendo predominância do serviço público, houve um descaso 
em relação à educação das pessoas com deficiência. Suas pesqui-
sas apontaram que se duplicaram os serviços nas escolas comuns 
públicas, enquanto nas instituições privadas especializadas os es-
tabelecimentos quintuplicaram.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 incitou 
debates em relação a não discriminação entre indivíduos, inclusive 
no âmbito educacional, resultando na Convention against Discrimi-
nation in Education realizada em 1960 e adotada pelo Brasil somente 
em 1968 (Kassar, 2012, p. 837). Nesse mesmo período, inicia-se uma 
discussão sobre o princípio da normalização proposto por Niels Erik 
Bank-Mikkelsen e Bengt Nirje ao questionarem a institucionaliza-
ção das pessoas com deficiência e a limitação sobre o estilo de vida 
causado por esse tipo de serviço. De acordo com Mendes (2006, p. 
389), esse princípio estruturava-se no ideal que as pessoas com de-
ficiência deveriam usufruir de experiências de vida comuns de sua 
cultura. Além disso, de terem oportunidades iguais de participação 
plena em atividades destinadas a grupos etários equivalentes.

Essa nova perspectiva estabelecida influenciou o planejamento 
de serviços durante as décadas de 1960 e 1970, resultando em um 
amplo movimento de desinstitucionalização dos indivíduos e rein-
serção na sociedade (Mendes, 2006, p. 389). Na esfera educacional, 
repercutiu nas discussões para elaboração da primeira Lei de Dire-
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trizes e Bases da Educação (1961) em que se estabeleceu o direito de 
os “excepcionais” serem atendidos, preferencialmente, no sistema 
geral de educação visando à integração na sociedade (Brasil, 1961, 
art. 88). Entretanto, também garantiu às instituições especializadas 
julgadas eficientes, apoio financeiro para atender os excepcionais 
resultando, segundo Mendes (2010, p. 99), na ampliação de insti-
tuições de cunho filantrópico após a promulgação da LDB de 1961.

Em consequência disso, até finais da década de 1980, segundo 
Kassar (2011, p. 46), o setor público, através das classes especiais, 
atendeu, em sua maioria, alunos com deficiências leves e muito re-
petentes. Concomitantemente, o setor privado, por meio de insti-
tuições especiais assistenciais, permaneceu com aqueles que neces-
sitavam de mais atendimento especializado. Contudo, durante as 
últimas décadas do século XX, a oferta educacional a esses edu-
candos em classes especiais das escolas públicas e em instituições 
especializadas filantrópicas passou a ser problematizada. Além de 
não conseguirem ampliar o acesso, segundo J. Ferreira (2002 apud 
Mendes, 2019, p. 5), esses locais marginalizavam e segregavam os 
alunos que conseguiam ingressar nas escolas regulares.

A promulgação da Constituição Federal de 1988 representou 
uma mudança de paradigma em relação à escolarização das pes-
soas com deficiência. Nessa Constituição foi assegurado o acesso 
à educação como direito público subjetivo, instituindo a obrigato-
riedade da educação básica e gratuita com a oferta do Atendimen-
to Educacional Especializado (AEE) a esses sujeitos (Brasil, 1988, 
art. 208). Paralelamente, inicia-se um debate mundial sobre a edu-
cação escolar na perspectiva inclusiva resultando na Conferência 
Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades 
básicas de aprendizagem, realizada em 1990 pela Unesco, em que 
o acesso de todos à educação é debatido de modo a efetivar o que 
anteriormente foi garantido em 1948 pela Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (Unesco, 1990).

Em 1994, a Declaração de Salamanca, produzida na Conferên-
cia Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais realizada 
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na Espanha, reitera que todos que possuírem necessidades educa-
cionais especiais, com ou sem deficiência, devem ter acesso à escola 
comum com oferta de serviços que visem atender plenamente as 
especificidades de cada educando (Unesco, 1994). Esse documen-
to é considerado o marco mundial da disseminação da educação 
inclusiva por incitar esse debate em diversos países, inclusive no 
Brasil (Mendes, 2006, p. 395), repercutindo na Política Nacional 
de Educação Especial (1994) e na atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (1996).

Nesse panorama, estabeleceu-se um processo de ressignifica-
ção do termo “Educação Especial” que passou a ser concebido, de 
maneira geral, como “[...] um conjunto de metodologias, recursos 
e conhecimentos (materiais, pedagógicos e humanos) que a escola 
comum deverá dispor para atender à diversidade de seu alunado” 
(Pletsch; Fontes; Glat, 2007, p. 345) e não mais como o sistema que 
“se organizou tradicionalmente como Atendimento Educacional 
Especializado substitutivo ao ensino comum” (Brasil, 2008).

Como visto, ao longo dos anos de 1990 o Brasil adotou políti-
cas a favor da inclusão das pessoas com deficiência, principalmen-
te, no âmbito educacional em que apresentou diversos avanços. 
No início do século XXI, permanece na mesma perspectiva sendo 
signatário da Convenção Interamericana para a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras 
de Deficiência, realizada em 1999 na Guatemala, que teve seu 
texto aprovado pelo Decreto n. 3.951/01. Também, aprovando as 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Bá-
sica através da Resolução 02/2001 e o Decreto n. 6.949/2009 que 
promulgou o texto da Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência de 2006.

Seguindo esta proposta de um modelo educacional inclusivo, 
em 2008, institui-se a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) que reconheceu a 
transversalidade da educação especial em todos os níveis, etapas e 
modalidades. Além disso, assegurando o AEE com a oferta de re-
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cursos e serviços voltados ao uso no processo de ensino e aprendiza-
gem do PAEE nas turmas comuns do ensino regular, sem critérios 
ou condições para essa inserção (Brasil, 2008).

Em 2015, através da Lei n. 13.146, de 6 de julho, é promulgada 
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência) com o objetivo de garantir e promover, 
“em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberda-
des fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclu-
são social e cidadania” (Brasil, 2015, art. 1). O direito à educação 
é apresentado no Capítulo IV reafirmando o direito do PAEE ter 
acesso à sistemas educacionais inclusivos, atribuindo ao Estado, à 
família, a comunidade escolar e à sociedade a responsabilidade de 
assegurar esse direito de modo a impedir violência, negligência e 
discriminação (Brasil, 2015, art. 27).

Em 2020, indo de encontro às legislações vigentes e a todo 
o percurso de lutas das pessoas com deficiência por inclusão no 
contexto educacional, publicou-se o Decreto n. 10.502/2020 que 
instituiu uma “atualização” da PNEEPEI de 2008 denominada 
“Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e 
com Aprendizado ao Longo da Vida”. Em decorrência dos aspectos 
discriminatórios do decreto, o Supremo Tribunal Federal (STF), 
em dezembro de 2020, considerou inconstitucional o texto, insti-
tuindo, assim, sua suspensão.

Legislação inclusiva: acessibilidade, AEE e sala de 
recursos multifuncionais 

Após terem percorrido um longo caminho de lutas e reivindica-
ções, as pessoas com deficiência, finalmente, conseguiram garantir 
que direitos básicos – como saúde, moradia, trabalho e educação – 
fossem legalmente efetivados. Os órgãos públicos foram influencia-
dos a efetivar políticas para a educação especial devido às discussões 
com os variados setores da sociedade brasileira e a relevância de do-
cumentos internacionais. Assim, a educação especial no Brasil vem 
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se caracterizando como uma política pública nas últimas décadas 
(Kassar, 2011). Essa política é afirmada por meio de documentos fe-
derais, estaduais e municipais que tratam sobre os serviços e recur-
sos necessários para que essa modalidade de ensino seja efetivada, 
como a acessibilidade, as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) 
e o Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Legislação sobre educação inclusiva de pessoas com 
deficiência no contexto federal

No que diz respeito às políticas federais, a matrícula do públi-
co-alvo da educação especial deve ser feita nas classes comuns do 
ensino regular de acordo com a Resolução 02/2001 (Brasil, 2001, 
art. 7o). Ademais, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência, a educação é um direito desses sujeitos 
e deve ser garantida em todos os níveis e modalidades de ensino, 
explorando e desenvolvendo suas habilidades e talentos de acordo 
com seus interesses e necessidades (Brasil, 2015, art. 27o). Abaixo 
serão abordados alguns documentos presentes na legislação federal 
brasileira, que garantem aos alunos com deficiência:

Acessibilidade aos espaços e aos ambientes escolares: o Decreto 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, especifica os critérios básicos para 
a promoção de acessibilidade nos estabelecimentos de uso público, 
coletivo e privado de toda federação – não restrito às instituições de 
ensino. Dentre os aspectos abordados no Decreto, está prevista a ins-
talação de pelo menos um banheiro acessível por pavimento, equi-
pado de forma adequada para receber pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida nos prédios públicos (Brasil, 2004, cap. 
IV, art. 22o, § 2o). A existência de sinalização visual e tátil também 
é obrigatória nas edificações de uso público e coletivo, atendendo 
as demandas das pessoas com deficiência auditiva e visual (Brasil, 
2004. Cap. IV, art. 26o). É importante ressaltar que para serem apro-
vados, os projetos devem atender às regras da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) (Brasil, 2004, cap. IV, art. 11o, § 2o). 
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Além disso, de acordo com a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, 
que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 
todos os estudantes devem ter acessibilidade aos edifícios, ambientes 
e suas atividades escolares (Brasil, 2015, cap. IV, art. 28°, §§ 15° 
e 16°). Ainda de acordo com essa lei, os estudantes com deficiên-
cia possuem o direito de serem acompanhados por profissionais de 
apoio escolar, recebendo suporte para a realização das atividades de 
alimentação, higiene, locomoção e demais necessidades. Esse pro-
fissional deve atuar em todos os níveis e modalidades de ensino, de 
instituições públicas ou privadas (Brasil, 2015, cap. I, art. 3°, § 13°). 

Atendimento Educacional Especializado e Sala de Recursos Mul-
tifuncionais: a legislação que trata sobre o Atendimento Educacio-
nal Especializado (AEE) vem sofrendo mudanças desde que foi 
regulamentada pela Constituição Federal, em 5 de outubro de 
1988. De acordo com a Resolução n. 4, de 2 de outubro de 2009, 
por AEE, entende-se a disponibilização de recursos, estratégias e 
serviços que visam à eliminação de possíveis barreiras que possam 
prejudicar a aprendizagem e a participação na sociedade dos edu-
candos com deficiência. O AEE é ofertado nas Salas de Recursos 
Multifuncionais (SRM) – localizadas em escolas públicas das re-
des federais, estaduais e municipais – ou nos Centros de Atendi-
mento Educacional Especializado – da rede pública ou privada: 
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas (Brasil, 
2009, art. 1° e 2°). Com o intuito de ampliar a oferta de AEE para 
os estudantes PAEE matriculados na rede pública de ensino, por 
meio do Decreto 7.611 de 17 de novembro de 2011, a União passou 
a prestar apoio técnico e financeiro aos sistemas de ensino da rede 
pública e privada (Brasil, 2011, art. 5°). Além disso, a legislação 
também estabelece o cálculo da destinação de recursos do Fundeb 
computados duplamente para cada estudante matriculado na rede 
pública e no AEE (Brasil, 2011, art. 9-A, § 1°).

Por fim, a Política Nacional de Educação Especial (PNEE) – 
Decreto 10.502 – previa o AEE como uma diretriz constitucional 
que deveria se efetivar para além dos tempos e espaços reservados 
para atividade complementar (Brasil, 2020, cap. II, art. 4°, § 3°). O 
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Decreto especificava, também, que o AEE deve ocorrer em classes/
escolas regulares inclusivas, especiais e bilíngues, assegurando ao 
estudante público-alvo da educação especial inclusão social, cul-
tural, acadêmica e profissional (Brasil, 2020, cap. IV, art. 6°, § 1°). 
Contudo, o Decreto foi suspenso em dezembro de 2020 devido às 
reivindicações da sociedade civil, organizações ligadas às pessoas 
com deficiência e setores ligados ao campo da educação, que alega-
vam que este incentivava a criação de escolas e classes especializa-
das e poderia fragilizar o imperativo da inclusão na rede regular de 
ensino, além de causar a discriminação e segregação dos estudantes 
público-alvo da educação especial. 

Legislação sobre educação inclusiva de pessoas com 
deficiência no contexto estadual

Em relação às políticas do estado de Minas Gerais, o Guia de 
Orientação da Educação Especial na rede estadual de ensino de 
Minas Gerais, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação 
de Minas Gerais e atualizado em 2014, trata de diversos assuntos. 
Nesse documento são abordados os recursos de acessibilidade, que 
são definidos como ferramentas que “[...] asseguram aos alunos 
com deficiência ou mobilidade reduzida, condições de acesso ao 
currículo para a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, 
dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de co-
municação e informações” (Minas Gerais, 2014, p. 14). 

Dentre esses recursos de acessibilidade estão o uso de no-
tebooks com software leitor de tela, de livros acessíveis dispo-
nibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático, do kit 
cegueira, do kit baixa visão e do kit de comunicação suplementar 
alternativa pelos estudantes (Minas Gerais, 2014, p. 14). As es-
colas recebem também recursos multifuncionais – que são mate-
riais disponibilizados nas SRM para que esta se torne adequada 
ao atendimento do alunado PAEE. Para o uso nas escolas e salas 
de aula, há a disponibilização e adaptação de materiais esporti-
vos, equipamentos de tecnologia assistiva e mobiliários adapta-
dos (Minas Gerais, 2014, p. 15). 
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O Guia de Orientação da Educação Especial na rede estadual 
de ensino de Minas Gerais, de 2014, também prevê a oferta de AEE 
e a elaboração do Plano de Atendimento Educacional Especializa-
do. Este deve ser feito em conjunto com os educadores da escola 
regular, a família e demais profissionais que atendem o estudante e 
busca identificar as necessidades educacionais do aluno, definir os 
recursos necessários para a acessibilidade e planejar as atividades do 
AEE (Minas Gerais, 2014, p. 16). 

É importante ressaltar que na rede do estado de Minas Gerais, 
há dois tipos de AEE: o de apoio e o de complementação. O AEE de 
apoio é aquele que ocorre na escola regular, nas salas de aula – como o 
serviço de professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias 
assistivas, intérprete de Libras e guia intérprete. Já o AEE de comple-
mentação é aquele que ocorre na SRM, no horário de contraturno es-
colar com profissionais de Atendimento Educacional Especializado. 
Os alunos que necessitam do AEE de apoio também devem frequen-
tar o AEE de complementação (Minas Gerais, 2014, p. 16).

As Salas de Recursos Multifuncionais podem ser utilizadas por 
todos os estudantes com deficiência, transtorno global do desenvol-
vimento e altas habilidades/superdotação matriculados em escolas 
comuns e em qualquer nível de ensino. Os atendimentos da SRM 
não são reforços escolares para sanar dúvidas dos estudantes, mas 
buscam promover o exercício de habilidades e questões pedagógicas 
necessárias – como o desenvolvimento de cognição e metacognição, 
atividades de enriquecimento curricular, e outras. O Guia também 
especifica as atribuições que devem ser cumpridas pelo professor da 
SRM, como a elaboração de materiais adaptados, a realização de 
atividades que promovem os processos mentais, o fortalecimento da 
autonomia dos estudantes, dentre outros. 

Além disso, as Diretrizes para Normatização e Organização da 
Educação Especial na rede estadual de ensino de Minas Gerais, 
Resolução da Secretaria de Estado de Educação n. 4.256 de 9 de 
janeiro de 2020, garantem aos estudantes PAEE a obrigatoriedade 
de elaboração e acompanhamento do Plano de Desenvolvimento 
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Individual (PDI) em parceria com o profissional de AEE. Os pro-
fissionais de AEE devem também atuar na escola como multiplica-
dores de conhecimentos sobre metodologias, tecnologias assistivas e 
comunicação alternativa, assim, eliminando barreiras que prejudi-
cam a participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, 
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdo-
tação (Minas Gerais, 2020, cap. III, art. 9°). 

Ainda de acordo com a Resolução n. 4.256, a Secretaria de Es-
tado de Educação de Minas Gerais assegura a participação em to-
dos os projetos desenvolvidos pela escola, a realização de adaptações 
razoáveis para a garantia de acesso ao currículo e a participação do 
AEE nas SRM ao público-alvo da educação especial (Minas Gerais, 
2020, cap. III, art. 10° e 11°). A matrícula na SRM é obrigatória para 
esse alunado e deve ser feita, prioritariamente, na escola em que o 
estudante frequenta ou em outra escola de ensino comum, levando 
em consideração o acesso e conveniência pedagógica para o estudan-
te (Minas Gerais, 2020, cap. V, art. 22° e 23°). Além de assegurar 
o acompanhamento do professor de apoio à comunicação, lingua-
gem e tecnologias assistivas (ACLTA), tradutor intérprete de Libras e 
guia-intérprete, a Resolução n. 4.256 assegura também um auxiliar 
de serviços da educação básica para estudantes que necessitam de 
ajuda para a realização de atividades de vida diária, como locomo-
ção, higiene e alimentação (Minas Gerais, 2020, cap. VIII, art. 54°). 

Os profissionais citados acima desempenham um papel de re-
levância na participação, acessibilidade e aprendizagem dos alunos 
PAEE. Ademais, a disponibilização dos materiais e demais serviços 
abordados são essenciais para que esses alunos tenham acesso aos 
conteúdos e demais atividades que ocorrem no ambiente escolar. 
Sem esses suportes, que são legalmente assegurados por meio de 
políticas públicas, o aprendizado e desenvolvimento do alunado pú-
blico-alvo da educação especial, provavelmente, seria prejudicado. 
Cabe ao governo promover políticas de monitoramento, para veri-
ficar e assegurar que as determinações previstas nos documentos 
federais e estaduais sejam cumpridas de modo universal. 
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Recursos de acessibilidade em Minas Gerais

Em 2019, Minas Gerais tinha 12.031 escolas públicas. Destas, 
mais de 70% ofertavam o ensino fundamental, sendo a maioria 
delas (62,8%) administradas pelos municípios. Nesta seção serão 
apresentados os dados referentes à disponibilidade de recursos de 
inclusão nas 8.498 escolas públicas municipais e estaduais de ensi-
no fundamental de Minas Gerais. 

Na primeira parte da seção, discutiu-se a presença ou ausência 
de itens de acessibilidade nas escolas em relação à dependência admi-
nistrativa responsável por elas. Os softwares IBM SPSS e Microsoft 
Excel foram utilizados para as estatísticas descritivas na elaboração 
de gráficos e tabelas de frequência. Na segunda parte, procedeu-se 
o mapeamento e distribuição territorial da disponibilidade dos itens 
no território de Minas Gerais por meio do software Qgis.

Disponibilidade de recursos de inclusão por 
responsabilidade administrativa dos entes federativos

As informações sobre presença de banheiros adaptados, elemen-
tos de acessibilidade e Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) 
nas escolas públicas de ensino fundamental de Minas Gerais foram 
extraídas dos microdados do Censo Escolar (Inep, 2019a). Foram 
também descritos os dados da existência de AEE nas escolas. 

Os banheiros adaptados têm objetivo de atender simultanea-
mente a todas as pessoas com diferentes características antropo-
métricas e sensoriais, de forma autônoma, independente, segura e 
confortável, garantindo elementos e soluções que compõem a aces-
sibilidade (Inep, 2019b). Deve conter as características estabelecidas 
pela norma técnica de acessibilidade elaborada pela Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 9050. 

Em 2019, metade das escolas públicas de Minas Gerais con-
tavam com essas instalações. Ou seja, cerca de 50% das escolas 
mineiras não tinham banheiros com nenhuma adequação para es-
tudantes com deficiência. Quando os dados são desagregados por 
dependência administrativa (Figura 1), é possível verificar que o 
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percentual de escolas estaduais com banheiros adaptados era maior 
do que o das escolas municipais.

Estaduais

Sim

Não

63%

37%

Municipais

43%
57%

Figura 1. Percentual de escolas públicas de ensino fundamental com 
banheiro adaptado por dependência administrativa, Minas Gerais (2019)

Fonte: Censo Escolar/Inep (2019a).

Além dos banheiros adaptados, outros elementos de acessibilida-
de, que envolvem aspectos da infraestrutura física das escolas, podem 
ser aferidos pelos dados do Censo. Em 2019 constavam no questioná-
rio perguntas relacionadas à presença de corrimãos junto às paredes, 
escadas, rampas ou passagens; guarda-corpos delimitando as faces la-
terais abertas de espaços escolares; elevadores; pisos táteis de alerta ou 
linha-guia; portas com vão livre; rampas; sinalizações sonoras, táteis 
e visuais (Inep, 2019b). A Tabela 1 apresenta o percentual de escolas 
que contavam com esses elementos, por dependência administrativa.

Recurso de acessibilidade % escolas estaduais % escolas municipais
Corrimão e guarda-corpo 31,1 22,6

Elevador 1,0 2,2
Piso tátil 3,5 3,4
Vão livre 30,7 24,2
Rampa 61,8 47,6

Sinalização sonora 1,2 1,3
Sinalização tátil 1,4 0,8

Sinalização visual 1,4 2,2
Recursos inexistentes* 29,5 42,0

Tabela 1. Percentual de presença de itens de acessibilidade em escolas públicas 
de ensino fundamental por dependência administrativa, Minas Gerais (2019)

* A escola não conta com nenhum dos tipos de recursos de acessibilidade.
Fonte: Censo Escolar/Inep (2019a).
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Os dados demonstram que o recurso de acessibilidade mais 
disseminado nas escolas públicas de Minas Gerais em 2019 eram 
as rampas, os corrimãos/guarda-corpos e as portas com vão livre. 
Por outro lado, as sinalizações sonoras e visuais, bem como a sina-
lização e o piso tátil estavam pouco presentes nas escolas de ensino 
fundamental do estado. Os dados apontam ainda número expres-
sivo de escolas (aproximadamente uma em cada três) sem nenhum 
recurso de acessibilidade em 2019.

Em geral, as escolas públicas estaduais apresentavam maior 
disponibilidade de recursos de acessibilidade do que as escolas mu-
nicipais. A maior diferença se dava em relação às rampas (14,2%). 
Apenas quanto a elevadores, sinalização sonora e visual, mais escolas 
municipais contavam com o item do que escolas estaduais, no entan-
to, nos três casos a diferença não era estatisticamente significativa.

A presença de salas de recursos multimeios (SRM), constitu-
ída por equipamentos, mobiliários, recursos de acessibilidade e 
materiais didático-pedagógicos para atender a escolas com alunos 
da educação especial (Inep, 2019b), também pode ser avaliada nos 
dados do Censo. Em 2019, 30,6% das escolas públicas mineiras 
tinham essa instalação. Os dados desagregados por dependência 
administrativa foram dispostos na Figura 2.

Estaduais

Sim

Não
40%

60%

Municipais

Sim

Não

25%

75%

Figura 2. Percentual de escolas públicas de ensino fundamental com SRM 
por dependência administrativa, Minas Gerais (2019)

Fonte: Censo Escolar/Inep (2019a).

A maioria das escolas públicas estaduais e municipais que aten-
diam ao ensino fundamental de Minas Gerais não contava, em 2019, 
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com SRM. Essa realidade era mais evidenciada nas redes municipais, 
onde três em cada quatro escolas não tinham esse recurso de inclusão.

O AEE é a mediação pedagógica que visa possibilitar o acesso 
ao currículo pelo atendimento às necessidades educacionais especí-
ficas dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades/superdotação (Inep, 2019b). É importan-
te ressaltar que esse atendimento, em uma perspectiva de inclusão, 
complementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e 
independência na escola e fora dela, não substituindo a presença 
e convivência na turma regular. Ele deve ser realizado preferencial-
mente no contraturno da matrícula e prioritariamente em SRM da 
própria escola, ou de outra escola de ensino regular, ou em Centros 
de Atendimento Educacional Especializado (CAEE).

Ao todo, em 2019, apenas 2.621 escolas (30,8% do total) ofere-
ciam AEE a estudantes, praticamente o mesmo percentual de esco-
las que contavam com SRM (30,6%). A análise dos dados desagre-
gados por dependência administrativa (Figura 3) também revelam 
que as escolas administradas pelo poder público estadual estavam, 
em geral, em melhores condições do que as municipais.

Municipais

Sim

Não

20%

80%

Estaduais

Sim Não
51%49%

Figura 3. Percentual de escolas públicas de ensino fundamental com AEE 
por dependência administrativa, Minas Gerais (2019)

Fonte: Censo Escolar/Inep (2019a).

Enquanto pouco menos da metade das escolas estaduais ofereciam 
AEE, apenas uma em cada cinco escolas municipais de Minas Gerais 
tinham essa modalidade de atendimento para os estudantes do ensino 
fundamental com necessidades educacionais especiais. Para essa de-
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pendência administrativa, o percentual de AEE era ainda menor do 
que o de SRM. Ou seja, em algumas situações, mesmo com a presença 
de salas de recurso, a escola não oferecia atendimento especializado.

Distribuição territorial de recursos de inclusão

Para a verificação da distribuição dos recursos de acessibilida-
de no território do estado, foi construída uma escala de recursos de 
inclusão a partir da presença dos itens nas escolas (Quadro 1). Para 
cada item foi atribuído um ponto, de forma que uma escola que te-
nha todos os itens irá obter o total de pontos possíveis (10 pontos); e 
uma escola sem nenhum recurso não terá obtido nenhum ponto (0 
ponto). Ou seja, quanto mais próximo de dez na escala uma escola 
estiver, melhores são suas condições de oferta quanto à acessibilidade. 
Por outro lado, quanto mais próximo de zero uma escola estiver na 
escala, piores são suas condições em relação aos recursos de inclusão.

Recurso de acessibilidade Pontuação
Banheiro adaptado 1 ponto

Corrimão e guarda-corpo 1 ponto
Elevador 1 ponto
Piso tátil 1 ponto
Vão livre 1 ponto
Rampa 1 ponto

Sinalização sonora 1 ponto
Sinalização tátil 1 ponto

Sinalização visual 1 ponto
Sala de recursos multifuncionais 1 ponto

Total 10 pontos
Quadro 1. Pontuação dos itens de acessibilidade para criação da escala de 

recursos de inclusão
Fonte: Elaborado pelos autores.

Os escores de todas as escolas de uma cidade foram somados 
entre si, e divididos pelo número de escolas na referida cidade (mé-
dia por cidade) para a elaboração da escala municipal de recursos de 
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inclusão. Assim, quanto mais próximo de dez na escala municipal 
estiver o escore da cidade, mais recursos de inclusão escolar estarão 
disponíveis naquele município; e quanto mais próximo de zero o 
escore, piores as condições de acessibilidade das escolas de ensino 
fundamental presentes naquele município.

De maneira geral, as escolas públicas mineiras apresentavam, 
em 2019, reduzidas condições de oferta do ensino fundamental 
para estudantes NEE. Nenhuma das 8.498 escolas do estado reunia 
todos os elementos de acessibilidade possíveis no Censo Escolar do 
Inep. A média do escore das escolas na escala de recursos de inclu-
são foi 2 pontos, sendo piores nas escolas municipais em relação às 
escolas estaduais (Figura 4). O alto coeficiente de variação (86,5%) 
revela grande desigualdade entre as escolas do estado. 
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Estaduais Municipais

Figura 4. Boxplot com distribuição dos escores da escala de recursos 
de inclusão de escolas de ensino fundamental por dependência 

administrativa, Minas Gerais (2019)
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Inep (2019a).

A distribuição territorial dos escores da escala de recursos de 
inclusão municipais (Figura 5) revela configurações de desigualda-
des entre as regiões do estado. As escolas estaduais (Mapa A) com 
maiores pontuações na escala estavam mais dispersas pelo território 
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de Minas Gerais. Por outro lado, é possível perceber concentração 
das escolas municipais (Mapa B) de ensino fundamental com me-
lhores condições de acessibilidade nas regiões Central, Triângulo 
mineiro e Sul de Minas. Já a região Norte e os vales do Jequitinho-
nha, Mucuri e Doce reuniam os municípios cujas escolas tinham 
piores escores quanto aos recursos de inclusão. 

0 - 2,5 pontos
2,5 - 5 pontos
5 - 10 pontos
Não tem oferta estadual de ef

0 - 2,5 pontos
2,5 - 5 pontos
5 - 10 pontos

A B

N

0 100 200 km

Figura 5. Distribuição territorial das escalas de recursos de inclusão 
de escolas públicas por dependência administrativa (A=estaduais; 

B=municipais), Minas Gerais (2019)
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de Inep (2019a).

Quando se compara essa distribuição territorial das médias das 
escalas de recursos de inclusão com o Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita dos municípios de Minas Gerais (IBGE, 2010) espacializado no 
mapa da Figura 6, é possível destacar que as regiões que menos têm re-
cursos de inclusão nas suas escolas públicas são também aquelas com 
menos riqueza. Como a estrutura de financiamento da educação no 
país é majoritariamente composta da vinculação de impostos próprios 
e transferências constitucionais (Brasil, 1988, art. 212), pode-se con-
cluir que os municípios com menores PIB per capita são, também, os 
com menos recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino.
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3593 - 6377
6377 - 8512
8512 - 13084
13084 - 240056

Legenda

N

0 100 200 km

Figura 6. Distribuição territorial do PIB per capita dos municípios de 
Minas Gerais (2010)

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de IBGE (2010).

Outro componente de desigualdade passível de ser verificado nos 
mapas é que há certa coincidência nas regiões com cidades mais bem 
equipadas para inclusão de em escolas municipais e estaduais. Parte 
considerável dos municípios com melhores condições de infraestru-
tura para o atendimento especializado também conta com escolas 
estaduais mais bem equipadas com recursos de inclusão. Ou seja, os 
dados sugerem falta de uma coordenação federativa, especialmente 
por parte do poder público estadual, na destinação de recursos para 
a implementação de políticas públicas de educação especial. 

Considerações finais

A Constituição Federal de 1988 foi um marco importante na 
luta pela educação das pessoas com deficiência. Além desse público 
ser considerado sujeito de direitos em relação ao acesso à educação 
pública, também foi assegurado o direito à matrícula, preferencial-
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mente, no ensino regular com acesso ao Atendimento Educacional 
Especializado (Brasil, 1998, art. 208).

A partir deste momento, o fortalecimento da educação especial 
na perspectiva inclusiva é evidenciado no contexto nacional con-
siderando uma pressão de agências multilaterais para a existência 
de políticas educacionais que visassem educação para todos. Além 
disso, pelo entendimento que o desenvolvimento e manutenção de 
um estado democrático perpassa o ideal de uma sociedade inclusi-
va, principalmente, no âmbito educacional (Mendes, 2010, p. 105).

Paralelamente à disseminação da perspectiva da educação in-
clusiva, adota-se uma política de universalização do ensino fun-
damental (Kassar, 2011, p. 50) que, a partir do texto da CF/88, 
ficou sob responsabilidade administrativa municipal. Entretanto, 
muitos municípios, ao assumirem a educação infantil e o ensino 
fundamen tal, não tinham espaços públicos para assegurar o atendi-
mento educacional aos alunos com deficiência, visto que as classes 
especiais públicas foram construídas durante o século XX, em sua 
maioria, dentro de escolas estaduais (Kassar, 2012, p. 840).

Além disso, ainda segundo Kassar (2012, p. 840), “[...] a partir 
de meados da década de 1990, o país passou a possuir poucos es-
paços públicos de atendimento escolar aos alunos com deficiência” 
devido às críticas ao caráter excludente, a permanência longínqua 
de muitos educandos nesses espaços sem sucesso escolar (apud Al-
meida, 1984; Ferreira, 1993; Paschoalick, 1981; Schneider, 1997) e 
a impossibilidade de reconfiguração das classes especiais resultan-
do, assim, no fechamento de muitos espaços públicos caracteriza-
dos como de exclusão educacional.

A inserção desses sujeitos no sistema regular de ensino é o pri-
meiro passo para efetivar um processo de inclusão, pois “[...] não 
há como melhorar nossas escolas se as diferenças continuarem 
a ser sistematicamente delas excluídas” (Mendes, 2006, p. 401). 
Porém, somente a inserção não basta, torna-se necessário para que 
esse processo seja efetivado plenamente, financiamento do poder 
público para assegurar apoios, serviços e suportes nas escolas co-
muns (Mendes, 2006, p. 402). 
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Os dados apontam que o ensino fundamental está presente na 
maioria das escolas de Minas Gerais, e que os municípios são os 
principais responsáveis pela oferta dessa etapa no estado. De manei-
ra geral, essas escolas são pouco adaptadas para receberem crianças 
de 6 a 14 anos (e mesmo jovens e adultos) PAEE.

Não é possível encontrar infraestrutura que garanta acessibi-
lidade e segurança para a educação especial na perspectiva da in-
clusão na maior parte das escolas do estado. Faltam corrimãos, 
rampas, sinalização, banheiros, salas de recursos entre outros com-
ponentes em expressivo percentual dos estabelecimentos, indo de 
encontro com o Decreto 5.296 de 2 de dezembro de 2004, que dava 
prazo de 30 meses para que os edifícios de uso público adequassem 
sua estrutura para que essa se tornasse acessível. Da mesma forma, 
são poucas as escolas que ofertam Atendimento Educacional Espe-
cializado, mesmo diante da crescente demanda de uma população 
legalmente autorizada a exigir o cumprimento do dever do Estado 
para sua educação no ensino regular. 

Como aponta Glat, Pletsch e Fontes (2007, p. 345), “[...] a pre-
sença de suportes pedagógicos especializados no ensino comum 
tem se mostrado uma experiência favorável, senão fundamental, 
para que a inclusão se efetue”. Daí a importância de documentos 
como a Resolução da Secretaria de Estado de Educação n. 4.256 de 
9 de janeiro de 2020, que torna obrigatória a matrícula do PAEE 
no AEE e assegura o direito desse alunado ao professor de apoio à 
comunicação, linguagem e tecnologias assistivas (ACLTA), tradu-
tor intérprete de Libras, guia-intérprete, e auxiliar de serviços da 
educação básica de acordo com as necessidades de cada estudante. 

A adequação estrutural das escolas de ensino fundamental para 
a inclusão é desigualmente distribuída quanto à dependência admi-
nistrativa responsável por elas. As escolas estaduais apresentam, na 
maioria dos quesitos analisados, melhores condições de atendimento 
de inclusão do que aquelas administradas pelo poder público muni-
cipal. Ou seja, os dados parecem reforçar o argumento de que os mu-
nicípios são, em geral, os entes federativos mais frágeis tanto técnica, 
como financeiramente para implementarem políticas educacionais.
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Além da desigualdade na distribuição federativa, os recursos de 
inclusão e a oferta de atendimento a estudantes PAEE são desigual-
mente distribuídos territorialmente em Minas Gerais. As escolas 
mais bem equipadas estão localizadas nas regiões mais ricas do es-
tado. Por outro lado, é possível destacar que nas regiões mais pobres 
de Minas Gerais, predominam escolas de ensino fundamental com 
baixas condições de oferta para a educação especial.

Foi possível demonstrar também certa coincidência entre es-
colas estaduais e municipais com melhores condições em um mes-
mo município. Ou seja, dado que a LDB estabeleceu que os entes 
subnacionais deveriam definir formas de colaboração na oferta do 
ensino fundamental, assegurando distribuição proporcional das 
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e 
os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas 
(Brasil, 1996, art. 10, inciso II), esperava-se que naquelas cida-
des onde o poder público municipal não conseguisse prover sua 
rede – neste caso, quanto a recursos para a educação especial na 
perspectiva da inclusão – o poder público estadual pudesse suprir 
as demandas. No entanto, o que se verificou é que as escolas esta-
duais eram mais bem equipadas, em geral, exatamente nas cidades 
com maiores PIB per capita e onde as redes municipais tinham 
suas escolas com melhores condições de oferta para estudantes 
com NEE no ensino fundamental.

Portanto, considerando que o percurso para efetivação de um 
sistema educacional inclusivo não é trivial, para atender plenamente 
todo o seu alunado, com deficiência ou não, cabe a escola “[...] re-
organizar sua estrutura de funcionamento, metodologia e recursos 
pedagógicos, e principalmente, conscientizar e garantir que seus 
profissionais estejam preparados para essa nova realidade” (Glat; 
Pletsch; Fontes, 2007, p. 350). Assim, levando em consideração as 
desigualdades demonstradas através dos indicadores educacionais, 
se faz necessário, cada vez mais, que o poder público do estado de 
Minas Gerais estabeleça um regime de colaboração de fato para 
com os municípios, a fim de se criarem condições para efetivação 
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das diversas determinações legais (Brasil, 1988, 1996, 2015, 2020) 
que asseguram o direito do PAEE ao acesso ao AEE, às SRM e a 
recursos de acessibilidade no sistema regular de ensino, como mate-
riais adaptados e ambientes acessíveis. 

Espera-se que este estudo possa contribuir no entendimento 
das condições do PAEE nas escolas mineiras promovendo, assim, 
reflexões sobre limites e possibilidades da atuação do Estado brasi-
leiro em relação à inclusão.
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14. RELAÇÕES ENTRE O SETOR PÚBLICO 
E PRIVADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: A 
REGULAMENTAÇÃO NACIONAL DO 

MERCADO EDUCACIONAL

Glecenir Vaz Teixeira
Marisa Ribeiro Teixeira Duarte

Setor público e setor privado na educação brasileira: 
mercados educacionais e suas distinções 

Os debates em torno das relações entre os setores público e 
privado na educação escolar são amplos, diversos e estão presentes 
na literatura nacional e internacional de várias formas (Feldfeber, 
2006; Robertson; Verger, 2012; Ranson, 2010). Existe uma diver-
sidade de análises que buscam compreender essas relações desde sua 
gênese até os dias atuais, perpassando por temas como a relação do 
setor público privado no que tange à oferta da educação, o currí-
culo, as relações de desigualdade e as relações que tocam o finan-
ciamento da educação. Este último está em voga, pois ao longo dos 
últimos anos a gestão e o financiamento da educação vem passando 
por mudanças normativas significativas, que remodelam essa rela-
ção constantemente. Feldfeber (2006) estudou a reforma educacio-
nal na Argentina, na década de 1990, e revela como a regulamen-
tação estatal observou aspectos de uma reestruturação neoliberal 
na educação, com a disseminação de lógicas de eficiência e eficácia 
provenientes da gestão privada. Já Robertson e Verger (2012) anali-
sam a emergência do New Public Management (NPM) no contexto 
educacional Espanhol e sua contribuição para disseminar ideias que 
legitimam a participação de atores privados na administração públi-
ca. Ranson (2010), por sua vez, aborda nas diferentes políticas pro-
motoras de accountability, desenvolvidas internacionalmente, como 
elas contribuem para a promoção dos quase mercados educacionais. 
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Dentre outros casos, em âmbito nacional, encontramos estudos re-
lacionados às relações entre o setor público e o setor privado no 
Brasil, nos textos em defesa da educação pública e do laicismo (Tei-
xeira, 1953; Cury, 1992; 2012; Saviani, 1998; Alves, 2005), nos 
debates em torno da qualidade da educação (Cury, 2004; Ximenes, 
2012) e nos debates sobre  financiamento da educação escolar (Are-
laro, 2007; Peroni, 2007; Adrião; Borghi, 2008).

Outros estudos (Felouzis et al., 2013)  abordam essa temática 
pelo foco da configuração dos chamados “mercados educacionais”. 
Para esses autores, os mercados educacionais são sempre fruto da 
presença/ausência de políticas públicas de educação, e as formas 
que eles adquirem dependem dos objetivos estabelecidos pelos po-
deres públicos. Felouzis et al. (2013) afirmam que a forma clássica 
de mercados educacionais corresponde às relações de concorrência 
entre os setores público e  privado. “O ensino privado existe na 
maioria dos países, mas sua natureza pode mudar em função da 
história nacional e da implicação do Estado no seu financiamento” 
(Felouzis et al., 2013, p. 16).

No Brasil, o mercado privado de oferta escolar na educação 
básica se manteve  estável desde a década de 1930, proporcio-
nalmente à oferta do setor público. Dados acessados na Sinopse 
retrospectiva/Ministério da Educação e Cultura, 1956, demons-
tram que no período nacional-desenvolvimentista, equivalente 
aos momentos de regimes democráticos (1934-1936 e 1945-1956), 
verificou-se o crescimento da matrícula no ensino fundamental 
público. Entretanto, a matrícula no ensino privado manteve-se 
estável. Nesse mesmo movimento analítico de observar o movi-
mento das matrículas desses dois setores, a publicação Retratos 
do Brasil/Secretaria Geral do Ministério da Educação e Cultura, 
1985 (Brasil, 1985), demonstrou que, no período ditatorial (1970-
1982), o crescimento da matrícula no ensino fundamental público 
apresentou taxas mais reduzidas, e praticamente não houve regis-
tro de crescimento da oferta no setor privado. 

Já dos dados registrados no Censo Escolar, Inep/MEC (1995 
a 2015), demonstram que a rede privada no Brasil possui pouca 
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elasticidade de oferta, apenas com uma pequena elevação entre 
os anos de 2011 a 2014. Esses dados comprovam que a matrícula 
na rede privada pouco se movimentou nos períodos analisados, 
permitindo à pesquisa considerar inelástico o mercado educacio-
nal clássico no Brasil. 

Felouzis et al. (2013, p. 22) salientam, porém, que não “pode-
mos reduzir a  questão dos mercados educacionais à concorrência, 
conduzida pelo poder público, entre o setor público e o privado”. E 
sobre o conceito de quase-mercado, esses autores apontam para uma 
forma de mercado em que o poder público intervém diretamente 
para definir as regras de seu funcionamento.

Estas regras não dependem totalmente da oferta ou da de-
manda, mas de uma regulamentação emanada do Estado. 
O operado principal é o Estado, que se propõe a regular a 
oferta e a demanda pela avaliação dos estabelecimentos, nos 
marcos do que Maroy (2008) denomina de regulação pós-
-burocrática. (Felouzis et al., 2013, p. 23)

No Brasil, nos últimos vinte anos, a literatura brasileira tem 
registrado um fenômeno novo: a prestação de serviços educacionais 
e de apoio à educação escolar básica por entidades ligadas ao setor 
privado lucrativo (Rainho, 1998; Bomeny, 1998; Gonçalves Júnior, 
2004; Adrião et al., 2012; Peroni, 2012; Pinto, 2016). A hipótese 
de análise neste estudo envolve compreender, por um lado, as 
mudanças ocorridas a partir de 1988 que podem conduzir à cons-
trução de quase-mercados, em um sistema educacional tripartite e, 
por outro lado, o peso relativo que as regras definidas nacionalmen-
te teriam sobre este mercado.

Educação pública e educação privada: a indeterminação 
de fronteiras conceituais

Relações entre os setores público e privado, segundo Cury 
(2005), estão presentes na educação brasileira desde o início da 
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formação do Estado Nacional. De modo semelhante, Toulemonde 
(2011) as denomina como “querela secular”, presente no sistema 
educacional francês. Botelho e Schwarz (2012, p. 50), por sua vez, 
afirmam que “o baralhamento entre público e privado, como marca 
da sociedade, do Estado e da cultura política formados no Brasil 
desde a colonização portuguesa, constitui uma das construções in-
telectuais mais recorrentes no seu pensamento social”.

Na literatura de política educacional brasileira, os significa-
dos atribuídos aos termos “público e privado” foram estudados por 
Britto (1995), Pinheiro (2005), Lombardi (2005) e Botelho (2011), 
ao analisarem as mudanças provocadas pela Constituição Federal, 
promulgada em 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Brasil, 1996). Essa literatura estabeleceu, inicialmen-
te, as semânticas dos termos “educação pública e privada”. Bri-
to (1995) e Pinheiro (2005) analisaram que o emprego do termo 
público referir-se-ia àquilo que está fora do meio familiar ou ao 
que pertence ao Estado e torna-se sua responsabilidade. Pinheiro 
(2005) considera que as normas nacionais o tornam sinônimo do 
que “pertence ao social”, o que é do povo. A presença do termo foi 
ainda caracterizada como res publica, ou seja, um bem de todos 
(Brito, 1995). Já o significado do termo privado foi interpretado 
por oposição (Brito, 1995; Pinheiro, 2005), ou seja, são todas as 
outras formas não estatais e pertencentes a um ou mais indivíduos. 
Assim, a educação privada caracterizar-se-ia pela propriedade par-
ticular dos serviços educacionais prestados.

Brito (1995, p. 101), ao analisar o conceito de público e pri-
vado, marca que, com a expansão dos Estados de bem-estar, a 
iniciativa privada perdeu o predomínio da oferta e prestação dos 
serviços educacionais em diferentes países. A partir desse perío-
do de expansão do Estado de bem-estar, denominado pela autora 
como Estado Social, a educação privada no Brasil passa a ser con-
siderada “tarefa pública confiada a pessoas privadas” (Brito, 1995, 
p. 102). A partir desse momento, a relação entre os setores público 
e privado no campo educacional, segundo Brito (1995, p. 102), 
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perde a rigidez até então existente entre público e privado, pois 
esses setores se encontram imbricados.

Lombardi (2005, p. 79), por sua vez, associa os significados 
de bem público, aquilo que pertence a todos, e de bens sob o 
controle do Estado: “o público não é considerado como de todos, 
mas como sinônimo de empreendimento estatal, enquanto que 
o privado como sinônimo de apropriado particularmente, parti-
cular” (Lombardi, 2005, p. 79). Botelho (2011, p. 420; Botelho; 
Schwarz, 2012) afirma que, historicamente, a distinção entre o 
setor público e o privado foi associada a princípios jurídicos e 
políticos de impessoalidade e universalidade, de modo a garantir 
que a prestação de serviços, que asseguram direitos e deveres, seja 
igual para todos. Para este autor, o termo público remete a um 
modo específico de gestão da res publica.

Contemporaneamente, o uso do termo público remete ao em-
preendimento conduzido ou controlado pelo Estado (o poder pú-
blico), enquanto o privado remete às relações no âmbito dos atores 
sociais (individuais, coletivos, institucionais, entre outros). Toda-
via, Wanderley (2015, p. 812) sustenta que “o público não se reduz 
ao estatal [...] por considerar a natureza ética da política, a respon-
sabilidade pública dos decisores, a explicitação de conflitos e a via-
bilização de consensos”. Já Pinheiro (2005) atenta para a tendência 
de interpenetração dessas esferas (pública e privada). Essa tendência 
analítica problematiza que aquilo que é público e o que é privado 
não são coisas estanques, pois são passíveis de processos paralelos de 
privatização do público e ou publicização do privado.

Com fundamento em Bobbio (1987), Pinheiro esclarece que:

Os dois processos de publicização do privado e de priva-
tização do público, não são de fato incompatíveis e real-
mente compenetram-se um no outro. O primeiro reflete 
o processo de subordinação dos interesses do privado aos 
interesses da coletividade representado pelo Estado que 
invade e engloba progressivamente a sociedade civil; o se-
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gundo representa a revanche dos interesses privados através 
da formação de grandes grupos que se sevem dos aparatos 
públicos para o alcance dos próprios objetivos. (Bobbio, 
1987, p. 27 apud Pinheiro, 2005, p. 258)

Desse debate decorre a disseminação do termo “público não 
estatal”, que se expandiu na área educacional com as proposições 
advindas do New Public Management (Bresser-Pereira, 1998), que 
buscam romper com a atribuição exclusiva do Estado na presta-
ção de serviços sociais e advogam pela presença de segmentos em-
presariais, organizações não governamentais e movimentos sociais 
na formulação e implementação de políticas públicas sociais. Essas 
várias formas de conceituar e analisar os termos público e privado 
acabam por expressar maneiras diferenciadas de circunscrever as 
fronteiras entre o setor público e o privado.

No contexto atual, onde fronteiras entre as atividades públicas 
e privadas são borradas por políticas de reforma da administração 
pública e a disputa pela apropriação do fundo público, torna-se 
mais acirrada compreender a evolução da regulamentação nacional 
da prestação dos serviços públicos educacionais, que asseguram o 
direito à educação. A relação estabelecida entre Estado e prestadores 
privados constitui um primeiro passo para identificar e analisar, 
com maior profundidade, essas mudanças.

A regulamentação nacional da oferta e o atendimento 
privado na educação básica: o período imperial

Decreto assinado em 28 de junho de 1821 estabelecia serem 
livres a qualquer cidadão o ensino e a abertura de escolas de pri-
meiras letras em qualquer parte do Reino (Brasil, 1821). Para 
Cury (2005, p. 4), a norma de 1821 assinala, explicitamente, a 
existência de dois sujeitos sociais o “Estado e a iniciativa privada” 
no campo educacional, já no período de formação do Estado Na-
cional: o Estado como educador e a iniciativa privada com função 
subsidiária na oferta da educação escolar. O autor ainda acrescen-
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ta que essa responsabilidade subsidiária foi concedida ao setor pri-
vado devido à incapacidade de o Erário prover a universalização 
indispensável para esses estudos.

[...] Attendendo a que não é possivel desde já estabelecer, 
como convém, Escolas em todos os logares deste Reino por 
conta da Fazenda Publica; e Querendo assegurar a liberda-
de que todo o Cidadão tem de fazer o devido uso dos seus 
talentos, não se seguindo dahi prejuízos publicos, decre-
tam: Que da publicação deste em diante seja livre a qual-
quer cidadão o ensino, e a abertura de Escolas de primeiras 
lettras, em qualquer parte deste Reino, que seja gratuita-
mente, que por ajuste dos interessados, sem dependencia de 
exame, ou de alguma licença. (Brasil, 1821)

O trecho destacado inaugura o que Cury (2005, p. 4) chamou 
de jogo entre o poder do Estado e a liberdade da iniciativa privada 
no campo educacional. O Império reconhecia em 1821 sua impos-
sibilidade de ofertar escolas de primeiras letras, mas a solução dada 
não previa regulamentar o seu funcionamento, pois a oferta era 
livre à iniciativa privada sem indicar a necessidade de fiscalização 
ou de normatização pelo poder imperial.

Segundo Brito (1995, p. 124-125), essa lei foi copiada da legisla-
ção portuguesa, que “permitia a todo cidadão abrir escolas elemen-
tares, sem os trâmites legais de autorização prévia e sem licença de 
exame do requerente”. Se, desde 1821, o ensino primário no país 
é livre à iniciativa privada, a Constituição imperial outorgada, de 
25 de março de 1824, não altera esse princípio político, mas ao 
tratar dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, intro-
duz o princípio da gratuidade para a instrução primária pública 
(Brasil, 1824, art. 179, inciso XXXII). O texto constitucional de 
1824 “deixa livre o exercício de qualquer profissão, desde que o 
cidadão tenha talentos e virtudes para exercê-lo” (Brasil, 1824, art. 
179, inciso XIV). Desse modo, reafirma que o ensino de primeiras 
letras e a abertura de escolas continuam franqueados à iniciativa de 
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qualquer cidadão, que, por meio de seus talentos e virtudes, possam 
ou queiram exercer essa atividade1.

Ainda no período imperial, em 1827, a Carta de Lei (Brasil, 
1827, art. 1º) determinou às províncias a criação de “escolas de pri-
meiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos”. 
Essa norma era dirigida às escolas de primeiras letras financiadas 
pela Fazenda Pública e fixava o ordenado dos professores aprovados 
em concurso (Ghiraldelli Jr., 2008, p. 28), mas, segundo Teixeira 
(ANO), bem como estabelecido um conteúdo de ensino diferencia-
do para a formação das mestras e o provimento por concurso para 
as cadeiras de professor. Regulamentava, ainda, a expansão e as re-
lações de trabalho nas escolas públicas de primeiras letras. Porém, 
os estabelecimentos privados existentes não eram mencionados2.

Em 1834, a Lei n. 16 (Brasil, 1934) fez adicionar ao texto da Cons-
tituição a competência das “Assembléias Legislativas Provinciais” em 
relação à instrução pública e os estabelecimentos próprios a promovê-
-la (Brasil, 1934, art. 10, § 2º). Este texto era, mais uma vez, silente em 
relação à regulamentação da instrução nos estabelecimentos particu-
lares. De acordo com Brito (1995, p. 126), foi a partir desse momento 
que se explicitou a desresponsabilização histórica do governo central 
para com o ensino de primeiras letras, atribuindo às províncias a res-
ponsabilidade de oferta e organização da instrução pública.

Carvalho (s.d.) afirma que o período compreendido entre 1830 
e 1889 foi, para o Brasil, a continuação do longo e doloroso parto do 
Estado-Nação. Nesse processo, a renúncia do primeiro imperador e 
o período regencial (1831 a 1840) permitiram que o governo do país 
ficasse por quase dez anos nas mãos de brasileiros e simultaneamen-

1. Ghiraldelli Jr. (2008, p. 28) afirma que “essa Carta continha um tópico específi-
co em relação à educação. Ela inspirava a ideia de um sistema nacional de educação. 
Segundo ela, o Império deveria possuir escolas primárias, ginásios e universidades”.
2. Brito (1995, p. 126) afirma que essa legislação restringe o dever do Estado à cria-
ção de escolas gratuitas de primeiras letras. Ribeiro (1993) afirma que o Ato Insti-
tucional de 1834 descentralizou a responsabilidade educacional, pois às províncias 
caberia o direito de legislar e controlar os ensinos primário e médio e ao poder 
central se reservou a exclusividade de promover e regulamentar o ensino superior.
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te acenderam revoltas por todo o país. Entretanto, a valorização e 
a garantia da unidade nacional, no período, foram conduzidas por 
quase toda a elite política do país treinada em Coimbra, pela buro-
cracia do Estado Central, pelo grande comércio da capital do impé-
rio e pelos proprietários ligados à nova agricultura cafeicultora. No 
que se refere ao federalismo, Carvalho (s.d., p. 90) afirma que o ato 
adicional de 1934 (Brasil, 1934) concedeu às “Assembléas Legisla-
tivas Provinciaes” orçamentos próprios e deu aos seus presidentes 
poderes de nomeação e transferência de funcionários públicos. “O 
novo sistema só não era plenamente federal porque os presidentes 
continuavam a ser indicados pelo governo central”.

Nesse contexto, as províncias do Império ficaram responsáveis 
por regulamentar a oferta das instruções primária e secundária, pú-
blica e particular. Andrade e Carvalho (2009) encontram no Re-
gulamento n. 28, de 1854, da província de Minas Gerais (Minas 
Gerais, 1854), dispositivo que determina à iniciativa privada a obri-
gatoriedade de licença, a ser concedida pelo presidente da província, 
para criação de estabelecimento de ensino.

No período do Primeiro Império, a regulamentação nacional 
de educação legitimou a livre iniciativa privada no que se refere 
ao ensino de primeiras letras. Esta etapa da educação escolar pas-
sou a ser de livre oferta pelos indivíduos interessados, em especial 
pela Igreja Católica. No período regencial, a regulamentação dessa 
etapa do ensino foi atribuída às províncias e com ela, posteriormen-
te, o requisito de autorização pelo poder público, em algumas pro-
víncias, de criação de estabelecimentos de ensino privado. Como 
sintetizou Cury (2006, p. 118), “Iniciava-se em nosso país, ainda 
que imperial e centralizado, um federalismo educacional e, com ele 
uma duplicidade de redes de ensino”.

A regulamentação nacional da educação privada no 
Brasil durante a República Velha

A Constituição da República de 1891 estabeleceu, pela pri-
meira vez, a laicidade do ensino público no país (Brasil, 1891, 
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art. 72, § 6º) e manteve o princípio da liberdade de exercício de 
qualquer profissão industrial, intelectual e moral (Brasil, 1891, 
art. 72, § 24). De acordo com Cury (1992, p. 34), o conflito entre 
Estado e Igreja estava presente desde a elaboração daquela Consti-
tuição. Esse conflito devia-se à preocupação que a Igreja Católica 
tinha de perder seu “status de religião oficial”; por esse motivo, ela 
defendia a manutenção do ensino religioso em todas as escolas, 
sejam públicas ou privadas. Em contraposição, atores ligados ao 
pensamento positivista defendiam a liberdade de oferta educacio-
nal, mas com ensino laico (Cury, 1992).

O texto constitucional de 1891 atribuía ao Congresso Nacional 
competência privativa de legislar sobre o ensino superior3, seja pú-
blico ou privado (Brasil, 1891, alínea 34, item 30), e competência 
concorrente com os estados para criar instituições de ensino supe-
rior e secundário (Brasil, 1891, art. 35, § 3º)4. Cury (2005, p. 73) 
afirma que o governo republicano provisório avançou no terreno 
educacional a partir dos direitos civis e de uma proposta federa-
tiva na linha do Ato Institucional de 1834: omitiu- se quanto ao 
dever do Estado para com a educação primária e manteve o ensino 
livre, com liberdade para a abertura de escolas particulares religio-
sas. O Congresso Constituinte de 1890 reconhece a existência de 
uma esfera pública de educação escolar subdividida entre a União 
e as unidades federadas e contraposta à existência de uma liberda-
de de abertura de escolas no âmbito de mercado. Os encargos da 
instrução pública primária se mantiveram como tarefa dos estados 
e municípios (Cury, 2005, p. 78-79). Nagle (1976, p. 135) afirma a 
existência no período de uma interpretação constitucional, segundo 
a qual as questões sobre o ensino primário eram de atribuição dos 
governos estaduais, cabendo à União subvencionar escolas estadu-
ais com fins de estimular a expansão do atendimento.

3. Como também legislar sobre o ensino no Distrito Federal, à época a cidade do 
Rio de Janeiro.
4. Nesse texto constitucional, o ensino de primeiras letras não foi mencionado, 
nem a responsabilização do ensino secundário, por parte da União, foi estabelecida.
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Em 1892, o Marechal Deodoro, então presidente da Repúbli-
ca, mediante o Decreto n. 1.159 (Brasil, 1892), regulamentou de 
forma minuciosa o currículo do ensino secundário e superior no 
país. Achavam-se em discussão, no período, as primeiras medidas 
de nacionalização do ensino no país, com o objetivo de formar e 
disseminar uma “cultura brasileira”. Por essa razão, as iniciativas de 
ensino por estrangeiros passaram a ser, paulatinamente, condena-
das e as preocupações com a expansão do ensino primário público 
tornam-se crescentes (Nagle, 1976).

Dez anos após a promulgação do texto constitucional da Pri-
meira República, a aprovação do “Código dos Institutos Oficiais do 
Ensino Superior e Secundário” (Brasil, 1901) regulamentou a oferta 
desta etapa da educação escolar e possibilitou às instituições priva-
das, equiparadas pelo poder público, se beneficiarem dos privilégios 
de instituições públicas. Às instituições privadas equiparadas era 
atribuído o direito de conferir aos seus alunos o mesmo grau que era 
concedido nos estabelecimentos federais, e gozavam de autonomia 
para ensinar outras disciplinas que não estivessem no plano de en-
sino da instituição, bem como a aquisição de individualidade pró-
pria como sociedade civil, e também supervisão permanente pelo 
poder público (Lombardi; Jacomeli; Silva, 2005). Para além desses 
privilégios, as instituições particulares equiparadas poderiam ins-
tituir sua “‘congregação de lentes’ com as atribuições que forem 
dadas pelo respectivo regulamento” (Brasil, 1901, arts. 361, 370, 
371, 373, 374). Para Nagle (1976), essa reforma consolida o regime 
de equiparação, aplicando-o, indiscriminadamente, aos estabeleci-
mentos estaduais, municipais e particulares. “Consequentemente, o 
Ginásio Nacional assume a função modeladora de todos os estabe-
lecimentos, públicos e particulares” (Nagle, 1976, p. 144).

Até o final da primeira década do século XX, a legislação nacio-
nal pesquisada indicava um movimento do poder público na direção 
da regulamentação e supervisão das instituições privadas de educa-
ção superior e secundária. Movimento inverso ocorreu com a Refor-
ma Rivadávia Corrêa (Brasil, 1911), que transformou os institutos 
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de ensino Superior e Fundamental, criados pela União, em corpora-
ções. O Colégio Pedro II, instituição federal de Ensino Fundamen-
tal, passou a gozar de autonomia administrativa, com personalidade 
jurídica para receber doações, legados ou outros bens e administrar 
o seu patrimônio. Essa instituição era a referência para a equiparação 
dos demais estabelecimentos aos privilégios que lhes eram concedi-
dos. Segundo Cury (2009), a Reforma Rivadávia Corrêa, ao defen-
der uma livre organização do ensino, instituiu sua desoficialização.

Ficou a lição de que a saída ou o recuo do Estado em maté-
ria de educação abre o campo para alguns setores sadios da 
sociedade civil. Mas, ao mesmo tempo, abre o flanco para 
transformar a educação, serviço público e bem público, em 
um serviço identificado com um bem qualquer, mercado-
ria vendável no mercado. (Cury, 2009, p. 735)

Dispositivo final presente no Decreto n. 8.659, de 1911, esta-
belecia a isenção de fiscalização, por parte do poder público, para 
os institutos que não dependessem de subvenção do governo, por 
disporem de recursos próprios (Brasil, 1911, art. 139).

Quatro anos depois, o Decreto n. 11.530 (Brasil, 1915) determi-
nou ao Governo Federal a manutenção de seus institutos de instru-
ção, secundários e superiores. Esse decreto manteve a livre iniciativa 
do setor privado em criar novos estabelecimentos, como também 
a liberdade de ensino. Entretanto, dispôs que nenhum estabeleci-
mento de instrução secundária, mantido por particulares com in-
tento de lucro ou de propaganda filosófica ou religiosa, poderia ser 
equiparado ao Colégio Pedro II (Brasil, 1915, art. 24). Os ensinos 
superior e secundário passaram, novamente, a serem controlados 
e regrados pelo Conselho Superior de Ensino (Cury, 2005, p. 15).

Ao longo da década de 1920 ocorreram diversas reformas edu-
cacionais nos estados da federação: logo em 1920, São Paulo iniciou 
esse processo. Na sequência, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Distrito 
Federal e Pernambuco também realizaram reformas sobre a organi-
zação e manutenção do ensino (Nagle, 1976; Bomeny, 1998).
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Foi no contexto dessas reformas educacionais, empreendidas 
pelos governos estaduais, que foi assinado o Decreto n. 16.782-A 
(Brasil, 1925), conhecido como Reforma Rocha Vaz5. Esse decreto 
regulamentou a fiscalização das instituições particulares, sejam pri-
márias ou secundárias6, pelo Departamento de Educação, recém-
-criado no âmbito da União. A reforma instituiu, ainda, juntas 
examinadoras nos colégios particulares para exames de validade 
igual aos do Colégio Pedro II ou de estabelecimentos equiparados 
(Brasil, 1925, art. 270). Outro aspecto relevante foi a concessão, 
aos estabelecimentos particulares de ensino secundário equipara-
dos, de um delegado que os representasse no Conselho Nacional de 
Ensino. Aos diretores de estabelecimentos particulares também foi 
assegurada a participação nesse Conselho, como membros consul-
tivos, sem voto e mediante convite. Desse modo, as relações entre a 
administração pública dos ensinos superior e secundário passaram 
a contar com a participação de representantes do setor privado.

Segundo Ghiraldelli Jr. (2008, p. 35), a Reforma Rocha Vaz 
(1925) tentou, pela primeira vez, “ordenar um acordo entre o que 
se fazia nos estados e o que fazia a União, ao menos quanto à pro-
moção da educação primária”. Nagle (1976), por sua vez, afirma 
que os dispositivos desse Decreto (Brasil, 1925) reafirmam ou am-
pliam muitas das conclusões da Conferência Nacional do Ensino 
Primário de 1921, o que representou uma tomada de posição iné-
dita em relação ao ensino primário.

Até a segunda metade da década de 1920, a criação de escolas 
primárias (e de primeiras letras) era livre à iniciativa privada, desde 
que autorizadas pelos governos subnacionais. Ao final do período 
conhecido como Primeira República, o Decreto n. 16782-A, de 
1925, organizou e alinhou o ensino secundário, tanto para as insti-
tuições públicas quanto para as privadas, ao modelo de organização 

5. Nagle (1976, p. 338) afirma ser comum denominar o Decreto n. 16.782-A de 
reforma João Luís Alves-Rocha Vaz.
6. Como também do ensino superior.
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e funcionamento estabelecido pelo Colégio Pedro II7. Em relação 
ao ensino secundário, que conduz aos estudos superiores, a União 
exerceu neste período, política de padronização do atendimento 
prestado tanto pelo setor privado quanto pelo setor público subna-
cional, exceto no interregno da Reforma Rivadávia Corrêa, tendo 
por referência a organização do Colégio Pedro II.

A regulamentação da educação privada no período 
Vargas: os textos constitucionais e a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação

Segundo Brito (1995), a Constituição da República dos Estados 
Unidos do Brasil (Brasil, 1934) atendeu a interesses tanto dos libe-
rais quanto dos católicos, pois manteve a oferta educacional livre à 
iniciativa privada, tornou de frequência facultativa o ensino religio-
so e considerou a educação como dever das famílias e dos poderes 
públicos. O texto constitucional de 1934 atribuiu à União compe-
tência de regulação normativa do sistema educacional no país, em 
todos os níveis e ramos mediante a formulação de Plano Nacional 
de Educação (PNE) pelo Conselho Nacional, além de coordenar 
e fiscalizar seu cumprimento (Brasil, 1934, art. 150, caput). A ela-
boração do PNE era considerada no texto constitucional um meio 
para estabelecer diretrizes normativas à educação nacional.

Embora o texto de 1934 afirmasse a competência privativa da 
União para elaborar diretrizes da educação nacional (Brasil, 1934, 
art. 5º), ele continha dispositivos que estabeleciam condicionalidades 
(dir-se-ia na atualidade, bases) para a atuação da iniciativa privada:

Compete à União: [...] determinar as condições de reco-
nhecimento oficial dos estabelecimentos de ensino secun-
dário e complementar deste e dos institutos de ensino supe-
rior, exercendo sobre eles a necessária fiscalização [...]

7. Entre 1889 e 1911, essa instituição foi denominada Ginásio Nacional.
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O plano nacional de educação constante de lei federal [...] 
obedecerá às seguintes normas: [...] ensino, nos estabele-
cimentos particulares, ministrado no idioma pátrio, salvo 
o de línguas estrangeiras; [...] reconhecimento dos estabe-
lecimentos particulares de ensino somente quando asse-
gurarem a seus professores a estabilidade, enquanto bem 
servirem, e uma remuneração condigna. (Brasil, 1934, art. 
150, parágrafo único, letras d e f)

A Constituição de 1934 dispunha, ainda, em relação ao setor 
privado, que toda empresa industrial ou agrícola deveria proporcio-
nar ensino primário gratuito, caso empregassem mais de 50 pessoas 
ou se verificasse a presença de mais de 10 analfabetos, crianças ou 
adultos; atribuía privativamente à União o reconhecimento oficial 
dos estabelecimentos de ensino secundário; pela primeira vez em um 
texto constitucional, o reconhecimento de estabelecimentos particu-
lares de ensino foi condicionado à garantia de estabilidade e remune-
ração condigna aos professores (Brasil, 1934, art. 150, letra f).

Para além da liberdade de ensino, dispositivos presentes no 
texto constitucional (Brasil, 1934, art. 134) concediam a isenção 
de tributos “aos estabelecimentos particulares de educação gratui-
ta e profissional, considerados idôneos” (Brasil, 1934, art. 134). 
Brito (1995) considera que não houve muitos avanços em 1934, 
pois foram mantidas as subvenções da União para o ensino privado 
(Brasil, 1934, art. 150, letra e; Brito, 1995, p. 153). De curta du-
ração, o golpe de novembro de 1937 interrompeu esse breve ciclo 
constitucional ao outorgar ao país nova Constituição (Brasil, 1937), 
considerada “instrumento de notável retrocesso em matéria educa-
cional” (Veronese; Vieira, 2003, p. 104).

No texto constitucional de 1937, o dever do Estado em educar 
era subsidiário ao das famílias e dos pais. Cury (2005, p. 19) sinteti-
za que, no texto outorgado, atribuía-se ao Estado a função de atuar 
como “complemento das lacunas deixadas pela educação particu-
lar”. O ensino em geral continuava livre à iniciativa privada, porém 
o ensino pré-vocacional (profissionalizante) passou a ser conside-
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rado como prioridade, de responsabilidade e subsidiado pelo Esta-
do, mesmo quando ofertado pela iniciativa privada (Brasil, 1937, 
art. 129). Este normativo, em relação ao da Constituição de 1934, 
desconsiderou a vinculação de recursos tributários à educação e à 
organização dos fundos educacionais, mas introduziu o dever das 
indústrias e dos sindicatos econômicos de criar escolas de aprendi-
zes mediante regulamentação posterior.

Foi no período do Estado Novo que o Governo Central, face 
a decretos-lei, fez aprovar as Leis Orgânicas que regulamentavam 
o ensino técnico no país. A regulação da formação profissional no 
período cabia também à União, que detinha a prerrogativa de re-
conhecer e equiparar os demais estabelecimentos de ensino técni-
co administrados pelos governos subnacionais ou por particulares. 
Em 1942, com o Decreto-Lei de organização do ensino técnico 
industrial (Brasil, 1942), foi criado o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem dos Industriários, dirigido pela Confederação Nacional da 
Indústria, responsável por organizar e administrar, em todo o país, 
escolas de aprendizagem. Sendo assim, para o ensino profissional, 
as relações entre o Estado (governo central) e o empresariado pri-
vado envolviam a responsabilidade pela administração da educação 
profissional vinculada ao uso de recursos tributários, arrecadados 
junto a cada corporação econômica. Essa relação entre o governo 
central e o empresariado privado, estabelecida a partir desse perío-
do, observava moldes que permanecem até a atualidade.

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 
de 1946 (Brasil, 1946) reafirmou como competência privativa da 
União o estabelecimento das diretrizes e bases da educação nacio-
nal, suprimida em 1937. Neste texto, elaborado por Assembleia 
Nacional Constituinte, a liberdade de iniciativa privada no ensi-
no, desde que respeitadas as leis que regulem os diferentes ramos 
de ensino (Brasil, 1946, art. 167), foi também assegurada. Consi-
derado como marco da redemocratização do país (Cury, 2005, p. 
19), esse texto jurídico responsabilizou o setor privado empresarial 
com a oferta de ensino técnico e primário, para trabalhos e/ou fi-
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lhos de trabalhadores, regulamentando os termos em 1937. O texto 
constitucional (Brasil, 1946, art. 168, incisos III e IV) obrigava as 
empresas industriais, comerciais e agrícolas a manterem o “ensino 
primário gratuito para os seus servidores e os filhos destes”, além 
de “ministrar, em cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores 
menores, pela forma que a lei estabelecer, respeitados os direitos dos 
professores” (Brasil, 1946, art. 168, inc. III e IV).

Analisando as Constituições de 1934 e 1946, Brito (1995) afir-
ma serem similares quanto aos assuntos educacionais. A Constitui-
ção de 1946 retomou disposições importantes, retirados pelo texto 
de 1937, como a vinculação de recursos públicos a serem investidos 
na educação e a gratuidade do ensino primário oficial (público). 
Comparativamente a 1937, o texto de 1946 ampliou a obrigatorie-
dade do empresariado, para além das escolas de aprendizes, deven-
do este criar escolas primárias para os seus trabalhadores e filhos.

Prevista na Constituição de 1946, foi aprovada somente em 1961 
a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 
– Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (Brasil, 1961). Em relação 
à LDBEN/1961, Teixeira (1962) a considerou uma meia-vitória por 
permitir à iniciativa privada (em educação) absorver recursos públi-
cos. Eram três as formas de transferência de recursos públicos para 
a iniciativa privada: a) bolsas de estudo, empréstimos e subvenções 
para a educação de excepcionais, nas escolas especializadas do setor 
privado, desde que fossem consideradas eficientes pelos Conselhos 
Estaduais de Educação (Brasil, 1961, art. 89); b) bolsas gratuitas de 
estudos em estabelecimentos de ensino escolhidos por candidatos que 
demonstrarem necessidade ou aptidão para estudos (Brasil, 1961, art. 
94, § 1º); c) financiamento ao estudante para reembolso dentro de 
prazo variável (Brasil, 1961, art. 94, al. b e d) e financiamento a esta-
belecimentos mantidos por particulares, para a compra, construção 
ou reforma de prédios escolares e respectivas instalações e equipa-
mentos (Brasil, 1961, art. 95, inc. c). Porém, a LDBEN de 1961 es-
tabelece como contrapartida das entidades particulares que recebe-
rem subvenção ou auxílio do poder público a obrigação de “conceder 
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matrículas gratuitas a estudantes pobres, no valor correspondente ao 
montante recebido” (Brasil, 1961, art. 9, § 2º).

Em um contexto de forte disputa entre os defensores do ensi-
no público/estatal e do ensino privado/confessional (Almeida Jr., 
1960; Fernandez, 1960; Ghiraldelli Jr., 2008), a LDBEN em 1961 
autorizou práticas diversas de transferência de recursos públicos às 
instituições privadas, adotadas historicamente no país. Por último, 
a LDBEN/1961 dispôs que o poder público cooperaria “com as 
empresas e entidades privadas para o desenvolvimento do ensino 
técnico e científico” (Brasil, 1961, art. 108).

Os temas da laicidade versus ensino religioso, como também 
as formas de transferência de recursos públicos destinados à edu-
cação privada predominaram a partir da década de1930 até, apro-
ximadamente, o início da década de 1960. Entretanto, foi nesse 
período que a regulamentação da União sobre o ensino primário 
privado recebeu tratamento mais detalhado. Com o Código do 
Ensino Primário (Brasil, 1946), no período Capanema, promul-
gado sob a forma de decreto-lei anterior ao texto constitucional, 
estabelecia condições para registrar e autorizar o funcionamento 
de estabelecimentos de ensino primário.

A regulamentação do atendimento privado pelo poder 
público: o texto constitucional e a lei de diretrizes do 
período ditatorial

A Constituição aprovada em 1967, por um Congresso contro-
lado pelos militares, retirou a vinculação de percentuais de recursos 
tributários para a educação pública, prevista no texto constitucional 
de 1946; reiterou a livre oferta de ensino por particulares, desde que 
respeitadas as disposições legais; ainda assegurou a possibilidade de 
amparo técnico e financeiro, inclusive bolsas de estudos às institui-
ções privadas (Brasil, 1967, art. 168, § 2º). A atuação da União na 
regulamentação da educação básica dar-se-ia também pela via do 
planejamento e aprovação de Lei de Diretrizes e Bases (Brasil, 1967, 
art. 8º, incs. XIX e XVII, letra q).
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Horta (2005, p. 218) considera que as exigências em matéria 
educacional do modelo militar-tecnocrático foram pouco estuda-
das. Esse autor esclarece que a Constituição de 1967 foi elaborada 
por uma Comissão de Juristas nomeada pelo então marechal pre-
sidente da República e sua tramitação no Congresso Nacional foi 
normatizada por Ato Institucional, com prazos exíguos. O capítulo 
sobre educação recebeu nova redação, pelo então ministro da Edu-
cação, e foi apresentado na forma de emenda substitutiva.

O texto de 1967 assegurou a gratuidade aos estabelecimentos 
primários oficiais para a faixa etária de 7 a 14 anos. Porém, o ensino 
posterior ao primário somente seria gratuito nos casos em que se 
demonstrasse efetivo aproveitamento e se provasse a falta ou insufi-
ciência de recursos. Orientava-se, ainda, os poderes públicos a res-
peito da substituição do regime de gratuidade por bolsas de estudo 
(Brasil, 1967, art. 168, § 3º, incs. III e IV). O texto não vedava o 
pagamento de bolsas para estudantes das instituições privadas; pelo 
contrário, manteve a obrigatoriedade de financiamento e oferta de 
ensino primário e profissional gratuito pelas empresas industriais 
e agrícolas aos seus trabalhadores e filhos, na forma da lei, como 
também a cooperação na aprendizagem de trabalhadores menores 
de idade (Brasil, 1967, art. 170).

A Lei de Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus (Bra-
sil, 1971) organizou o ensino que hoje chamamos de ensino funda-
mental e médio. Essa LDB surgiu a partir de um grupo de trabalho 
instituído em 19708, pelo ministro da Educação. Na LDB do ensino 
de 1º e 2º graus, as empresas, bem como a União, os Estados, o Dis-
trito Federal, os Territórios e os Municípios são responsáveis pela 
educação e deveriam se articular para prover recursos e esforços a 
fim de incentivá-la (Brasil, 1971, art. 41). 

8. Padre José de Vasconcellos (professor da Universidade de Brasília, membro do 
Conselho Federal de Educação e presidente do grupo de trabalho), Valmir Vargas 
(relator), Clélia Capanema, Eurídes Brito, Geraldo Bastos da Silva, Nise Pires, 
Magda Soares (professora da Universidade Federal de Minas Gerais), Gildásio 
Asnado e Aderbal Jurema, todos escolhidos pelo coronel Jarbas Passarinho, mi-
nistro da Educação à época (Ghiraldelli Jr., 2008, p. 120).
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O texto da Lei 5.692/1971 prescreve procedimentos de admi-
nistração educacional para todos os estabelecimentos de ensi-
no, como observância de núcleo curricular obrigatório comum, 
presença de uma profissional de orientação escolar, exigências para 
admissão e planos de carreira dos professores e especialistas para as 
escolas particulares (Brasil, 1971, art. 4º, 10, 35 e 37). Essa lei ainda 
concede às instituições de ensino particulares amparos técnico e fi-
nanceiro do poder público, em casos específicos a serem analisados, 
cujo valor seria calculado com base no número de alunos (Brasil, 
1971, art. 45). Além disso, ela disciplina também a concessão de bol-
sas de estudo (integrais ou parciais) para escolas privadas reconheci-
das, escolhidas pelos(as) candidatos(as).

A LDB de 1º e 2º graus orienta para a cooperação entre empresa 
e poder público, bem como para a habilitação profissional, assegu-
rando que a remuneração a estagiários não estabelece vínculo em-
pregatício. Mantém e expande a obrigação das empresas em formar 
tecnicamente seus funcionários e oferecer ensino primário para os 
filhos de seus funcionários, incluindo o apoio do poder público para 
a empresa criar, para os filhos de funcionárias menores que sete anos, 
educação que anteceda o ensino de 1º grau9 (Brasil, 1971, art. 50).

A regulamentação das relações entre o poder público e o setor 
privado é verificada na oferta de bolsas (art. 46) e na cooperação 
para o desenvolvimento do ensino técnico e científico (art. 108). 
Outra modificação averiguada na Lei 5.692/71 está relacionada à 
revogação de dispositivo previsto na LDB de 1961, sobre contrapar-
tidas para os auxílios e subvenções recebidos (Brasil, 1961, art. 95). 
A redação dada em 1971 estabelecia que

As entidades particulares que recebam subvenções ou auxí-
lios do Poder Público deverão colaborar, mediante solicita-
ção dêste, no ensino supletivo de adolescentes e adultos, ou 
na promoção de cursos e outras atividades com finalidade 
educativo-cultural, instalando postos de rádio ou televisão 
educativos. (Brasil, 1971, art. 51)

9. Essa educação que antecede o ensino de 1º grau equivale, nos dias atuais, a 
creches e pré-escolas.
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Segundo Ghiraldelli Jr. (2008), à época, a conjuntura de cres-
cimento econômico no Brasil possibilitou às empresas maior in-
fluência junto ao governo (Ghiraldelli Jr., 2008, p. 123). Tanto a 
Constituição outorgada, quanto a LDB dos ensinos de 1º e 2º graus 
dispõem sobre a participação da iniciativa privada, mediante regu-
lamentação dos padrões de oferta pelo poder público. Entretanto, o 
que permanece, por todo o período, é a figura jurídica da concessão 
do poder público à iniciativa privada (Cury, 2005, p. 24).

Em contraposição ao período ditatorial, o processo constituin-
te decorrente das mobilizações e lutas pela democracia inaugurou 
múltiplos debates e a constituição de uma esfera pública de argu-
mentação em torno da regulamentação do direito à educação. A 
história política da educação básica demonstrou que o poder públi-
co concedeu à iniciativa privada a liberdade de oferta de ensino e 
de criação de escolas. Se o primeiro período republicano introduziu 
medidas nacionais de regulação da oferta para o ensino secundário, 
somente na legislação dos estados subnacionais ocorreu a introdu-
ção de normas que regulavam o ensino primário.

A partir da Carta Constitucional de 1934, encontramos dispo-
sitivos que estabelecem a “obrigação de fazer” para o setor privado, 
em especial com relação à educação primária gratuita e educação 
profissional. A literatura que abordou a história política da educa-
ção escolar básica reitera como o poder público central (a União) 
delegou aos estados subnacionais e ao setor privado a oferta e aten-
dimento na educação básica, permanecendo com funções de coor-
denação e regulação sistêmica.

A regulamentação das relações entre educação básica 
pública e privada no Brasil no contexto  
de redemocratização

Na Assembleia Nacional Constituinte instalada em 1986, as dis-
putas entre os defensores da educação pública estatal e da educação 
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privada tinham como porta-vozes, dentre outros, respectivamente, o 
Fórum de Educação em Defesa do Ensino Público Gratuito (Fórum)10 
e a Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Fenen)11 (Pi-
nheiro, 2005). Nessa arena de disputas, os que advogavam pela educa-
ção básica pública, representados no Fórum, defendiam a destinação 
exclusiva de recursos tributários, vinculados à manutenção e desenvol-
vimento do ensino às instituições criadas e administradas pelo Estado. 
Por sua vez, a Fenen defendia que esses recursos poderiam ser desti-
nados às escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. Durante 
todo o período da Constituinte, o embate principal no interior do 
grupo privatista ocorria entre a defesa da possibilidade de subvenção 
estatal às instituições privadas e a desregulamentação dos serviços pri-
vados em educação, que passariam a observar “regras de mercado” na 
definição de preços (Cury, 1992, p. 37-38).

Segundo Pinheiro (2005, p. 268), o debate sobre a destinação dos 
recursos públicos dividiu opiniões no período constituinte, caracte-
rizando-se como o tema mais polêmico da Comissão de Educação, 
Desporto e Cultura. A apresentação do anteprojeto do relator João 
Calmon, em 1987, à Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes 
(Subcomissão VIII-A), segundo Pinheiro (2005), causou repúdio 
entre os defensores da escola pública, o que forçou o relator senador 

10. Este Fórum era composto por entidades sindicais, associações diversas e cien-
tíficas, como Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação 
(Anped), Confederação de Professores do Brasil (CPB), Centro de Estudos Edu-
cação e Sociedade (Cedes), Confederação Geral da Central Geral dos Trabalha-
dores (CGT), Federação das Associações de Servidores das Universidades Brasi-
leiras (Fasubra), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Sociedade de Estudos 
e Atividades Filosóficas (Seaf), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 
(Ubes), União Nacional dos Estudantes (UNE), Federação Nacional de Orienta-
dores Educacionais (Fenoe), Associação Nacional de Educação (Ande), Associa-
ção Nacional de Docentes do Ensino Superior (Andes), Associação Nacional de 
Profissionais de Administração em Educação (Anped) (Pinheiro, 2005, p. 260).
11. Compunham a Fenen a Associação de Educação Católica do Brasil (AEC), 
Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas (Abesc) e a Campanha Na-
cional de Escolas da Comunidade (CNEC). Essa Federação representava tanto os 
setores da iniciativa privada empresarial, como redes de estabelecimentos priva-
dos leigas e confessionais (Pinheiro, 2005, p. 259).



Política e Administração de Sistemas Educacionais: Gestão e papel das instituições

421

João Calmon a apresentar novo substitutivo (Emenda substitutiva n. 
2.044, de 1988), que contemplava reivindicações do Fórum em De-
fesa da Educação Pública. Porém, esta emenda substitutiva atendeu 
às reivindicações da iniciativa privada ao estabelecer a possibilidade 
dessas instituições serem subvencionadas pelo poder público, caso 
fossem instituídas como sem fins lucrativos (Brito, 1995, p. 181). 
Para Corbucci et al. (2009), essa emenda é o resultado de um acor-
do entre os defensores do ensino público e os defensores do ensino 
privado. Desta forma, Corbucci et al. (2009, p. 25) apontam que “o 
texto aprovado para a Constituição acabou refletindo o resultado 
da negociação possível entre atores com interesses tão divergentes”.

A solução constitucional de 1988 manteve o princípio de re-
conhecimento dos estabelecimentos privados de educação básica 
pelos poderes públicos, submetendo-os ao crivo da autorização 
de funcionamento e avaliação. Porém, essa solução constitucional 
perpetuou a responsabilidade de oferta da educação básica para os 
entes subnacionais, secundada pela iniciativa privada. Cury (2005) 
afirma, entretanto, que o texto constitucional de 1988 diferencia-
-se das normas anteriores ao deslocar a categoria “concessão” pelo 
poder público dos serviços educacionais à iniciativa privada pela de 
“autorização e avaliação”.

A ordem política estabelecida pela Constituição de 1988

A ordem política instituída para um sistema educacional tri-
partite, inaugurada em 1988, reiterou a livre oferta de ensino para 
a iniciativa privada mediante autorização e avaliação pelos pode-
res públicos (Brasil, 1988b, art. 209). Esse ordenamento jurídico-
-político ocorreu, após inúmeros debates no período constituinte 
(1986-1987), quando disputas entre representantes do ensino pú-
blico estatal, organizados no Fórum em Defesa da Educação Públi-
ca na Constituinte, contrapunham proposições com representantes 
do ensino privado, confessional, comunitário e mercantil. O texto 
constitucional de 1988 aprovou a transferência de recursos públicos, 
vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, para insti-
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tuições privadas não lucrativas. Cury (1989, p. 11), em artigo publi-
cado no ano seguinte, comenta que, se a Constituição recepcionou 
o “ensino como uma atividade capitalista qualquer”, essa orientação 
é incongruente ao permitir o “acesso a recursos públicos pela escola 
privada”, sendo que esta ficou de fora da observância dos princípios 
de valorização do professor e da gestão democrática do ensino. O 
texto constitucional traduziu o debate presente no interior do grupo 
privatista (Cury, 1992), nos termos postos pelas instituições confes-
sionais, comunitárias e filantrópicas, ou seja, não lucrativas.

A partir da Constituição de 1988, as definições conceituais de 
público e privado no âmbito do sistema educacional brasileiro po-
dem ser tratadas da seguinte forma (Cury, 1992): o setor público em 
educação caracteriza como estatais “instituições educacionais cria-
das pelo poder público e mantidas por recursos tributários” e o setor 
privado se subdivide em duas categorias – lucrativo e não lucrativo.

Articulando os artigos 205, 209 e 213, entendo que a nova 
Constituição estabelece dois gêneros de escolas: as públicas 
e as privadas. Já esta última se subdivide em duas espé-
cies: as lucrativas e as não lucrativas. Finalmente, as não-
-lucrativas se diferenciam em comunitárias, filantrópicas e 
confessionais. (Cury, 1992, p. 35)

Todas as escolas de educação básica, para começarem a funcio-
nar, deveriam ser autorizadas previamente pelo poder público sub-
nacional e em conformidade à legislação específica de cada estado 
(Brasil, 1988b, art. 209)12. De acordo com Cury (2005, p. 26), foi 
no texto de 1988 e pelo dispositivo que requereu a autorização e 
avaliação pelo poder público para a abertura e funcionamento das 
instituições escolares privadas que ocorreu a ruptura com a ideia 
de concessão de serviços à iniciativa privada, constante nos textos 
constitucionais anteriores. As consequências para a regulação das 

12. A LDB em 1961 não dispôs sobre a necessidade de autorização e funcionamen-
to das escolas privadas de nível primário e secundário, pelos governos subnacio-
nais. A Lei 5.692/1971 orienta a respeito apenas para os novos estabelecimentos.
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relações entre o poder público e o setor privado, no sistema edu-
cacional tripartite, a partir desse dispositivo constitucional, foram 
analisadas pela literatura jurídica e de política educacional ao tratar 
da natureza das instituições educacionais não lucrativas.

O texto constitucional de 1988 estabeleceu dispositivos para 
que instituições educacionais privadas pudessem receber recursos 
públicos (Brasil, 1988b, art. 213) e assegurou-lhes também isenção 
de impostos (Brasil, 1988b, art. 150, inciso VI, letra c). “Aquelas 
[instituições educacionais privadas] que, embora tenham mecanis-
mos privados de oferta do direito ao saber”, ao optarem por ser não 
lucrativas, atendem a um princípio normativo posto na década de 
1970 para o ensino superior pelo Conselho Federal de Educação 
(Cury, 2006). O pressuposto legitimador para a transferência de 
recursos e serviços estatais para as instituições privadas era o reco-
nhecimento de finalidade não lucrativa. Entretanto, Cury (1989) 
já observava também a incongruência entre o princípio de merca-
do e a vedação constitucional de instituir impostos às instituições 
educacionais, sem fins lucrativos (Brasil, 1988b, art. 150, inc. VI, 
letra c). A Constituição de 1988, ao designar as instituições con-
fessionais, comunitárias e filantrópicas como instituições sem fins 
lucrativos, as incluiu, de acordo com Di Pietro (2016), no conjunto 
das instituições públicas não estatais. De acordo com Wanderley 
(2015, p. 813), trata-se de um conceito polêmico, pois “seu uso se 
fortaleceu em iniciativas tomadas pelo chamado Terceiro Setor, que 
defende a presença de segmentos empresarias, na concretização de 
políticas públicas”. Martelli (2015, p. 995), ao caracterizar as or-
ganizações do chamado terceiro setor, aponta que essas entidades 
“estão fora da estrutura formal do Estado, não têm fins lucrativos, 
são constituídas por grupos de cidadãos da sociedade civil como 
pessoas de direito privado, a adesão não é compulsória e produzem 
bens e/ou serviços de uso ou interesse coletivo”.

Instituições e entidades educacionais não lucrativas não consti-
tuem um mundo associativo homogêneo, algumas se caracterizam 
pelo reconhecimento de identidades confessionais, outras pelo seu 
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posicionamento político externo no espaço público13, outras pelo 
atendimento subsidiário ao Estado (como creches conveniadas, por 
exemplo). Algumas dependem basicamente de financiamento es-
tatal, outras têm sua atuação definida a partir das obrigações esta-
belecidas em contratos. Essas entidades expressam, de acordo com 
Wanderley (2015, p. 815), novas formas de relacionamento entre 
Estado e sociedade. A pergunta a ser analisada para o período sub-
sequente é se a ordem política do sistema educacional brasileiro, 
estabelecida no texto de 1988, contribuiu para a introdução de um 
terceiro elemento nas relações entre o setor privado e o Estado: a 
formação de um setor público não estatal no campo educacional.

Buffa (2005) e Horta (2005) tratam as relações entre institui-
ções educacionais não lucrativas e o poder público como expressão 
das novas formas de relacionamento entre Estado e sociedade, mas 
não as conceituam como organizações públicas não estatais ou como 
entidades do Terceiro Setor. De acordo com Wanderley (2015), o 
uso do termo se fortaleceu com iniciativas tomadas por atores diver-
sos, desde os que defendem a presença de segmentos empresariais na 
gestão pública aos movimentos sociais, que lutam por novos arranjos 
institucionais promotores da superação de múltiplas desigualdades. 
Em comum, caracterizamo-las como mobilizações que buscam ven-
cer formatos burocráticos da administração pública.

A regulamentação pelo poder público da educação 
privada: a LDBEN e os Planos Nacionais de Educação

Os debates entre os grupos que compunham o setor privado 
e os que advogavam pelo ensino público como dever do Estado, 
desde o período constituinte, ocorreram quando da tramitação da 
LDBEN, iniciada logo após a aprovação do texto constitucional 
em 1988. A versão inicial do Projeto de Lei de Diretrizes e Bases 
(Brasil, 1988a), apresentado pelo deputado Octávio Elísio, reiterava 

13. Um exemplo dessa forma seria o movimento Todos pela Educação.
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o dever do Estado para com a educação e a livre iniciativa privada, 
estabelecida no texto constitucional, mas acrescentava o seguinte 
em relação à educação anterior ao 1º grau e a de 1º e 2º graus14:

É da competência dos Estados e do Distrito Federal autori-
zar e supervisionar o funcionamento dos estabelecimentos 
municipais e particulares de educação anterior ao 1º grau, 
de 1º e de 2º graus. (Brasil, 1988a, art. 9º)

Art. 29. As instituições particulares de educação anterior 
ao 1º grau só poderão funcionar mediante prévia autori-
zação e com supervisão dos órgãos próprios da respectiva 
secretaria estadual de educação. (Brasil, 1988a, art. 29)

Nos estabelecimentos particulares de educação a admissão 
e a carreira de professores e especialistas obedecerão às dis-
posições desta lei, as normas que obrigatoriamente devem 
constar dos respectivos regimentos e ao regime das leis do 
trabalho. (Brasil, 1988a, art. 56)

Esse dispositivo modificou a nomenclatura utilizada pela Lei 
5.692 (Brasil, 1971). A versão inicial da proposição de LDBEN ex-
cluía do cômputo das despesas com manutenção e desenvolvimento 
do ensino, o pagamento de bolsas de estudos para alunos que fre-
quentassem as instituições particulares lucrativas (Brasil, 1988a, art. 
61, § 2º, letra e), vedava, também, a transferência das quotas-parte 
da União provenientes da Contribuição do Salário-Educação para 
instituições privadas (Brasil, 1988a, art. 71, § 1º, letra a).

Já a versão inicial da LDBEN (Brasil, 1988a), apresentada pelo 
deputado Octavio Elisío A. Brito, regulamentava a competência dos 
entes federados para a autorização e o funcionamento dos estabele-

14. O texto constitucional aprovado em 1988 dispôs que o dever do Estado para 
com a educação se efetivava mediante o atendimento em creches e pré-escolas, 
en sino fundamental e médio  (Brasil, 1988, art. 208). 
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cimentos particulares, conforme se praticava no período anterior, e 
vedava a transferência de recursos vinculados à manutenção e de-
senvolvimento do ensino para as instituições privadas. Em relação 
às práticas administrativas anteriores, os dispositivos normativos 
inovavam ao introduzir normas para admissão e carreira dos profis-
sionais de educação (professores e especialistas) nas escolas particu-
lares. Emendas de autoria do próprio Octavio Elísio, apresentadas 
posteriormente, acrescentaram o princípio de gestão democrática a 
ser observado pela administração das escolas particulares, mediante 
a participação da comunidade na elaboração da proposta pedagógi-
ca das escolas. Em 1989, nova emenda (Brasil, 1989) reunia também 
normas para regular o credenciamento de escolas comunitárias. Na 
justificativa apresentada, constava ter por finalidade a sua definição 
bem como a destinação de recursos públicos (Brasil, 1990, n.p.).

A essas proposições legislativas de diretrizes e bases, foram 
apresentadas subemendas pela senadora Sandra Cavalcanti (Bra-
sil, 1990, n.p.), que estabelecia a forma contratual para a prestação 
de serviços pela iniciativa privada e regulamentava disposições 
contratuais, explicitando a educação escolar privada como serviço 
de natureza mercantil.

Em junho de 1990, projeto substitutivo do relator Jorge Hage 
foi apresentado à Comissão de Educação, Cultura e Desporto 
da Câmara dos Deputados, após ampla consulta a educadores e 
entidades representativas da área (Brasil, 1990). Gohn (1999, p. 
57) afirma que as demandas da sociedade civil brasileira no pe-
ríodo, para a área da educação escolar, podem ser sistematizadas 
de acordo com os eixos de classificação constantes no anteprojeto 
apresentado pelo deputado Jorge Hage. Por sua vez, o substitu-
tivo de Hage (Brasil, 1990) condicionava a autorização de fun-
cionamento das escolas privadas ao pagamento de piso salarial 
profissional, conforme dispusesse a lei.

Com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (Brasil, 1996) foi regulamentada a identificação 
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jurídico-política das instituições educacionais para todos os níveis 
de ensino, de acordo com sua categoria administrativa. 

As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-
-se nas seguintes categorias administrativas:
I. - públicas, assim entendidas as criadas ou incorpora-

das, mantidas e administradas pelo Poder Público;
II. - privadas, assim entendidas as mantidas e administra-

das por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 
(Brasil, 1996, art. 19)

Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão 
nas seguintes categorias:
I. - particulares em sentido estrito, assim entendidas as 

que são instituídas e mantidas por uma ou mais pesso-
as físicas ou jurídicas de direito privado que não apre-
sentem as características dos incisos abaixo; 

II. - comunitárias, assim entendidas as que são instituí-
das por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores 
e alunos que incluam na sua entidade mantenedora 
representantes da comunidade15;

III. - confessionais, assim entendidas as que são instituídas 
por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pes-
soas jurídicas que atendem a orientação confessional e 
ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;

IV. - filantrópicas, na forma da lei. (Brasil, 1996, art. 20) 

Com o texto da LDBEN 9.394/96, as instituições criadas pela 
iniciativa privada e autorizadas a funcionar pelo poder público com-
petente, com o objetivo de aferir lucros mediante a venda de ati-
vidades de ensino, são classificadas como particulares e, portanto, 
não estariam aptas a receber recursos vinculados à manutenção e 
ao desenvolvimento do ensino. O que não era o caso daquelas que 

15. Redação original, posteriormente modificada pela Lei n. 11.183, de 2006, e 
pela Lei n. 12.020, de 2009.
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se autodeclarassem comunitárias, confessionais ou filantrópicas – 
estas caracterizadas como não lucrativas, ou seja, são instituições 
criadas por entidades da sociedade civil e movimentos sociais e au-
torizadas a funcionar pelo poder público (Di Pietro, 2016), com 
o objetivo de promover educação de forma diferenciada e diversi-
ficada, cujo excedente deve ser necessariamente revertido para as 
atividades fins (Brasil, 2007, art. 8, § 2; Di Pietro, 2016).

Outra inovação introduzida pela LDBEN/1996, quando trata-
mos a respeito da relação entre o público e o privado, foi a inclusão 
de mais um inciso, não constante no texto constitucional, a res-
peito da liberdade de ensino: o ensino é livre à iniciativa privada, 
desde que ela seja capaz de se autofinanciar (Brasil, 1996, art. 7, 
inc. III). Entretanto, na atualidade, creches conveniadas com o 
poder público atendem setores da população que não dispõem de 
recursos para pagamento de mensalidades ou taxas escolares e são 
financiadas pelo poder público.

As instituições educacionais não lucrativas nos termos postos 
pela Constituição de 1988 e LDBEN/1996, conforme Di Pie-
tro (2016) e a literatura proveniente do New Public Management 
(NPM), configuram o chamado setor público não estatal.

Em 2001, o Plano Nacional de Educação (Brasil, 2001)16 ti-
nha por objetivo a formulação normativa de padrões nacionais 
mínimos de infraestrutura a serem observados pelas instituições 
públicas e privadas de educação infantil e ensino fundamental. 
Esses padrões condicionariam a autorização de funcionamento 

16. Para a criação do Plano Nacional de Educação de 2001 foram apresentadas 
duas propostas: a primeira por meio do Projeto de Lei n. 4.155, de 1998, que teve 
como aporte o documento final do II Congresso Nacional de Educação (II Co-
ned) e foi apresentado na Câmara pelo deputado Ivan Valente. A segunda propos-
ta, expressa no Projeto de Lei 4.173/1998, foi encaminhada pelo poder Executivo. 
Este documento foi inicialmente anexado ao Projeto de Lei 4.155/1988, mas suas 
disposições foram em grande parte aprovadas. Vale ressaltar que, até o momento 
da aprovação do plano, a proposta de lei do PNE recebeu 159 emendas, o que 
revela o forte debate ocorrido no período.
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dos estabelecimentos privados; entretanto, eles não foram elabo-
rados no intervalo de 10 anos de vigência do plano. Nesse docu-
mento, o termo parceria se faz presente para designar as relações 
entre as instituições educacionais públicas e o empresariado. As 
empresas são chamadas a atuarem como agentes mobilizadores 
da formação de jovens e adultos e também a produzir e difun-
dir programas de formação profissional a distância (Brasil, 2001, 
metas 5 e 6). Refere-se também às relações entre os poderes pú-
blicos e as instituições educacionais ligadas à iniciativa privada, 
para o fomento da formação continuada presencial e a distân-
cia (Brasil, 2001, meta 9). O termo parceria abrange também as 
ações intersetoriais de políticas públicas.

O Plano define que as parcerias com o setor privado estão pre-
sentes na oferta da educação especial, profissional e profissional 
para alunos especiais, na difusão de programas de formação pro-
fissional à distância, nas orientações de política educacional para 
satisfazer as necessidades de formação inicial e continuada da força 
de trabalho e na formação de monitores de Libras.

A relação entre os setores público e privado na educação é 
abordada no documento final do II Congresso Nacional de Edu-
cação (II Coned, 1997) e no projeto de Lei 4.155/1988 (Brasil, 
1988e) de forma crítica. A inserção do setor privado na oferta 
da educação especial é questionada: segundo o disposto nos dois 
documentos, a educação especial sempre foi tratada como uma 
ação assistencialista e a ausência do Estado, ou melhor, a não nor-
matização do papel do poder público na oferta e fiscalização dessa 
modalidade da educação, alimentava essa prática assistencialista 
da educação especial por parte de instituições privadas. A propos-
ta do Projeto de Lei 4.155/1988 é considerar essa modalidade de 
ensino pertencente ao ensino regular; logo, de responsabilidade 
do Estado, cabendo a este suprir as necessidades peculiares dessa 
modalidade de ensino (Brasil, 1988e, p. 5973).

Outro ponto entre a relação dos setores público e privado tam-
bém criticado nessa lei refere-se à possibilidade de repasse de re-
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cursos públicos para instituições não lucrativas, presente tanto na 
Constituição de 1988 quanto na LDBEN 9.394/96. O fato de a 
LDBEN 9.394/96 não prever a contabilidade unificada da insti-
tuição de ensino e suas mantenedoras é preocupante, segundo o 
Projeto de Lei 4.155/1988, pois a não fiscalização unificada dessas 
instituições não lucrativas dá liberdade para a permanência do que 
os organizadores do texto da II Coned chamaram de “jogo contábil 
comumente utilizado pelas entidades particulares para se caracteri-
zarem como ‘não-lucrativas’” (II Coned, 1997, n.p.).

Outra questão passível de crítica, apresentada no texto do pro-
jeto de lei, refere-se ao repasse de recursos públicos associado à au-
sência de fiscalização adequada para o Sistema S, composto neste 
período por Senai, Senac, Sesi, Senar e Senat (Brasil, 1988e). Esse 
repasse, segundo o texto do Projeto de Lei 4.155/1988, deveria ser 
reformulado. A proposta é que esse modelo de gestão fechada fosse 
redesenhado e uma comissão tripartite (trabalhadores, governo e 
empresários) fosse criada, no prazo de dois anos, para a gestão dos 
recursos destinados ao Sistema S (Brasil, 1988e, p. 05979).

Outros dois elementos que tratam da relação público/privado 
também podem ser observados nesse projeto de lei: o incentivo, 
tanto a empresas públicas quanto privadas, para a criação de pro-
gramas de educação de jovens e adultos, e a regulamentação da 
responsabilidade de instituição privada com a formação de seus 
funcionários. Entretanto, quando se analisa o termo de parceria en-
tre o poder público e a empresa, verifica-se que essas ações só serão 
admitidas no caso da criação de estratégias para minimizar a dívida 
social educacional (Brasil, 1988cp. 05966).

No Projeto de Lei 4.173, anexo do Projeto de Lei 4.155/1988, a 
relação entre os setores público e privado é tratada de outra forma. 
No PL 4.173/1988, a importância das organizações não governa-
mentais na oferta e no atendimento educacional é ressaltada para 
a população que necessita de atendimento especial, na educação 
de jovens e adultos e também para as minorias que sofrem discri-
minações. A elaboração desse plano contou com o apoio de várias 



Política e Administração de Sistemas Educacionais: Gestão e papel das instituições

431

instituições: associações acadêmicas, sindicais, conselhos e também 
com instituições ligadas ao setor privado17.

Neste documento, a participação da iniciativa privada na oferta 
de serviços educacionais também é considerada como importante, 
uma vez que essa oferta possibilita a diversidade em termos cul-
turais e de orientação confessional. Neste caso, o papel do estado 
seria avaliar essas instituições (Brasil, 1988c, p. 05992). Outro as-
pecto relevante sobre a participação da sociedade civil (universida-
des, igrejas, sindicatos, empresas, entre outras organizações civis) na 
educação é o enfrentamento do analfabetismo e a universalização 
do ensino fundamental (Brasil, 1988c, p. 05998).

Para além dessas formas de relação entre público e privado no 
âmbito do Projeto de Lei 4.173/1988, verificamos, nas metas apre-
sentadas nos itens 4.2, 5.2, 7.2, 8.2 e 10.2, a implementação de par-
cerias: primeiramente, para estabelecer junto às agências internacio-
nais e instituições privadas um sistema integrado de informações 
que oriente a política educacional para a formação inicial continua-
da e para o trabalho. Em segundo, chamada de parceria entre o Mi-
nistério da Educação, o Ministério do Trabalho, as universidades, 
os Centros Federais de Educação Tecnológicas (Cefet), as escolas 
técnicas de nível superior, os Serviços Nacionais de Aprendizagem 
e a iniciativa privada para a criação de programas de educação tec-
nológica e formação profissional (Brasil, 1988c, p. 05999)18.

17. Instituições ligadas ao setor privado: Fundação Roquete-Pinto, Sistema S – 
Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria (Senai), Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Comércio (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço 
Social da Indústria (Sesi) – e Unesco. As instituições citadas anteriormente rece-
beram subsídio para a elaboração do PNE. Outras instituições que participaram 
do processo de elaboração do PNE – Confederação Nacional da Indústria/Servi-
ço Social da Indústria (CNI/Sesi), Fundação Catarinense de Educação Especial, 
Fundação Cesgranrio, Fundação Odebrecht, Instituto Benjamin Constant, Ins-
tituto de Educação Rural do Amazonas (IER).
18. As parcerias entre os entes federados e as outras áreas das políticas públicas 
também são mencionadas nesse documento.
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Em 2001, três anos após a tramitação dos dois projetos de 
lei apresentados na Câmara de Deputados, foi aprovada a Lei n. 
10.172, de 2001, que cria e aprova o Plano Nacional de Educação 
(PNE 2001/2011).

A participação de empresas e da iniciativa privada educacional 
é tratada como de fundamental importância para o atendimento 
educacional no Projeto de Lei 4.173/1988. Entretanto, as questões 
referentes ao repasse de recursos públicos para as instituições não 
lucrativas e para o Sistema S foram abordadas no Projeto de Lei 
4.155/1988, mas não foram tocadas no Projeto de Lei 4.173/1988, 
tampouco na lei que aprova o PNE 2001/2011.

Tanto a construção do PNE 2001/2011, quanto a do atual PNE 
2014/2024, passaram por disputas referentes ao seu conteúdo e for-
mato. Segundo Aquino (2015), o PNE 2001/2011 trouxe concepções 
distintas para o campo educacional, no que diz respeito à questão de 
forma, conteúdo e prioridade educacional originada na disputa de 
ideias e proposta de grupos distintos (Aquino, 2015, p. 56). Esse 
movimento de disputa presente no PNE 2001/2011 também está 
presente no PNE 2014/2024, porém, sem a dicotomia sociedade 
civil versus Executivo. No caso do atual plano, a União, por meio 
do Ministério da Educação, assume a organização da Conferência 
Nacional de Educação de 2010 (Conae 2010) (Aquino, 2015, p. 61).

A lei que aprovou o Plano Nacional de Educação – PNE 
2014/2024 (Brasil, 2014) teve influência das proposições apresenta-
das na Conae 2010. O tema central dessa Conferência foi “A cons-
trução do Sistema Nacional Articulado”. Representaram a iniciativa 
privada na Comissão Organizadora Nacional da Conae as seguintes 
entidades, dentre outras: Confederação Nacional dos Estabelecimen-
tos de Ensino (Confenen); Associação Brasileira das Universidades 
Comunitárias (Abruc); Confederação dos Empresários e do Sistema 
S; Confederação Nacional de Pais de Alunos (Confenapa) (Brasil, 
2010, n.p.). Essas entidades deixaram algumas marcas no texto da lei.

O termo parceria se fez presente nove vezes no documento le-
gislativo de 2014 e foi significado de três formas (PNE 2014/2024): 
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a primeira, como desenvolvimento de políticas intersetoriais; a se-
gunda, como convênios entre entidades privadas não lucrativas; a 
terceira, como chamadas públicas à participação de organizações 
da sociedade civil. O primeiro significado (Brasil, 2014, metas 1.15, 
2.5. 4.12, 8.5) dirige-se à colaboração entre os entes federados e entre 
as áreas de políticas públicas, como saúde e assistência social. Nesse 
sentido, parceria como colaboração envolve tanto políticas interse-
toriais como a construção de formas de colaboração entre os entes.

O segundo significado atribuído ao termo “parceria” envolve 
o estabelecimento de convênios – entre o poder público e institui-
ções educacionais comunitárias, confessionais e filantrópicas, para 
o atendimento de estratégias específicas (Brasil, 2014, metas 4/4.17 
a 4.19). Esse enunciado convida para o atendimento à meta de in-
clusão de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvol-
vimento e altas habilidades ou superdotação, e entidades privadas 
diversas com atuação nessa área.

O terceiro significado refere-se à realização de “chamadas pú-
blicas à participação”, de modo a selecionar organizações da socie-
dade civil para atingir as metas previstas para a Educação de Jovens 
e Adultos no PNE 2014/2024 (Brasil, 2014, meta 9.5).

Sobre os enunciados de “parcerias” presentes no PNE 
2014/2024, o planejamento nacional da educação reconhece que a 
ampliação de serviços educacionais em áreas específicas envolverá 
ações da iniciativa privada, sugerindo possibilidades de transferên-
cia de recursos públicos para a iniciativa privada. Entretanto, ao 
associá-lo também a políticas intersetoriais entre órgãos públicos, 
o texto do PNE é revelador das disputas entre atores que partici-
param da redação da norma, com marcas diferenciadas de propo-
sições. Dessa forma, o chamamento de parcerias permite o cumpri-
mento do dispositivo previsto na meta 20 do PNE, que vincula o 
investimento público a eventual percentual do PIB para a educação 
pública, mediante transferências financeiras para o setor privado. 
O termo parceria é uma nomenclatura que ainda demanda muitos 
estudos no âmbito da política pública educacional, considerando a 
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Lei Federal n. 13.019 de 2014, que altera os termos jurídicos pelos 
quais as instituições educacionais sem fins lucrativos estabeleceram 
relações jurídicas com o poder público. 

Considerações finais

A regulamentação das relações entre o setor privado e os poderes 
públicos em relação à oferta e ao atendimento na educação básica es-
teve pouco presente nas constituições brasileiras. Entretanto, o convi-
te à participação da iniciativa privada nesta área provém desde o De-
creto Imperial de 1821. A primeira norma constitucional, de 1824, ao 
conferir à livre iniciativa, o ensino e a abertura de escolas, associada 
à liberdade de exercício de qualquer profissão, deixava sem qualquer 
unicidade o atendimento nas etapas escolares iniciais. Em síntese, a 
norma produzia desregulação pela omissão do poder público.

Se no primeiro período republicano a União introduz medidas 
de regulamentação da oferta do ensino secundário público, no que 
tange aos deveres da iniciativa privada com essa etapa inicial, dispo-
sições nacionais regulamentadoras só aparecem com a Constituição 
de 1934, que estabeleceu a “obrigação de fazer” para empresas com 
mais de cem empregados (oferta de ensino para filhos e funcio-
nários). A literatura pesquisada e a legislação demonstram como a 
União, ao longo dos anos, pouco regulamentou a atuação da inicia-
tiva privada na educação básica. Essa regulamentação ocorreu no 
âmbito dos entes subnacionais, mediante os mecanismos de autori-
zação e normas de funcionamento.

As mudanças advindas da atual Constituição (Brasil, 1988b), 
apesar de reafirmarem a liberdade de ensino à iniciativa privada, 
regulamentaram esse ensino condicionado à autorização e avaliação 
pelo poder público. Dessa forma, o texto constitucional reafirmou 
a descentralização normativa quanto aos procedimentos de regula-
mentação da oferta e do atendimento, já existentes em períodos an-
teriores. Mas, posteriormente, com a aprovação da Lei de Diretrizes 
e Bases introduziu-se o controle do poder público através da avalia-
ção de resultados aferidos por um Sistema Nacional de Avaliação, 
tanto das escolas públicas quanto das privadas. Maroy (2011), ao 
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estudar modos pós-burocráticos de regulação dos sistemas educati-
vos, apontou para a emergência da regulação sistêmica pela via dos 
resultados em diversos países, no período que antecedeu a aprova-
ção da LDBEN brasileira.

O texto constitucional de 1988 passou a distinguir as instituições 
privadas como lucrativas e não lucrativas, reconhecendo o mecanismo 
que legitima transferências de recursos públicos para o segundo grupo 
de instituições. Ao analisar a legislação subsequente, em especial o tex-
to dos PNE, verificou-se a existência de dispositivos que incentivavam 
a transferência de recursos públicos para a iniciativa privada.

A regulamentação nacional pouco expressiva da oferta privada 
de educação básica no Brasil se fez com a permanência de um mer-
cado restrito a percentuais em torno de 15% da oferta. A pesquisa 
considera que essa inelasticidade se deve a um mercado consumidor 
ainda crescente para esta etapa. As fortes desigualdades sociais que 
construíram o desenvolvimento capitalista no país expressam-se na 
educação pela restrição do mercado privado clássico na educação 
básica. Entretanto, a hipótese condutora do estudo considera a pos-
sibilidade de expansão de outras formas de mercado educacional no 
país, como o caso das parcerias. 

Referências 

ADRIÃO, Theresa; BORGHI, Raquel. Parcerias entre prefeituras e es-
fera pública: estratégias privatizantes para a oferta da educação pública 
em São Paulo? In: ADRIÃO, Theresa; PERONI, Vera (orgs.). Público e 
privado na educação: novos elementos para o debate. São Paulo: Xamã, 
2008, p. 99-110.

ALMEIDA, Graziele Meire. Fundações empresariais e escola pública: 
um estudo sobre as implicações de uma formação continuada proposta pela 
Fundação Vale, para o trabalho docente. 2016. 138f. Dissertação (Mestra-
do em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

ALVES, Gilberto Luiz. A inovação nas práticas educativas de escolas esta-
duais e particulares: subsídios para a discussão da relação entre o público 
e o privado na educação brasileira. In: LOMBARDI, Jose Claudinei; JA-



Rosimar de Fátima Oliveira | Glecenir Vaz Teixeira | Heloisa Silva de Oliveira Gomes | Lorena Maia

436

COMELI, Mara Regina M.; SILVA, Tânia Mara T. da (orgs.). O públi co 
e o privado na história da educação brasileira: concepções e práticas 
educativas. Campinas: Ed. Autores Associados, 2005, p. 99-124.

AQUINO, Libia Maria Serpa. Formulação do Plano Nacional de Educa-
ção 2014-2024: a gestão democrática na política pública. 2015. 251f. Tese 
(Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre. 

ARELARO, Lisete R. G. Formulação e implementação de políticas pú-
blicas em Educação e as parcerias público-privadas: impasse democrático 
ou mistificação política? Educação & Sociedade, Campinas, v. 28, n. 
100, p. 899-919, 2007.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. 
Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. 
Disponível em: http://bit.ly/2LOWt8m. Acesso em: 20 out. 2014.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução n. 1, de 23 de 
janeiro de 2012. Dispõe sobre a implementação do regime de colabora-
ção mediante Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE), como 
instrumento de gestão pública para a melhoria da qualidade social da edu-
cação. Disponível em: http://bit.ly/2LZZvSY. Acesso em: 02 jan. 2016. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. 
Parecer n. 9 de 2011. Análise de proposta de fortalecimento e imple-
mentação do regime de colaboração. 

BRASIL. Conferência Nacional de Educação (CONAE). Construindo o 
Sistema Nacional Articulado de Educação: o Plano Nacional de Edu-
cação, diretrizes e estratégias de ação. Brasília, 2010.

BRASIL. Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação - FUNDEB; altera a Lei n. 10.195, de 14 
de fevereiro de 2001. Brasília, 2007.

BRASIL. Lei n. 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas 
gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito 



Política e Administração de Sistemas Educacionais: Gestão e papel das instituições

437

da administração pública. Disponível em: http://bit.ly/2LOWt8m. Aces-
so em: 02 set. 2015.

BRASIL. Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Na-
cional de Educação e dá outras providências. Disponível em: http://bit.
ly/2LOWt8m. Acesso em: 30 maio 2016.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Mobilização social e 
política pela educação para todos. A experiência Brasileira. Brasília. 
1997. Disponível em: https://bit.ly/3uvD3Y9. Acesso em: 10 set. 2016.

BRASIL. Congresso Nacional. Emenda constitucional n. 14, de 12 de se-
tembro de 1996a. Modifica os art. 34, 208, 211 e 212 da Constituição Fede-
ral e dá nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições constitucionais tran-
sitórias. Disponível em: http://bit.ly/2LOWt8m. Acesso em: 18 jun. 2016.

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996b. Estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: http://bit.
ly/2LOWt8m. Acesso em: 01 maio 2016.

BRASIL. Lei n. 9.131, de 24 de novembro de 1995a. Altera dispositivos 
da Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e dá outras providências. 
Disponível em: http://bit.ly/2LOWt8m. Acesso em: 20 jun. 2016.

BRASIL. Câmara da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho do Estado. Brasília, 21 de setembro de 1995b.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Dossiê do projeto de Lei 1258, que 
trata sobre os tramites da lei que fixa diretrizes e bases da Edu cação Na-
cional. 1988a.

BRASIL. Constituição da República Federativa, promulgada em 5 de 
ou tubro de 1988b. Disponível em: http://bit.ly/2LOWt8m. Acesso em: 
22 maio 2016. 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei. n. 4.173 de 1988c. 
Dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Educação e é apensado ao 
Projeto de Lei n. 4.155 de 1988. Disponível em: http://bit.ly/2Lntsvv. 
Acesso em: 10 jun. 2016.



Rosimar de Fátima Oliveira | Glecenir Vaz Teixeira | Heloisa Silva de Oliveira Gomes | Lorena Maia

438

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 1.258 de 1988d. 
Dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional. Disponível em: http://bit.ly/2Lntsvv. Acesso em: 30 maio 2016.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 4.155 de 1988e. 
Dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Educação. Disponível em: 
http://bit.ly/2Lntsvv. Acesso em: 10 jun. 2016.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria Geral. Secretaria 
de Articulação e Estudos de Planejamento. Retrato Brasil 1970-1990. 
Brasília, 1985.

BRASIL. Câmara dos Deputados – Comissão de Educação e Cultura. 
Diretrizes e Bases da Educação: Seminário Nacional para avaliar os re-
sultados da implantação da Lei 5.692/71, promovido pela Comissão de 
Educação e Cultura. Brasília, 1977.

BRASIL. Lei n. 6.297, de 15 de dezembro de 1975. Dispõe sobre 
a dedução do lucro tributável, para fins de imposto sobre a renda das 
pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas em projetos de for-
mação profissional, e dá outras providências. Disponível em: http://bit.
ly/2LOWt8m. Acesso em: 30 jun. 2016. 

BRASIL. Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases 
para o ensino de 1° e 2º graus, e dá outras providências. Disponível em: 
http://bit.ly/2LOWt8m. Acesso em: 10 jun. 2016.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. 
Disponível em: http://bit.ly/2nlRNrU. Acesso em: 30 maio 2016.

BRASIL. Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional. Disponível em: http://bit.ly/2LOWt8m. 
Acesso em: 01 maio 2016. 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Sinopse Retrospectiva do 
Ensino no Brasil – 1971/9154. Principais aspectos estatísticos. Edição 
especial. Rio de Janeiro, 1956.

BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de se-
tembro de 1946. Disponível em: http://bit.ly/2MnOvQ2. Acesso em: 
25 maio 2016.



Política e Administração de Sistemas Educacionais: Gestão e papel das instituições

439

BRASIL. Planalto. Decreto-Lei n. 4.073 de 30 de janeiro de 1942. Lei 
orgânica do ensino industrial. Disponível em: https://bit.ly/2Q7yfsX. 
Acesso em: 11 out. 2016.

BRASIL. Planalto. Decreto-Lei n. 4.048, de janeiro de 1942 (a). Cria 
o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários (SENAI). Dis-
ponível em: https://bit.ly/3esdr9r. Acesso em: 11 out. 2016. 

BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de no-
vembro de 1937. Disponível em: http://bit.ly/2Z6mjvv. Acesso em: 25 
maio 2016.

BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 
de 16 de julho de 1934. Disponível em: http://bit.ly/2nidwBi. Acesso 
em: 01 maio 2016.

BRASIL. Decreto n. 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925. Estabelece o 
concurso da União para a difusão do ensino primário, organiza o Depar-
tamento Nacional do Ensino, reforma o ensino secundário e o superior 
e dá outras providências. Disponível em: http://bit.ly/2LOWt8m. Acesso 
em: 30 maio 2016. 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Decreto n. 11.530, de 18 de março 
de 1915. Reorganiza o ensino secundário e o superior na República. Dis-
ponível em: https://bit.ly/3tsGZbp. Acesso em: 30 maio 2016.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Decreto 8.659 de abril de 1911. 
Aprova a Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental na Repú-
blica. Disponível em: https://bit.ly/33oiTns. Acesso em: 30 maio 2016.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Decreto 3.890 de 1º de janeiro de 
1901. Aprova o Código dos Institutos Oficiais de Ensino Superior e Se-
cundário, dependentes do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 
Disponível em: https://bit.ly/31Qjb5I. Acesso em: 5 maio 2016.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Decreto nº 1.159, de 3 de dezembro 
de 1892. Aprova o código das disposições comuns ás instituições de en-
sino superior dependentes do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 
Disponível em: https://bit.ly/2OtJyvl. Acesso em: 20 fev. 2016.



Rosimar de Fátima Oliveira | Glecenir Vaz Teixeira | Heloisa Silva de Oliveira Gomes | Lorena Maia

440

BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 
de 24 de fevereiro de 1891. Disponível em: http://bit.ly/2wOb4r7. Aces-
so em: 25 maio 2016.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Lei n. 16, de 12 de agosto de 1834. 
Faz algumas alterações e adições à Constituição Política do Império, 
nos termos da Lei de 12 de outubro de 1832. Disponível em: https://bit.
ly/3myBl5x. Acesso em: 15 mar. 2016.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Lei de 15 de outubro de 1827. Carta 
de Lei do Imperador. Disponível em: https://bit.ly/2QSbbzr. Acesso em: 
30 maio 2016.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Constituição Política do Império do 
Brazil, de 25 de março de 1824. Manda observar a Constituição Política 
do Império, oferecida e jurada por Sua Majestade o Imperador. Disponí-
vel em: http://bit.ly/2PdE3jC. Acesso em: 25 maio 2016.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Decreto de 30 de junho de 1821. Co-
leção de Leis do Império do Brasil - 1821, v. 1, pt. I, p. 18. Publicação Ori-
ginal. Disponível em: https://bit.ly/2R2xz95. Acesso em: 20 maio 2016.

BRASIL. Campanha Nacional pelo Direito à Educação. São Paulo. 
Disponível em: http://bit.ly/33JDGjT. Acesso em: 10 dez. 2016. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Gestão do setor público: estratégia e 
estrutura para um novo Estado. In: BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; 
SPINK, Peter (orgs.). Reforma do Estado e Administração pública ge-
rencial. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998, p. 21-38. 

CURY, Carlos Roberto Jamil. Ensino religioso na escola pública: o retor-
no de uma polêmica recorrente. Revista Brasileira de Educação, Rio de 
Janeiro, n. 27, p. 183-213, 2004. 

CURY, Carlos Roberto Jamil. O público e o privado na educação brasi-
leira contemporânea: posições e tendências. Caderno de Pesquisa, São 
Paulo, n. 81, p. 33-44, 1992. 

CURY, Carlos Roberto Jamil. O público e o privado na história da Edu-
cação Brasileira: concepções e práticas educativas. In: LOMBARDI, Jose 
Claudinei; JACOMELI, Mara Regina M.; SILVA, Tânia Mara T. da (orgs.). 



Política e Administração de Sistemas Educacionais: Gestão e papel das instituições

441

O público e o privado na história da educação brasileira: con cepções e 
práticas educativas. Campinas: Ed. Autores Associados, 2005, p. 3-28. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 29. ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

GOHN, Maria da Glória. Conselhos gestores e participação sociopo-
lítica. São Paulo: Cortez Editora, 2001.

GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais. São Paulo: 
Loyola, 2004.

LOMBARDI, José Claudinei. O público e o privado como categoria de 
análise da educação? Uma reflexão desde o Marxismo. In: LOMBAR-
DI, Jose Claudinei; JACOMELI, Mara Regina M.; SILVA, Tânia Mara 
T. da (orgs.). O público e o privado na história da educação brasilei-
ra: concepções e práticas educativas. Capinas: Ed. Autores Associados, 
2005, p. 59-98.

LOMBARDI, Jose Claudinei; JACOMELI, Mara Regina M.; SILVA, 
Tânia Mara T. da (orgs.). O público e o privado na história da educa-
ção brasileira: concepções e práticas educativas.  Campinas: Ed. Autores 
Associados, 2005.

MINAS GERAIS. Arquivo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
Regulamento da Instrução publica n. 28 de 1854 da Província de Minas 
Gerais. In: Livro da Lei Mineira. 1854. Parte 2ª, folha n. 2. 

NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. São 
Paulo: Editora Pedagógica e Universitária LTDA, 1976. 

PELIANO, Anna Maria T. Medeiros (coord.). A iniciativa privada e 
o espírito público: a evolução da ação social das empresas privadas no 
Brasil. Brasília: Ipea, 2006.

PINHEIRO, Maria Francisca. O público e o privado na educação: um 
conflito fora de moda. In: FÁVERO, Osmar. A educação nas Consti-
tuintes brasileiras 1823-1988. 3. ed. Campinas: Edito ra Autores Asso-
ciados, 2005.

RANSON, Stewart. Public accountability in the age of neo-liberal gover-
nance. Journal of Education Policy, v. 18, n. 5, p. 459-480, 2010.



Rosimar de Fátima Oliveira | Glecenir Vaz Teixeira | Heloisa Silva de Oliveira Gomes | Lorena Maia

442

ROBERTSON, Susan; VERGER, Antoni. A origem das parcerias públi-
co-privada na governança global da educação. Educação & Sociedade, 
Campinas, v. 33, n. 121, p. 1133-1156, 2012.

SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao novo Plano Nacional de Edu-
cação. Campinas: Autores Associados, 1998.

TEIXEIRA, Anísio. Sobre o problema de como financiar a educação do 
povo brasileiro: bases para a discussão do financiamento dos sistemas pú-
blicos de educação. Educação sobre o problema de como financiar a edu-
cação do povo brasileira. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 
Rio de Janeiro, v. 20, n. 52, p. 27-42, 1953.

VERGER, Antoni; NORMAND, Romuald. Nueva gestión pública y 
educación: elementos teóricos y conceptuales para el estudio de um mo-
delo de reforma educativa global. Educação & Sociedade, Campinas, v. 
36, n. 132, p. 599-622, 2015.

VERONESE, Josiane Rose Petry; VIEIRA, Cleverton Elias. A Educação 
Básica na legislação brasileira. Revista Sequência, Florianópolis, n. 47, 
p. 99-125, 2003.

WANDERLEY, Luiz Eduardo. Publicização. In: DI GIOVANNI, Geral-
do; NOGUEIRA, Marco Aurélio. Dicionário de políticas públicas. São 
Paulo: Editora da Unesp, Fundap, 2015.

XIMENES, Salomão Barros. Responsabilidade educacional: concepções 
diferentes e riscos iminentes ao direito à educação. Educação & Socieda-
de, Campinas, v. 33, n. 119, p. 353-377, 2012. Disponível em: https://bit.
ly/31VlZ1E. Acesso em: 06 jun. 2015.



443

15. POLÍTICAS DE EXTENSÃO E 
DE INTERNACIONALIZAÇÃO NA 
UNIVERSIDADE HETERÔNOMA

Larissa Maria Rodrigues de Oliveira
Natália Fraga Carvalhais Oliveira
Maria Rosimary Soares dos Santos

Introdução

A universidade é uma instituição social constituída sob dife-
rentes determinantes econômicos, sociais, políticos e culturais que 
conformam sua função social consonante com seu tempo histó-
rico. Para compreender suas trajetórias e dilemas é fundamental 
apreender o seu movimento histórico a partir do exame das me-
diações contextuais com a totalidade social. Tal perspectiva coloca 
em questão o lugar e o papel da universidade face aos projetos de 
educação e de poder no interior de uma sociedade de classes. 

Na passagem para a modernidade, a universidade adquiriu pro-
funda importância na construção e disseminação de valores civiliza-
tórios a partir da produção do conhecimento científico-tecnológico 
e da formação humana. Já no contexto latino-americano, as insti-
tuições universitárias, no início do século XX, sobretudo, a partir 
da revolução mexicana de 1910, notadamente, no governo Cárdenas 
(1934-1940), e do Movimento de Córdoba, em 1918, buscaram con-
cretizar tais funções tendo como norte a perspectiva da pertinência 
social com os problemas dos povos de cada nação e a construção 
da autonomia cultural. No Brasil, essa preocupação tem maior des-
taque nos anos de 1950, no contexto econômico da substituição 
das importações, período também chamado de nacional-desenvol-
vimentismo. O ensino, a pesquisa, a extensão e demais dimensões 
da vida universitária, como, por exemplo, a internacionalização de-
veriam interagir com os problemas dos povos. A pertinência social 
da universidade estaria imbricada em sua capacidade de dialogar e 
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responder aos dilemas postos pelos trabalhadores, pelos povos origi-
nários, pelos afrodescendentes, em suma, pelo povo real. 

São extensas as transformações ocorridas no campo e nas insti-
tuições universitárias que as têm afastado cada vez mais dos ideais de 
Córdoba. No Brasil, da construção tardia nas primeiras décadas do 
século XX à afirmação da indissociabilidade e autonomia na Consti-
tuição de 1988, das sucessivas reformas a partir dos anos de 1990 até 
os dias atuais, as universidades têm enfrentado dilemas de todas as 
ordens (escassez de recursos, intervenções autocráticas, privatizações 
internas etc.) que sinalizam tensões e contradições na e para a realiza-
ção de sua função social. De um lado, uma universidade sustentada 
na autonomia e na indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão para realizar a sua pertinência social, de outro, a universi-
dade comodificada e referenciada em padrões externos de “excelência 
acadêmica”, distanciando-se cada vez mais da sua função social. 

A partir dessas considerações iniciais, o estudo busca apontar 
possíveis tensões na política de extensão universitária e na política de 
internacionalização à luz da discussão sobre a heteronomia cultural 
da universidade brasileira no capitalismo dependente. Com base nos 
trabalhos de Florestan Fernandes sobre a educação e a universidade 
brasileira, bem como em estudos sobre a extensão e a internaciona-
lização universitária, discutimos, na primeira seção deste capítulo, 
alguns elementos teóricos formulados por Fernandes para a compre-
ensão do lugar da universidade no capitalismo dependente. Na seção 
seguinte, a extensão e a política de extensão são analisadas buscando 
evidenciar seus significados históricos para o cumprimento da fun-
ção social da universidade no Brasil na configuração do tripé da 
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

A política de internacionalização é discutida adiante, tendo 
por base as mudanças nas formas de expansão e de acumulação do 
capital que reconfiguram e promovem a mobilidade acadêmica in-
ternacional como um serviço educacional atrelado aos interesses do 
mercado mundial. Neste contexto, a busca de convergências com 
respeito ao controle de resultados e a preocupação em ocupar posi-
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ções de destaque nos rankings internacionais de educação superior 
têm produzido efeitos importantes nas instituições de ensino, na au-
tonomia universitária, na produção científica e na formação profis-
sional, e, assim, um distanciamento crescente das universidades dos 
anseios dos povos e das necessidades locais. Na última seção, busca-
mos apontar tensões nas políticas de extensão e internacionalização 
e estabelecer alguns nexos com o atual contexto político e econômi-
co do país que, na perspectiva adotada no trabalho, aprofunda ainda 
mais a condição de heteronomia da universidade pública brasileira.

A heteronomia cultural da universidade no  
capitalismo dependente 

A partir das contribuições de Florestan Fernandes na obra 
Universidade Brasileira: Reforma ou Revolução, considera-se que a 
configuração da educação superior brasileira, em especial, das ins-
tituições universitárias, têm como marco fundamental a “reforma 
universitária consentida” de 1968. Os intentos de mudança em prol 
de reformas democráticas nas universidades perseguidos pelo movi-
mento estudantil, bem como o desenvolvimento de um projeto de 
universidade (o caso da Universidade de Brasília (UnB)) que busca-
va ultrapassar os limites do “padrão brasileiro de escola superior” re-
produzido nas “universidades conglomeradas”, foram violentamen-
te reprimidos pelas forças conservadoras que assumiram a direção 
do país com o golpe empresarial-militar em 1964. Nesse contexto, 
os problemas nacionais foram redefinidos no âmbito da “moder-
nização conservadora” e a educação pautada pela “preservação do 
monopólio do conhecimento” e da adequação das universidades às 
necessidades do capital (Lima, s.d., p. 7).

Contraditoriamente, por um lado, as reformas levadas a cabo 
pelo governo autocrático burguês possibilitaram a expansão e o 
avanço da pesquisa nas universidades, com a estruturação da pós-
-graduação. No entanto, isso se deu a partir das linhas de pesquisas 
definidas pelos órgãos de fomento à pesquisa, em conformidade 
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com as demandas do regime empresarial-militar assessorado e fi-
nanciado pelos Estados Unidos (Leher, 2018). Por outro lado, como 
“resposta” às demandas sociais por acesso à educação superior, fo-
ram instituídas as bases para a destinação de recursos públicos às 
instituições privadas, fomentando uma massificação da educação 
superior por meio da expansão de vagas no setor privado e em ins-
tituições predominantemente não universitárias (Costa, 2018). Na 
perspectiva florestiana esses movimentos são expressões da hetero-
nomia cultural, sob a qual a produção do conhecimento científico 
e a formação humana foram formatados conforme os interesses das 
classes dominantes, internas e externas, ao país. 

O “modelo” de universidade que se concretizou como parte do 
processo de consolidação do capitalismo monopolista no Brasil, ace-
lerado com a ditadura, é teorizado por Florestan Fernandes a partir 
da problemática do capitalismo dependente, enquanto expressão da 
particularidade do país no sistema capitalista mundial. Em oposição 
à ideologia desenvolvimentista, dominante nos anos de 1960 e 1970, 
que creditava ao crescimento econômico a superação do subdesen-
volvimento, Fernandes afirmava que a situação de subdesenvolvi-
mento do Brasil está associada ao papel que as nações dependentes 
cumprem no sistema capitalista, integradas de maneira orgânica e 
estruturalmente desigual à economia mundial (Cardoso, 1996). 

Em Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, Fernandes (2008) 
pontua que a conformação do padrão dependente na nossa socieda-
de opera duplamente, isto é, de forma externa e internamente. No 
primeiro caso, a integração do país à economia mundial pela bur-
guesia local se dá de forma subordinada (mas parceira), aos interesses 
econômicos e políticos das burguesias hegemônicas. No segundo, o 
subdesenvolvimento é conformado pela articulação de formas arcai-
cas e modernas de produção, por meio da coexistência de tempos 
históricos desiguais, isto é, da “persistência de formas pré ou sub 
capitalistas de trabalho” e da instituição do trabalho livre, assalaria-
do e pelo bloqueio sistemático das possibilidades de democratização 
e socialização da riqueza, do poder e dos bens sociais, mantendo 
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a maioria da população excluída dos direitos básicos da cidadania 
em favor de uma minoria privilegiada. Essa forma de constituição 
da sociedade capitalista é expressão de uma revolução burguesa sui 
generis do Brasil, com profunda expropriação da maioria da popula-
ção submetida a níveis alarmantes de miséria e exclusão social e de 
superexploração (desvalorização permanente do valor do trabalho 
assalariado, falta de acesso e permanência no mercado de trabalho 
etc.) (Fernandes, 2020b).

O capitalismo dependente “envolve, estruturalmente e dinami-
camente, tanto uma extrema concentração interna de renda quanto 
uma dominação externa e uma drenagem de recursos permanentes” 
(Fernandes, 1975, p. 28). Nas palavras do autor, a dependência não 
se caracteriza por mera “condição” ou “acidente”. Seria o resulta-
do da “articulação estrutural de dinamismos externos e internos” a 
qual “requer uma permanente vantagem estratégica do polo econô-
mico hegemônico, aceita como compensadora, útil e criadora pelo 
outro polo. [...] Essa é a ética e a racionalidade do capitalismo de-
pendente” (Fernandes, 1975, p. 54-55). 

Sob esse padrão dependente de desenvolvimento, Fernandes 
(2020a) assevera a heteronomia cultural como condição perma-
nente da universidade brasileira. Desde a Campanha em Defesa da 
Escola Pública forjada nas e pelas disputas em torno do texto da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n. 4.024 aprovada em 1961, 
após 13 anos de tramitação, e do comportamento sociopático das 
forças conservadoras, o autor já identificava a impossibilidade de 
efetivação de um projeto de educação pública, gratuita e universal 
nos moldes das revoluções burguesas liberais “clássicas”. Na etapa 
final de tramitação da LDB/1961, ao entrar em cena o Substitutivo 
Lacerda, que incorporava os interesses dos estabelecimentos parti-
culares de ensino, como alternativa ao Projeto Clemente Mariano, 
inspirado nos valores educacionais republicanos, Fernandes se deu 
conta da existência de grupos reacionários já organizados na so-
ciedade civil em torno de seus próprios interesses (Leher, 2012). 
A partir de toda teorização elaborada após essa vivência, o autor 
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compreende que apenas com a superação do capitalismo dependen-
te, a universidade teria condições de cumprir suas funções sociais 
“na direção do desenvolvimento independente e da autonomização 
cultural” (Fernandes, 2020a, p. 194). 

Apesar dessa condição fundamental, que toma a realidade a 
partir do movimento histórico e disputas inerentes à sociedade de 
classes, tornar pensáveis as políticas educacionais relativas à univer-
sidade requer compreender essa instituição a partir das contradições 
e mediações que determinam sua função social. Por ser uma institui-
ção social, a universidade produz cultura e compartilha saberes atra-
vés de diferentes vínculos sociais ao nível local, regional ou nacional, 
a exemplo da realização de programas de extensão que dialogam 
com as comunidades em seu entorno, bem como contribui para o 
avanço do conhecimento científico com base no compartilhamento 
de suas vivências, saberes e pesquisas, internacionalmente. Por meio 
dessa perspectiva, nas próximas seções, a extensão universitária, a 
internacionalização e a excelência acadêmica serão problematizadas 
a partir dos seus sentidos historicamente construídos.

Políticas de extensão universitária

A extensão universitária na América Latina tem como marco 
fundamental a luta estudantil de Córdoba contra o poder conserva-
dor da universidade colonial e elitista, e a defesa de uma proposição 
original para as instituições universitárias latino-americanas. Para 
além do campo universitário e inserida em um quadro socioeco-
nômico mais amplo1, a Reforma Universitária de Córdoba (1918) 

1. No contexto internacional, a 1ª Guerra Mundial (1914-1918) como expressão da 
crise do sistema de valores ocidentais e de mudanças na correlação de forças políti-
co-econômicas a nível internacional; a propagação das ideias socialistas a partir da 
Revolução Russa (1917). No contexto regional e interno, o processo de expansão 
do capitalismo na América Latina e a emergência da classe média argentina, do 
processo de urbanização e o advento do radicalismo ao governo na Argentina. 
Essas influências são sintetizadas por Tünnermann Bernheim (2008) com base 
na análise de documentos produzidos por ideólogos e dirigentes do movimento 
estudantil argentino que expressavam diferentes correntes de pensamento.
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expressou a busca por respostas autorreferenciadas aos processos de 
mudança em curso, a denúncia do imperialismo e os anseios pela 
construção de uma cultura própria. Tal movimento inaugurou e 
sintetizou um amplo programa de reivindicações, espalhando-se pe-
los países da América Latina, com avanços e recuos, conforme cada 
contexto sociopolítico e econômico, sendo amplamente combatido 
pelas forças sociais conservadoras (Tünnermann Bernheim, 2008).

Dos postulados formulados pelos estudantes de Córdoba, a in-
serção da extensão universitária na missão social da universidade 
junto ao ensino e à pesquisa, se apresenta ainda hoje como uma 
especificidade das instituições latino-americanas. Essa inserção foi 
elaborada em conjunto com a perspectiva de democratização da 
universidade, da defesa de sua autonomia e do fortalecimento de 
sua função social no sentido de aproximar a universidade da so-
ciedade e de voltar suas preocupações para os problemas dos povos 
latino-americanos. Dessa forma, a luta pela Reforma de Córdoba, 
como sintetizado por Paula (2013, p. 11), integra “a luta mais geral 
contra a permanência da dependência, contra a incompletude da 
construção nacional, expressa no absoluto distanciamento das uni-
versidades dos grandes problemas sociais, econômicos, políticos e 
culturais das nações latino-americanas”.

No contexto brasileiro, a história da extensão se inicia antes mes-
mo da constituição das primeiras instituições universitárias de “vida 
longa”, na segunda década do século XX, com os cursos e eventos 
vinculados à antiga Universidade de São Paulo criada em 1911. Na 
Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa, criada em 
1926, registram-se as primeiras iniciativas de prestação de serviços 
de assistência técnica a agricultores. Essas duas vertentes da exten-
são, de origem inglesa e norte-americana, permanecem presentes no 
desenvolvimento da extensão universitária desde então.

O Estatuto das Universidades Brasileiras, Decreto n. 19.851/1931, 
registra a primeira referência legal à extensão universitária, regula-
mentando-a como sob a forma de “cursos e conferências de caráter 
educacional ou utilitário”. Na Lei n. 4.024 – LDB/1961, a única men-
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ção à extensão universitária refere-se novamente à ideia da oferta 
de cursos. As práticas desenvolvidas nesse período se davam no 
sentido unilateral de transmissão dos poucos conhecimentos pro-
duzidos na universidade e difusão dos valores e cultura dominante, 
sem relação com os interesses e problemas da maioria da sociedade 
(Nogueira, 2005; Tavares, 1996).

A partir da efervescência cultural e política no fim dos anos de 
1950 e início dos anos de 1960, a extensão universitária brasileira foi 
ressignificada nas lutas pela reforma universitária, especificamente 
com o movimento estudantil e as “metodologias de interação entre 
o saber técnico-científico e as culturas populares” desenvolvidas por 
Paulo Freire à frente do Serviço de Extensão da Universidade de 
Recife2. Os seminários da União Nacional dos Estudantes (UNE) 
registram, sob a influência dos ideais de Córdoba, a centralidade 
dada à extensão universitária voltada para a democratização da 
universidade e aproximação com os interesses dos trabalhadores. A 
UNE Volante e os Centros Populares de Cultura (CPC) da UNE, 
a participação em campanhas de alfabetização de adultos vinculada 
à cultura popular, sob a influência de Paulo Freire e outras ações 
junto às classes trabalhadoras foram desenvolvidas pelos estudantes 
no sentido de se aproximarem dos setores excluídos da universidade 
e da troca de experiências (Paula, 2013).

Essas experiências foram interrompidas pelo golpe empresa-
rial-militar de 1964 e a extensão passou a ter clara conotação as-
sistencialista através de ações executadas pelos estudantes, sob a 
coordenação do governo, em conformidade com a ideologia desen-
volvimentista e, sobretudo, da segurança nacional, tais como o Pro-
jeto Rondon. Em 1968, a Lei n. 5.540 consagra esse entendimento 
da extensão como oferta de cursos e serviços especiais à comuni-
dade (art. 20) e “oportunidade” para a participação dos estudantes 

2. Na perspectiva da interação dialógica, tal como formulado, posteriormente, 
por Paulo Freire na obra Extensão ou Comunicação, em 1969, já no exílio, em 
função de sua cassação pelo governo militar.
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“em programas de melhoria das condições de vida da comunidade 
e no processo geral de desenvolvimento” (art. 40).

Na década de 1980, no “novo” quadro de luta social no Brasil 
e disputas em torno da função social da universidade, a extensão 
universitária será compreendida como parte de um modelo de uni-
versidade socialmente referenciado que busca, nos interesses sociais 
da maioria, o norte para as suas ações. Esse entendimento também 
será consagrado no princípio constitucional da indissociabilidade 
entre o ensino, a pesquisa e extensão, com a promulgação da nova 
Carta Constitucional em 1988, denotando clara aproximação com 
os ideais propugnados em Córdoba. Em 1987, no contexto da re-
democratização, surge o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Ex-
tensão das Universidades Públicas Brasileiras (Forproex), que pas-
sará a atuar de maneira decisiva pela construção de uma política 
de extensão como prática acadêmica e cidadã, perspectiva que se 
torna principal referência para o seu processo de institucionaliza-
ção nas Instituições de Educação Superior públicas e na definição 
de políticas de fomento até os dias atuais.

No Plano Nacional de Extensão de 1998 (PNExt)3, esta dimen-
são da universidade foi assim sintetizada: “a extensão universitária 
é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e 
a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transforma-
dora entre Universidade e Sociedade” (Forproex, 2001). Sob essa 
perspectiva, a política propugnada pelo Fórum deveria se orientar 
pelos princípios da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão; a interação dialógica; a interdisciplinaridade; o impacto 
na formação do estudante e na transformação social. Seria, além 

3. Conforme o documento, o PNExt “representa o pensamento de grande parte 
das comunidades universitárias, reconhece a autonomia da universidade” (For-
proex, 2001, p. 15). Este Plano foi atualizado em 2012 pelo documento deno-
minado Política Nacional de Extensão Universitária (Forproex, 2012), o qual 
reafirma o direcionamento da política de extensão do Fórum quanto aos seus 
objetivos, diretrizes e áreas temáticas pactuadas no documento anterior e estabe-
lece uma agenda estratégica de ações junto ao Ministério da Educação e IES para 
o fortalecimento dessa dimensão acadêmica da universidade (regulamentação, 
financiamento, avaliação, curricularização).
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disso, organizada em oito áreas temáticas – saúde, educação, tra-
balho, meio ambiente, comunicação, direitos humanos e justiça, 
tecnologia e produção, e cultura –, considerando “a participação 
das universidades nas políticas públicas que tenham a cidadania e 
o cidadão” como referente para as ações de extensão e para “inter-
ferir na solução dos grandes problemas sociais existentes no país”, 
sempre em diálogo como os movimentos sociais (Forproex, 2001).

Tal perspectiva deriva das lutas pela cidadania na década de 
1980 e se opõe à orientação mercantilizada da extensão como venda 
de serviços e cursos propugnada pelo ideário da Reforma do Estado 
e das reformas educativas, a partir dos anos de 1990, preservando 
a esperança de financiamento e fomento público para as ações de 
extensão nas universidades. Cabe destacar que a principal fonte de 
recursos públicos, que vigorou entre os anos de 2003 e 2015, foi 
o Programa de Extensão Universitária do Ministério da Educação 
(Proext/MEC), regulamentado pelo Decreto n. 6.495/2008, e fun-
damentado no conceito e diretrizes do Fórum pactuados no PNExt 
(1998). Outra medida indicativa da importância do Fórum na pro-
posição de políticas para a extensão foi a aprovação da Resolução n. 
07/2018, do Conselho Nacional de Educação, que estabelece dire-
trizes para a extensão nas universidades e determina a sua obrigato-
riedade nos currículos de graduação. 

A partir da ótica da heteronomia da universidade no capitalis-
mo dependente, é possível identificar as contradições que integram 
a política de extensão universitária articulada pelo Forproex desde a 
sua constituição e sistematizada no PNExt (1998). Em consonância 
com Paula (2013, p. 21), considera-se que as áreas temáticas da po-
lítica de extensão abarcam questões fundamentais do nosso tempo 
capazes de “motivar a inteligência da universidade” para o enfren-
tamento de problemas sociais diversos afirmando os “compromissos 
éticos e sociais da universidade”. A extensão compreendida como 
parte do modelo indissociável de universidade, socialmente refe-
renciado, aponta também um reposicionamento epistemológico no 
fazer universitário, no sentido de romper com a ideia da neutralida-
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de da ciência, reconhecendo a dimensão política e cultural do co-
nhecimento, como resposta típica em países latino-americanos “as 
demandas de sociedades marcadas por fortes desigualdades sociais” 
(Cunha, 20124 apud Casadei, 2016, p. 7). 

Entretanto, com base na perspectiva florestiana, compreende-
-se que a contribuição da universidade no sentido defendido pelo 
Forproex tem encontrado limites na impossibilidade de efetivação 
e/ou sistemática restrição da cidadania pela autocracia burguesa no 
capitalismo dependente, obstando o desenvolvimento pleno de suas 
funções sociais. Decorre, portanto, que seria necessário avançar em 
uma política de extensão para além da cidadania burguesa, como 
instrumento de diálogo com a classe trabalhadora no sentido da 
construção de uma educação e de uma sociedade “para além do 
capital”. De toda maneira, enquanto essa possibilidade não se con-
cretiza na cena histórica, considera-se fundamental defender insti-
tucionalmente a política de extensão com foco nos direitos da cida-
dania e como possibilidade de atuação junto aos problemas sociais 
que atingem a maioria da população contra a persistente cultura do 
mercado, do individualismo e do privatismo que tem dominado 
cada vez mais as políticas e práticas acadêmicas. 

Em sua construção histórica, a extensão sempre foi objeto de 
disputas, adquirindo sentidos e significados no seu percurso tempo-
ral. A extensão universitária na atualidade é a síntese de múltiplas 
determinações, o seu sentido e significado não estão estabelecidos 
de maneira definitiva, ao contrário, existem múltiplas concepções e 
práticas de extensão no interior das universidades, consonantes com 
as distintas áreas do conhecimento. O atual reconhecimento como 
componente curricular, portanto, como dimensão obrigatória na 
formação dos estudantes de graduação, tal como preconizado na 
política de extensão do Forproex, poderá conduzir, não sem limites, 
ao fortalecimento da natureza pública do conhecimento produzido, 

4. Cunha, Maria Isabel (org.). Qualidade da graduação: a relação entre ensino, 
pesquisa e extensão e o desenvolvimento profissional docente. Araraquara: Junqueira 
& Marin, 2012.
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da formação e da função social da universidade, essa orientada pe-
los interesses da maioria da população. 

No interregno da existência do Edital Proext, o fomento da 
extensão universitária se fundamentou nas concepções e diretrizes 
do Forproex, contudo o seu escopo restringia a extensão às políti-
cas públicas definidas e/ou priorizadas pelo governo federal. Assim, 
contradi toriamente,  a principal política de fomento da extensão se 
constituiu em simultâneo, como espaço de atuação crítica junto às 
políticas governamentais, mas também de subordinação e redução 
da universidade à execução de políticas públicas, confrontando a 
sua autonomia. Seria necessário o exame das propostas de progra-
mas e de projetos submetidos ao Edital de modo a identificar e 
analisar em que medida as ações propostas reforçam a heteronomia 
cultural ou se apresentam enquanto espaços de resistência da comu-
nidade acadêmica em prol da democratização da universidade e de 
sua vinculação às demandas da maioria da população. 

Apesar das contradições e limites, o Edital é reconhecido pela 
comunidade acadêmica como importante instrumento de valori-
zação da extensão universitária, sendo objeto de luta do Forproex, 
a incorporação definitiva do montante de recursos do Proext ao 
orçamento das universidades como garantia de recursos exclusivos 
para essa dimensão da vida universitária. Contudo, a fragilidade 
da regulamentação do fomento via decreto presidencial eviden-
ciou-se com sua interrupção no mesmo ano em que foi aprovada a 
Emenda Constitucional n. 95/2016, que congelou por vinte anos 
os gastos públicos primários a favor do pagamento dos juros da 
dívida pública. Esse quadro tende a se agravar com as diversas 
medidas já instituídas e/ou apresentadas pelo governo Bolsonaro, 
como o projeto de lei que institui o Programa Future-se, que tem 
como finalidade explícita sufocar financeiramente as universida-
des federais para, então, constrangê-las ao mercado e à adesão 
aos contratos de gestão, o que poderá direcionar a extensão para 
o mercado como via de captação de recursos para as instituições 
com a crescente desresponsabilização do Estado com o financia-
mento das universidades e institutos federais.
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A internacionalização na busca pelo status de 
Universidade de Classe Mundial 

A expansão da internacionalização do ensino superior e o au-
mento do número de acordos estabelecidos entre as universidades 
brasileiras e instituições universitárias estrangeiras nos últimos 
anos, é algo que merece um olhar atento e crítico de quem tem 
como objeto de estudo as políticas públicas formuladas para esse ní-
vel de ensino. Mas, mais do que isso, entender como os processos de 
internacionalização se desenvolvem em nossas universidades a par-
tir de diferentes acordos com suas congêneres ao redor do mundo, 
pode contribuir para aclarar sobre os tipos de relações produzidas 
e/ou reproduzidas considerando o lugar que o Brasil ocupa na eco-
nomia mundo – capitalista dependente –, como definido por Flo-
restan Fernandes (1975) face aos países capitalistas hegemônicos. 
Trata-se, portanto, de analisar o lugar das universidades brasileiras 
nesse cenário mundial e como isso influi em suas ações, práticas 
educacionais e institucionais. 

Compreendemos a internacionalização da educação como uma 
das dimensões da vida universitária, que ocorre por meio da produ-
ção, trocas e/ou divulgação conjunta de conhecimentos acadêmico-
-científicos e culturais entre as instituições de diferentes nações, nas 
mais diferentes áreas do conhecimento, que poderão ser difundidos 
aos seus respectivos sistemas educacionais e aos interesses de seus 
povos de modo geral. Souza (2018, p. 36) pontua que nos proces-
sos de internacionalização “se incluem diferentes modalidades, que 
compreendem desde programas de mobilidade discente e docente a 
projetos de cooperação bilaterais e multilaterais entre universidades 
para a realização de pesquisas e outras iniciativas conjuntas”. Entre-
tanto, partilhamos da compreensão de que essa dimensão da vida 
acadêmica se encontra cada vez mais subordinada aos interesses do 
sistema de acumulação vigente, que além de enxergar o conheci-
mento e a formação humana como mercadorias, como aponta Dale 
(2004, p. 436), se utiliza da globalização, como um conjunto de 
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dispositivos político-econômicos para a manutenção do sistema ca-
pitalista e extração de mais valor.

Nas últimas décadas do século XX, após a consolidação de blo-
cos econômicos regionais em diversas partes do mundo (Tratado de 
Livre Comércio da América do Norte, União Europeia, Mercosul 
etc.), foi notável o movimento dos países desses blocos em direção 
a uma integração de seus sistemas educacionais, em especial, da 
educação terciária, denominação que passou a ser difundida nesses 
contextos de integração. Mais especificamente, é a partir da crise de 
acumulação dos anos de 1970 que frações do capital que operavam 
no setor de serviços almejam acesso a novos mercados, ampliando 
seus tentáculos para áreas que até então estavam no circuito das ati-
vidades estatais, como a educação, a saúde, a seguridade social etc. 
Resulta dessa investida a inclusão, na Rodada do Uruguai do Acor-
do Geral de Tarifas e Comércio (Gatt) de 1994, de um novo campo 
para o mercado mundial: o comércio de serviços. É justo nesse es-
copo que a educação ganha força como atividade mercantil (servi-
ços) a ser regulamentada pela Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e nos Tratados de Livre Comércio (TLC). Este movimento 
é apontado como principal elemento desencadeador da crescente 
internacionalização da educação superior pública e privada. 

É notório que os processos de internacionalização e de integra-
ção da educação superior avançaram, forjando alterações no pano-
rama educacional tanto dos países centrais quanto dos países peri-
féricos. Alguns exemplos disso são o Espaço Europeu de Educação 
Superior, constituído a partir da Declaração de Bolonha, em 1999, e 
o Mercosul Educativo, criado em 2001. Sob uma perspectiva nota-
damente econômica, a educação é vista como instrumento gerador 
de riquezas que, ao ser padronizada, facilitaria sua produção e cir-
culação entre os países possuidores de acordos comerciais entre si.

O ensino superior brasileiro foi se constituindo historicamente 
inspirados em modelos internacionais – napoleônico, em seus pri-
mórdios –, mas, sobretudo, com forte influência estadunidense no 
seu modo de organização acadêmica e curricular, no exercício de ges-
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tão e no desenvolvimento de pesquisas com financiamento privado e 
internacional, a partir da reforma de 1968. Essa reforma também foi 
responsável por um crescimento no número de programas de pós-
-graduação (de 36 programas em 1965 para 1.116 em 1985) subme-
tido a heteronomia universitária, através da inserção de empresas pri-
vadas internacionais no funcionamento cotidiano das universidades 
brasileiras e até mesmo nos intercâmbios com universidades estadu-
nidenses, ao acolher e se sujeitar aos interesses imperialistas, sob a ló-
gica do nacional-desenvolvimentismo redefinido pela modernização 
conservadora da ditadura empresarial militar (Leher; Silva, 2014). 

Em “A universidade sob céu de chumbo: a heteronomia ins-
tituída pela ditadura empresarial-militar”, Leher e Silva (2014) 
discorrem sobre a relação de dependência entre o desenvolvimento 
científico das universidades brasileiras, durante o período da dita-
dura empresarial-militar, em relação a grandes fundações privadas 
estadunidenses. Dependência essa, devido ao grande volume de re-
cursos financeiros que essas fundações destinaram às pesquisas que 
pretendiam erguer e fundamentar uma “infraestrutura indispensá-
vel ao capitalismo monopolista, em áreas como energia, agricultu-
ra, engenharias e telecomunicações, etc.” (Leher; Silva, 2014, p. 10). 
Segundo os autores, ainda é possível perceber nas IES brasileiras as 
marcas deixadas por essa relação.

Além disso, também se observa a presença de organismos in-
ternacionais, como a Unesco, OMC e Banco Mundial, dentre ou-
tros, na vida das universidades brasileiras, redefinindo suas funções 
e objetivos, orientando mudanças em seus currículos, formas de 
gestão e avaliação, estabelecendo condicionalidades para o seu fi-
nanciamento de modo geral, bem como para o financiamento e 
desenvolvimento de projetos e pesquisas. 

No entanto, é comum nas universidades, desde a Idade Média, 
o fluxo e compartilhamento de profissionais, materiais, saberes e 
pesquisas no âmbito nacional e internacional. O que é novidade é a 
forma como o capital se apropria dessa relação internacional entre 
as instituições, promovendo, nos últimos anos, significativa rele-
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vância para que sejam consideradas nas avaliações e ranqueamen-
tos. A lógica prevalecente é a da competitividade e do aumento da 
produtividade dos sistemas educacionais, sob a qual a garantia da 
qualidade educativa é ressaltada através, principalmente, da criação 
e reforço dos sistemas de avaliação e de acreditação de cursos e das 
instituições universitárias (Lima; Azevedo; Catani, 2008). 

Azevedo (2012, p. 4) afirma que a Times Higher Education 
World University Rankings (THE) e a Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) são algumas das “agências” que “organizam 
tabelas de rankings e atuam como agências chanceladoras (“labeli-
zadoras”) que põem simbólicos selos sobre diplomas e títulos expe-
didos pelas universidades” e, assim, faz com que as universidades ao 
redor do mundo se reorganizem para serem consideradas de quali-
dade pelas organizações internacionais que valorizam esses rankin-
gs. Não obstante, faz também com que existam universidades e pa-
íses mais desejados para se estabelecer relações, como Souza (2018, 
p. 44) aponta: é notório que as instituições de ensino superior de 
excelência estão concentradas nos países do Norte e são as que mais 
atraem estudantes das nações do hemisfério sul.

Essa relação evidencia o lugar das universidades brasileiras 
frente às universidades de países que são potências no capitalismo 
mundial. Reforça mais uma vez não só a posição de dependência 
destacada por Florestan Fernandes (apud Cardoso, 1996, p. 106), 
mas também a heteronomia cultural, pois “a tendência a procurar 
na Europa ou nos EUA a satisfação de conjunto de centros de inte-
resses e de valores alimenta um processo de alienação intelectual e 
moral de imensas proporções”. Desse modo, é possível vislumbrar o 
surgimento de uma internacionalização dependente, nos moldes dos 
interesses do capital, que também contribui para a continuidade da 
dependência econômica, social, política e ideológica do nosso país. 

Thiengo et al. (2018) explicam que a internacionalização é um dos 
pilares para se alcançar o status de Universidade de Classe Mundial 
(UCM): através da atração de jovens talentos, da absorção de cientis-
tas estrangeiros, do envio de doutorandos ao exterior para estudar e do 
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aumento no número de publicações internacionais. E os mesmos au-
tores também apontam que, nas últimas décadas, um grupo seleto de 
universidades brasileiras têm se empenhado em conquistar o nível de 
universidade de excelência, assim como capacitar o país para competir 
com países hegemônicos no mercado capitalista mundial.

No entanto, todo esse movimento em busca do reconhecimento 
internacional dos pares, induz o ensino superior brasileiro ao papel 
de submissão às diretrizes externas sobre o que deve ser desenvol-
vido no seu seio para ser classificado como “centro de excelência”. 
Neste contexto, para considerar uma instituição como UCM, o que 
tem despontado como prioridade é a pesquisa, em detrimento do 
ensino e da extensão. Mas, mesmo com relação à pesquisa, a priori-
dade não implica qualquer pesquisa de qualidade e sim aquelas que 
resultem em publicações de alto impacto. Ou seja, o desejo de se 
tornar uma instituição de excelência aponta quais áreas de conhe-
cimento da universidade devem ser prioritárias, quais serviços são 
fundamentais na instituição, reforça a hierarquia entre as diferentes 
áreas do saber e expressa a necessidade de aumentar os recursos 
financeiros disponíveis, abrindo precedentes para o financiamento 
por empresas de capital privado.

Além disso, esse desejo de excelência preconiza relações inter-
nacionais que coadunam com interesses mercantis e a afasta de sua 
pertinência social e dos interesses da população local, vide, por 
exemplo, mudanças nos critérios de classificação dos periódicos 
acadêmicos. A classificação a partir da estimativa de um “fator de 
impacto” não somente desqualifica importantes periódicos na área 
da educação em relação aos internacionais, como também inviabili-
za a existência daqueles voltados para questões locais e/ou regionais. 

Considerações finais

A análise da política de extensão, conjuntamente à compreen-
são do sentido que a internacionalização da ciência vem tomando 
nas últimas décadas, possibilita pensar a tônica da agenda da pro-
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dução do conhecimento e formação nas universidades brasileiras. 
É inerente à comunidade científica a socialização e discussão dos 
resultados das pesquisas entre os pares no âmbito nacional e inter-
nacional. É indiscutível a relevância de se confrontar os conheci-
mentos produzidos no país, com aqueles elaborados em outros con-
textos com o objetivo de identificar novas problemáticas de estudo, 
bem como atualizar continuamente os currículos acadêmicos. 

Entretanto, considera-se que as políticas de internacionaliza-
ção na atualidade são orientadas por significados que ultrapassam 
e subordinam a ciência aos interesses econômicos das frações de 
classes dominantes a nível mundial. A definição de espaços comuns 
de educação, a exemplo do Processo de Bolonha, bem como o es-
tabelecimento de diferentes rankings universitários não se orientam 
pelos valores de troca e solidariedade entre os povos das diversas 
nações. Ao contrário, são construídos e implementados sob a lógica 
neoliberal que estabelece a competição e hierarquização entre áre-
as de conhecimento, instituições e países no mercado mundial em 
busca de garantir o fluxo de estudantes, a aplicação de conhecimen-
tos no setor produtivo e o constante esforço em fomentar a inova-
ção e o desenvolvimento tecnológico, desconectados dos interesses e 
problemas dos povos. O fenômeno das chamadas universidades de 
excelência ou de classe mundial reflete esse cenário.

No caso das universidades brasileiras, dado o lugar dependente 
do Brasil no sistema capitalista mundial, a busca pela excelência 
acadêmica, conforme esboçado acima, pode aprofundar a hetero-
nomia cultural ao afastar ainda mais a produção científica dos pro-
blemas históricos e contemporâneos que afligem a grande maioria 
da população. Nesse sentido, as políticas de extensão universitária 
que se aproximam dos ideais de Córdoba são fundamentais como 
um dos espaços de disputa no interior das instituições de modo a 
garantir que os dilemas dos povos persistam no horizonte da ciência 
brasileira. As várias ações de extensão desenvolvidas nas diversas 
áreas temáticas junto à população real, de maneira interdisciplinar 
e em diálogo com outros saberes, são potentes para a identificação 
de novos temas de pesquisa e para possibilitar a formação dos estu-
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dantes em uma perspectiva cidadã e comprometida com a transfor-
mação social em sentido público e democrático.

Em momentos como os atuais, de profunda restrição de recur-
sos para as áreas sociais, em especial para a educação e saúde com 
a Emenda Constitucional n. 95/2016, de intervenção nas univer-
sidades e Institutos Federais de toda ordem, solapando a autono-
mia universitária, de inacreditável guerra cultural e negacionismo 
científico, de crise humanitária e sanitária sem precedentes com a 
covid-19, da proposição do Programa Future-se que visa, entre ou-
tros objetivos, incentivar o empreendedorismo e pautar a interna-
cionalização das universidades a partir de relações de subordinação 
acadêmicas, reivindicar e lutar pela autonomia universitária, pela 
liberdade de pensamento e de cátedra e por relações acadêmicas 
horizontalizadas ganham maior relevância. 

As pesquisas desenvolvidas pelas universidades brasileiras, indis-
sociáveis de ações de extensão universitária que colocam o conheci-
mento científico em diálogo com a população, têm sido fundamen-
tais no cumprimento de sua função social, demonstrando o profundo 
comprometimento de professores, estudantes e técnico-administrati-
vos com a universidade pública socialmente referenciada. Tal sentido 
também se propugna para a internacionalização, aqui, compreendida 
como movimento em direção à cooperação solidária entre as institui-
ções, ao direito social e à pertinência da educação superior. 
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