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Eixo Temático:  Relações Público-Privado no Financiamento da Educação  

Uso e Abuso dos Recursos Públicos para o Setor 
Privado: análise dos gastos empreendidos com o 
programa ‘nave-mãe’ em Campinas-SP1 

Cassia Alessandra Domiciano 
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Cuiabá/MT – Brasil 

Resumo 
Transferir recursos públicos para o setor privado é uma marca histórica do Brasil. Limitado 
pela CF/1988 e a LDBN 9394/1996, o assunto volta ao campo de disputas nos finais dos anos 
de 1990, aprofundando históricos processos de privatização da educação brasileira. Neste 
trabalho analisa-se a transferência de recursos públicos para entidades sem fins lucrativos 
que administram escolas públicas de educação infantil no município de Campinas-SP, as 
quais recebem um subsídio per capita para gerir os respectivos equipamentos. Para tanto, 
empreendeu-se pesquisa documental envolvendo as Execuções Orçamentárias do período 
de 2007 a 2014, com foco nos gastos com Obras e Instalações na Educação Infantil 
objetivando explicitar as prioridades municipais para com sua rede de atendimento. Os dados 
mostram que os governantes de Campinas, optaram por financiar a gestão privada das 
unidades públicas ao invés de investir e ampliar sua rede direta para atender à Educação 
Infantil.  
Palavras-chave: Financiamento da Educação. Privatização. Programa ‘Nave-mãe’. 
Educação Infantil. Campinas-SP. 
 
Abstract 
Transferring public resources to the private sector is a historical mark of Brazil. Restricted by 
CF / 1988 and LDBN 9394/1996, the issue returns to the field of disputes in the late 1990s, 
deepening historical processes of privatization of Brazilian education. This paper analyzes the 
transfer of public resources to non-profit entities that administer public schools for children's 
education in the city of Campinas-SP, which receive a per capita subsidy to manage the 
respective equipment. For that, documentary research was carried out involving the Budget 
Executions of the period from 2007 to 2014, focusing on the expenditures on Infantile 
Education Construction and reform with the purpose of explaining the municipal priorities for 
its service network. The data show that the governors of Campinas chose to finance the private 
management of public units instead of investing and expanding their direct network to attend 
Early Childhood Education. 
Keywords: Edutation Financing. Privatization. ‘Nave-Mãe’ Program. Early Childhood 
Education. Campinas-SP. 
 
  

                                                            
1  Pesquisa Financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 
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Introdução 

A transferência de recursos públicos para escolas privadas é uma marca histórica do 
Estado brasileiro a qual se efetivou tradicionalmente de forma indiscriminada e clientelista 
(OLIVEIRA, 2007). Tal feito fora minimizado pela Constituição Federal de 1988 que manteve 
a permissividade, porém com restrições importantes, fato inédito em toda nossa legislação 
educacional (OLIVEIRA, 2007). 

Durante as propostas e deliberações sobre o financiamento da educação na Assembleia 
Nacional Constituinte (1987-1988), as disputas e os conflitos em torno da exclusividade ou 
não da destinação de recursos públicos às instituições educacionais públicas perpassaram 
todo debate (FARENZENA; LUCE, 2013) e ao final, o artigo 213 contemplou o repasse às 
entidades privadas de caráter filantrópico, confessional e comunitário, bem como o 
pagamento de bolsa de estudos aos alunos do ensino fundamental e médio , com a seguinte 
condição:  

para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e 
cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o 
poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na 
localidade. (BRASIL, 1988, grifo meu). 

Considerando o repasse de recursos públicos às escolas privadas, a LDB 9394 
aprovada em 20 de dezembro de 1996, pouco alterou o disposto na CF de 1988. Fez 
acréscimos ao art. 213 da Carta Magna, incluindo a exigência da prestação de contas e a não 
distribuição dos “resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de patrimônio 
sob nenhuma forma ou pretexto” para as instituições comunitárias, confessionais e 
filantrópicas (BRASIL, 1996; OLIVEIRA, 2007). Segundo Oliveira (2007), os acréscimos não 
se constituíram uma mudança qualitativa do texto original.  

O que seria uma inovação e um ganho para a educação pública, consta na redação do 
caput do artigo 69 no qual estão os percentuais mínimos de aplicação dos recursos públicos 
em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Ao texto original do artigo 212 da 
CF/1988, acrescentou-se “ensino público”, ficando assim especificado.   

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal 
e os municípios, vinte e cinco porcento, ou o que consta nas respectivas Constituições 
ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências 
constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público.”  (BRASIL, 1996, 
grifo meu). 

Ainda que restrito aos recursos vinculados, teríamos neste caput o princípio da 
exclusividade de verbas públicas, para escolas públicas. Entretanto, analisa Oliveira (2007), 
a exceção se fez presente no artigo 70 que relaciona as despesas autorizadas em MDE. 
Dentre as permitidas para o cômputo, estão as “bolsas de estudo à alunos de escolas públicas 
e privadas.”2, mecanismo mais tradicional de transferência de dinheiro público para o setor 
privado. 

Posterior a permissividade legal deixada tanto pela CF/1988 quanto pela LDB 
9394/1996 no que se refere ao repasse de recursos públicos às escolas privadas, vivemos 

                                                            
2  Interpretação expressa pelo Conselho Nacional de Educação no Parecer nº 26/97 (OLIVEIRA, 2007). 
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um “duro golpe” (PINTO, 2007) quando da aprovação da Emenda Constitucional nº 53, de 19 
de dezembro de 2006 que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério (Fundeb) em substituição ao Fundef3.  

A lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamentou o fundo, permitiu o repasse dos 
recursos a toda educação básica, incluindo as instituições conveniadas de caráter 
comunitário, filantrópico ou confessional que atendessem a educação infantil e a educação 
especial. À etapa de pré-escola admitiu-se, a priori, o cômputo das matrículas até o ano de 
2010, já às creches não havia prazo para o encerramento do repasse (Lei 11.494/07; Art. 8º, 
§1º).  

Após consecutivas alterações no parágrafo 3º do artigo 8º da lei 11.494/2007, estendeu-
se o repasse às pré-escolas comunitárias, confessionais, filantrópicas até a universalização 
desta etapa de escolaridade, adotando como referência o estipulado no Plano Nacional de 
Educação (2014-2014)4. Como se sabe, na meta 1 do PNE previu-se a universalização da 
educação infantil para crianças de quatro a cinco anos até 2016, tempo já expirado. Ao que 
tudo indica, as transferências do per capita do Fundeb às escolas privadas sem finalidade 
lucrativa não expiraram junto. 

Se para Oliveira (2007, p. 106) “a temática do repasse de recursos públicos para escola 
privada perdeu muito de sua importância nos anos imediatamente posteriores à promulgação 
da CF e da LDB” tendo em vista que a legislação constitucional e infraconstitucional facultava 
o repasse, não o obrigava, é certo que desde os anos finais do governo de Fernando Henrique 
Cardoso essa matéria reaparece de novas formas, aprofundando, pelo menos no caso da 
Educação Infantil, seu histórico processo de privatização. 

Privatização é aqui conceituada de acordo com Adrião (2015, p.7-8), corresponde ao 
“movimento que tem direcionado a educação básica PÚBLICA brasileira para o campo e sob 
o interesse do setor privado corporativo, lucrativo ou não, ou a este associado[...].”  

Acredita-se que a ampliação da privatização no campo da educação brasileira tem uma 
relação direta com a reforma da gestão pública de natureza gerencial originada 
no Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE), elaborado no primeiro 
mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998). O PDRAE se constituiu no 
Plano de Partida para a elaboração e aprovação de um arcabouço legal que privilegiou a ação 
do setor privado, em conjunto com o setor público, para garantia de serviços sociais (PERONI, 
ADRIÃO, 2005; PERONI; OLIVEIRA; FERNANDES, 2009). 

Com esse breve cenário, o objetivo deste trabalho centra-se na análise da transferência 
de recursos públicos para entidades sem fins lucrativos, que desde 2007 administram escolas 
públicas de educação infantil no município paulista de Campinas. Trata-se de colocar em 
evidência o Programa de Atendimento Especial à Educação Infantil (PAEEI), popularmente 
conhecido como Programa “Nave-mãe” por meio do qual o poder executivo constrói 
equipamentos públicos e transfere a gestão para o setor privado, repassando um valor per 
capita, calculado conforme o número de crianças atendidas. 

                                                            
3  O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, 

criado pela Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, vigorou até 2006, quando foi substituído 
pelo Fundeb. O primeiro fundo focalizava a aplicação dos recursos subvinculados no ensino fundamental, já o 
Fundeb abarcou toda a educação básica.  

4  Lei 13.005, de 25 de junho de 2014.  
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Até 2014 as entidades que geriam os CEIs ‘Naves-mães’ se caracterizavam por 
associação civil (SZAZI, 2003). O Novo Código Civil brasileiro define Associação em seu artigo 
53 como “a união de pessoas que se organizem para fins não econômicos” (BRASIL, 2002). 
Em 2015, se qualificaram como Organizações Sociais municipais embora, legalmente, não se 
encaixem nesta categoria, e o Termo de Convênio, que formalizava o acordo com o poder 
municipal para gestão dos CEIs, foi substituído pelo Contrato de Gestão (DOMICIANO-
PELLISSON, 2016; CECCON, 2018).  

Ao longo do período investigado (2007-2014) a municipalidade construiu e entregou 16 
‘Naves-mães’ para o setor privado, estendendo até o ano de 2015, mais oito equipamentos 
foram inaugurados como CEI ‘Nave-mãe’, totalizando 24 unidades geridas por instituições 
privadas (CECCON, 2018). 

Destaca-se que este trabalho resulta de tese de doutorado defendida em 2016 na 
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), desenvolvida no 
âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais (Greppe) e financiada 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), portanto as análises 
e dados pautam-se na investigação citada. 

Dividiu-se este texto em cinco seções. A primeira, composta por esta introdução; a 
segunda pela descrição da metodologia utilizada; a terceira de uma breve apresentação do 
Programa ‘Nave-mãe’ e os valores per capita fixados para pagamento das entidades privadas 
e sua comparação com o valor aluno-ano do Fundeb estipulado para os municípios paulistas; 
a quarta em que se explicita a fonte de recurso utilizada para construção dos CEIs ‘Naves-
mães’ que tiveram sua gestão transferida à iniciativa privada e a última, na qual se faz uma 
análise crítica das transferências para o setor privado defendendo que recursos públicos 
devem destinar-se exclusivamente às escolas públicas, sendo esta a condição para a 
realização do direito à educação como um direito humano e como estratégia para o acesso 
aos demais direitos (XIMENES, 2014).  

Metodologia 

Para a apreensão do objeto estudado, utilizou-se a pesquisa documental, caracterizada 
pela análise de documentos. A opção por esta técnica de coleta, deveu-se ao fato de ser uma 
rica fonte de dados que contém os registros do período analisado tal como foram elaborados 
(GODOY, 1995), também por constituir-se no caminho mais adequado para alcançar o 
objetivo proposto e ainda, por retratar, explicita ou implicitamente, as concepções e opções 
políticas da administração pública da época. O intervalo de análise correspondeu ao período 
de 2007 a 2014, iniciando-se no ano de aprovação do Programa seguindo até o momento em 
que os dados estavam disponíveis.  

Especificamente para este trabalho, utilizaram-se os seguintes documentos: Execuções 
Orçamentárias, disponibilizadas pela Secretaria de Finanças de Campinas; Lei de Diretrizes 
Orçamentárias5 do ano de 2006; Plano Plurianual (PPA)6 do quadriênio de 2006-2009 e 2010-
2013 encontrados no site oficial do município; Relatório oriundo do Fundo Nacional de 
                                                            
5  A Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias integra as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.  
6  O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento da ação do governo previsto pelo artigo 165 da 

Constituição Federal de 1988. 
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Desenvolvimento da Educação (FNDE) que informava os recursos destinados para o 
ProInfância e Contratos firmados entre a prefeitura de Campinas e as empresas que 
executaram obras de construção, reforma e ampliação dos equipamentos de Educação 
Infantil, também disponíveis na página oficial do município. As informações foram organizadas 
em tabelas e analisadas à luz de teóricos que discutem o financiamento da educação no Brasil 
(OLIVEIRA, 2007; PINTO, 2000, 2007) e de pesquisadores que investigam a transferência de 
recursos públicos para o setor privado na etapa da educação infantil no estado de São Paulo 
(ADRIÃO; BORGHI, 2008; BORGHI; BERTAGNA; ADRIÃO, 2014; FRANCO, 2015; 
DOMICIANO, 2006, 2009, 2012; 2016). 

O Programa ‘Nave-mãe’ ou a gestão privada dos equipamentos 
públicos de Educação Infantil: caracterização, processo de seleção 
das entidades privadas e per capita estipulado 

O Programa de Atendimento Especial à Educação Infantil (PAEEI), instituído no 
município paulista de Campinas em 4 de abril de 2007 pela Lei Municipal nº 12.884 e 
regulamentado pelo Decreto nº 15.9477, em 17 de agosto do mesmo ano, permitiu “a criação 
de Centros de Educação Infantil (CEIs), unidades de Educação Infantil da Secretaria Municipal 
de Educação (SME) [...]” (CAMPINAS, 2007), cuja gestão se realiza com instituições de direito 
privado sem fins lucrativos. Os CEIs que integram o PAEEI, ficaram popularmente conhecidos 
como ‘Naves-mães’8 (DOMICIANO-PELLISSON, 2016; DOMICIANO, 2012, 2017). 

O primeiro CEI ‘Nave-mãe’, “Professor Anísio Teixeira”, foi inaugurado no mês de março 
de 2008 no bairro Jardim Fernanda II, seguido de outras três unidades. Os equipamentos têm 
aproximadamente 1.800 metros quadrados de área coberta e seguem o mesmo padrão de 
arquitetura que resultaram do projeto elaborado por João Filgueiras Lima9 (SANTOS, 2010). 
Por apresentarem um “desenho” diferenciado das demais unidades da rede municipal, as 
‘Naves-mães’ são facilmente identificadas pelo seu “perfil arquitetônico” constituindo-se a 
“marca” do Programa implementado (DOMICIANO-PELLISSON, 2016).  

A construção desses equipamentos se concentrou nas regiões Sudoeste e Noroeste 
onde muitos bairros se formaram por ocupações, regularizados há pouco tempo ou que ainda 
passam por processo regularização, localidades apontadas no mapeamento de 
vulnerabilidade social realizado em 2004 em Campinas, como vulneráveis (SANTOS, 2010). 

                                                            
7  Alterado pelo Decreto nº 17.523 de 27 de fevereiro de 2012. (Alteração: incisos: I, II, III, VI, XI e XIII do Art. 11; 

inciso III e acréscimo do parágrafo único ao Art. 12; inciso IV do Art. 13, caput e parágrafo único do Art. 16; 
caput e os §§ 1º e 2º do Art. 17; parágrafo único do Art. 18; caput do Art. 19; revogação do inciso VI do Art. 7º, 
a alínea “a” do inciso II do Art. 12 e o parágrafo único do Art. 19). O texto deste trabalho já se encontra atualizado 
por este decreto. 

8  O levantamento documental não permitiu identificar a origem do nome ‘Nave-mãe’. 
9  Arquiteto, urbanista e construtor, conviveu com Oscar Niemeyer o qual exerceu muita influência em suas 

produções. Lelé, como era conhecido, elaborou o projeto de ampliação do hospital Sarah Kubitschek em 
Brasília, foi precursor no desenvolvimento da tecnologia de pré-fabricados de concreto no Brasil, utilizada em 
diversos projetos da construção civil, inclusive na dos Centros Integrados de Educação Pública do Rio de 
Janeiro à época Leonel Brizola. Disponível em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18200/joao-
filgueiras-lima - acesso em: 10/08/2015. Conforme Santos (2010), o convite a Lelé se deveu à experiência 
educacional em ações como os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) implementados no governo 
de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro.  
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Os lugares vulneráveis são aqueles nos quais os indivíduos ou grupos sociais enfrentam 
riscos e a impossibilidade de acesso a serviços e direitos básicos de cidadania como 
condições habitacionais, sanitárias, educacionais, de trabalho de participação e acesso 
diferencial a informação e às oportunidades oferecidas de forma mais ampla àqueles 
que possuem estas condições (STOCO, 2014, p. 185-186)  

Até 2014, a Lei 12.884/2007 exigia a publicação em Edital da lista dos equipamentos 
que teriam sua gestão colocada à disposição das entidades privadas. Tais entidades, se 
cadastravam na prefeitura levando os documentos requeridos. A seleção se dava por meio 
do julgamento dos Planos de Trabalho entregues (CAMPINAS, 2007). Integravam o Plano de 
Trabalho: Projeto Pedagógico, Experiência documentalmente comprovada na área de 
educação10 e Projeto de Gerenciamento de Recursos.  

Para construção do Projeto Pedagógico exigia-se que as entidades seguissem o padrão 
de elaboração da rede direta, conforme as regras previstas na Resolução nº 23, de 18 de 
novembro de 201011. A Experiência comprovada na área de educação, compreendia a 
avaliação das atividades educacionais que foram ou eram desenvolvidas pela instituição 
privada ou por integrantes do seu quadro de pessoal, consideravam-se ainda, os convênios 
mantidos com a Secretaria Municipal de Educação e o histórico do envolvimento da entidade 
com a comunidade. O Projeto de Gerenciamento de Recursos correspondia a elaboração do 
Plano de Aplicação de Recursos Financeiros e do Cronograma de Desembolso, ambos 
exigência da Lei 8666/93 (CAMPINAS, 2010a; 2012b; 2013b). 

Seguindo as premissas legais do período em que o Programa fora analisado, a seleção 
dos Planos de Trabalho se realizava por uma Comissão Julgadora, nomeada pelo Secretário 
Municipal de Educação e publicada no Diário Oficial do Município.  

O processo seletivo se realizava em duas fases, a primeira em que a comissão avaliava 
as qualificações Técnicas e, a segunda em que se verificavam as qualificações Jurídicas das 
entidades privadas. A qualificação Técnica compreendia a análise do Plano de Trabalho e dos 
itens que o compunham. A jurídica, abrangia avaliação dos documentos que comprovavam 
finalidade não lucrativa e de Utilidade Pública Municipal, bem como a ausência de débito da 
entidade perante aos órgãos públicos. Ressalte-se que cada entidade privada poderia 
candidatar-se à gestão de mais de um CEI ‘Nave-mãe’ (CAMPINAS, 2010a, 2012b, 2013b).  

 Os recursos financeiros destinados às entidades privadas para gestão das ‘Naves-
mães’, eram calculados com base no número de crianças matriculadas, considerando a faixa 
etária e turno de atendimento (integral ou parcial). A SME definia o valor fixo por criança, as 
condições e os prazos para os repasses, informações estas, que constavam no Termo de 
Convênio. Estipulava-se e publicava-se o per capita no Edital de processo seletivo de modo 
a dar visibilidade e publicidade aos montantes a serem transferidos para gestão dos 
equipamentos públicos. (CAMPINAS, 2007a, 2007b.)  

                                                            
10  Substituiu-se no texto o termo Experiência documentalmente comprovada na área da Educação por 

Experiência comprovada na área da Educação. 
11  A Resolução nº 23/2010, determinou que todas as unidades de Educação Infantil de seus Sistema de Ensino 

elaborariam seu Projeto Pedagógico. Definiu também, os itens que o compõe, os prazos e os procedimentos para 
que seja homologado. Conforme a mesma Resolução, o documento tem validade de quatro anos consecutivos 
cabendo, a cada ano, um adendo ou adequação para atualizá-lo e complementá-lo (CAMPINAS, 2010). 
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Além do valor per capita, destinavam-se às entidades privadas um fundo de verba 
adicional correspondente a 10% do valor total do repasse para despesas emergenciais, desde 
que previamente justificadas e aprovadas pela SME (CAMPINAS, 2007a). 

A evolução do per capita fixado encontra-se nas Tabelas 1 e 2. 

 
 

 
Pelas Tabelas, visualizamos que o valor per capita da creche de turno integral (AGI e 

AGII12) é maior do que o da pré-escola (AGIII) de jornada parcial, indicando que a SME 
considerava o que Carreira e Pinto (2007) demostraram nos cálculos sobre gasto aluno para 
a respectiva etapa da educação infantil, ou seja, quanto menor a criança maior o custo.  

Seis anos depois de o Programa ‘Nave-mãe’ entrar em funcionamento, a SME modificou 
a forma de divulgar e calcular o per capita. Em 2013, além da faixa etária, os valores se 
diferenciaram pela capacidade de atendimento dos CEIs, cujo subsídio fixado tornou-se 
inversamente proporcional ao número de matrículas, assim, quanto maior o número de 
crianças, menor o valor repassado.  

                                                            
12  Para facilitar a análise, a leitura, bem como a identificação das faixas etárias, utilizou-se no lugar de AGI e AGII, 

a nomenclatura CRECHE por se tratar do atendimento de crianças de 0 a 3 anos e no lugar de AGII, PRÉ-
ESCOLA, conforme preconiza a LDB 9394/1996. 

Tabela 1 – Evolução do valor per capita do Programa ‘Nave-mãe’ – Campinas (2008-
2012) 
 

ANO 

Integral Parcial 

AGI 
(Creche) 

AGII 
(Creche) 

AGIII 
(Pré-

escola) 
2008 315,10 267,14 161,62
2009 340,13 288,38 174,47
2010 363,83 308,46 186,66
2011 394,81 335,22 201,13
2012 480,89 365,59 199,67

Fonte: DOMICIANO-PELLISSON (2016); Resoluções SME nº 01/2010; 16/2011; 15/2012; 12/2013 e
Guia Gestor 2010 - Legenda: AG – Agrupamento  
Valores em reais indexados para o mês de agosto de 2018 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Tabela 2 – Evolução do valor per capita do Programa ‘Nave-mãe’ – Campinas (2013-
2014). 

ANO 

Até 350 Crianças A partir de 351 crianças 
Integral Parcial Integral Parcial 

AGI 
Creche 

AGII 
Creche 

AGIII 
Pré-esc. 

AGI 
Creche 

AGII 
Creche 

AGIII 
Pré-esc. 

2013 628,59 526,05 222,40 559,34 466,12 198,43 
2014 726,41 607,43 256,75 646,26 538,55 229,20 

Fonte: DOMICIANO-PELLISSON (2016); Resoluções SME nº 15/2012; 12/2013 e Guia Gestor 2010 
Legenda: AG – Agrupamento 
Valores em reais indexados para o mês de agosto de 2018 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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Indagava-se naquele momento: seria uma tentativa de reduzir e/ou controlar as 
matrículas nos equipamentos geridos pela iniciativa privada? Ou uma forma de ampliar o 
número de crianças atendidas gastando-se o equivalente aos anos anteriores dado que a 
maioria dos CEIs já atendia acima de 350 crianças?  

A primeira hipótese não se confirmou, pois a quantidade de matrículas manteve-se 
ascendente durante todo intervalo investigado, o que significa que a mudança no per capita 
não reduziu o atendimento, tampouco fez as instituições privadas recuarem da gestão dos 
equipamentos de Educação Infantil. 

Referente ao per capita fixado ano a ano, os valores que mais se ampliaram foram os 
correspondentes ao da etapa de creche (0 a 3 anos) em que o atendimento se realizava em 
turno integral. Nos CEI que atenderam até 350 crianças, o valor de repasse para faixa etária 
de 0 a 2 anos (AGI) ampliou 130%, para as crianças de 2 a 3 anos (AGII) 127% e àquelas 
pertencentes à pré-escola (AGIII) 49%. Nos CEI com capacidade acima de 351 crianças o per 
capita se ampliou 105% para faixa etária de 0 a 2 anos (AGI), 102% para às de 2 a 3 anos e 
42% para pré-escola, o que expressa ainda, que o volume de recursos destinado à iniciativa 
privada para gestão dos CEIs públicos também evoluiu.  

Quando se compara o per capita criança/ano13 fixado para a gestão das ‘Naves-mães’ 
com os do Fundeb, tem-se o segue na Tabela 3.  

 
Evidencia-se primeiramente a superioridade do per capita da etapa de creche ‘Nave-

mãe’ de turno integral, em relação ao fixado para o Fundeb nos municípios paulistas. Desde 
o início do Programa, o governo municipal repassa às entidades privadas valores superiores 
aos capitados pelo fundo. No ano de 2008 o valor estipulado por criança e transferido às 
entidades privadas, equivaleu a quase o dobro (177%) do per capita do Fundeb. Em 2014, o 
percentual chegou a 288%, ou seja, quase três vezes acima do valor do fundo. Na pré-escola, 
de jornada parcial, o per capita criança-ano ‘Nave-mãe’ representava 59% do valor aluno-ano 

                                                            
13  Para o cálculo criança/ano, multiplicou-se o per capita mês por 12. 

Tabela 3 – Correspondência do per capita aluno-ano ‘Nave-mãe’ em relação ao per capita
aluno-ano Fundeb – Campinas (2008-2014) 

 

Ano 

Fundeb 

% 

Nave-mãe Fundeb 

% 

‘Nave-mãe’ 

Creche Creche 
(AGI+AGII) Pré-escola  Pré-escola 

(AGIII) 
Integral Integral Parcial Parcial 

2008 3.953,65 177 6.986,88 3.234,90 59 1.939,48 
2009 4.177,44 181 7.542,14 3.797,64 55 2.093,65 
2010 4.049,06 199 8.067,39 3.383,30 66 2.239,94 
2011 4.720,59 186 8.760,34 3.933,92 61 2.413,56 
2012 5.836,33 174 10.157,94 4.489,60 53 2.396,09 
2013 5.456,24 226 12.305,43 4.197,17 57 2.281,15 
2014 4.939,73 288 14.217,71 3.799,75 72 2.750,39 

Fonte: DOMICIANO-PELLISSON (2016); Portarias Interministeriais nº 1.027/2008; 221/2009;
1.227/2009; 477/2011; 1.809/2011; 04/2013; 19/2013 – FNDE; Resoluções SME nº 01/2010; 16/2011; 
15/2012; 12/2013. 
Valores em reais indexados para o mês de agosto de 2018 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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do Fundeb, gradativamente o montante definido para as ‘Naves-mães’ se ampliou, 
equivalendo em 2014 a 72% do repasse do Fundeb. 

Em que pese as diferenças de custos das respectivas etapas de escolaridade, o poder 
público parece “economizar” com os repasses referente à etapa de pré-escola para direcioná-
lo à faixa etária de creche. Tal opção política, confirma a tendência anunciada por Paulo Sena 
(2008) de que o fator de ponderação do Fundeb orienta a captação, mas não vincula os 
gastos, ou seja, pode-se captar recursos pela rede pública e direcioná-la para iniciativa 
privada ou então, para construção de equipamentos públicos que serão geridos pela iniciativa 
privada como no caso do Programa ‘Nave-mãe’ em Campinas, como se verá no item seguinte.  

Fonte de recurso público para materialização do Programa ‘Nave-
mãe: da previsão orçamentária à prioridade como política local 
para expansão da educação infantil em Campinas-SP 

Nos planos de gestão municipal, a construção dos CEI ‘Naves-mães’ integrou pela 
primeira vez a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano de 2006 e o Plano Plurianual 
(PPA) do quadriênio de 2006 a 2009, ambos elaborados no primeiro mandato do então chefe 
do executivo municipal. Antes desse período, as prioridades estabelecidas tanto nas LDO, 
quanto nos PPAs, indicavam a construção, reforma e ampliação de unidades de educação 
infantil na rede direta. 

Também se previa no PPA (2006-2009) e na LDO (2006) a construção de novos 
equipamentos de Educação Infantil para integrarem a rede direta, além de reforma e 
ampliação das unidades já existentes. No entanto, o olhar atento nas provisões financeiras 
dos PPA dos dois quadriênios (2006-2009 e 2010-2013), mostraram o contrário. 

 
Pelos valores previstos nos Planos, é inegável que a prioridade orçamentária para 

construção de novas unidades de Educação Infantil encontrava-se sobre as ‘Naves-mães’. Se 
no primeiro PPA (2006-2009) os valores praticamente se equivaliam, no Plano seguinte (2010-
2013) o orçamento indicado para operacionalizar o Programa ‘Nave-mãe’ superava em 
aproximadamente, R$ 20 milhões o da rede direta. Dito de outro modo, ampliar a rede de 
atendimento por meio das ‘Naves-mães’, tornou-se uma prioridade orçamentária e política 
concretizada a partir de 2007. 

 As informações presentes nas Tabelas que seguem confirmam o exposto. Os dados 
da Tabela 5 foram construídos a partir das Execuções Orçamentárias municipais 
considerando o total de gasto empreendido com o elemento de despesa Obras e Instalações 
na Educação Infantil (código contábil 4.4.90.51) separado por fonte de recurso.  

Tabela 4 – Previsão orçamentária descrita nos Planos Plurianuais para Construção,
Reforma e Ampliação dos Centros de Educação Infantil (CEI) Diretos e ‘Naves-mães’ –
Campinas (2006-2013). 
 

Tipo de Unidade Ação prevista no PPA Valores previstos 
PPA (2006-2009) PPA (2010-2013) 

CEI Rede Direta Constr. Ref. e Ampliação 113.804.363,88 49.168.070,11
CEI ‘Nave-mãe’ Construção 116.839.052,96 71.486.658,09

Fonte: DOMICIANO-PELLISSON (2016); Lei 12.452/2005; Lei 13.159/2007c (PPA 2006-2009); Lei 
13.748/2009 (PPA 2010-2013) - OBS: Valores em reais indexados para o mês de agosto de 2018, pelo 
INPC do IBGE 
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Nota-se que o gasto com a execução de Obras e Instalações na Educação Infantil se 

concentrou na fonte advinda do Fundeb, cujo montante maior encontra-se em 2009, ano em 
que o poder público inaugurou a maior quantidade de ‘Naves-mães’ no município – 8 
equipamentos entre o final de 2009 e início de 2010. Em 2014, aparece o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) como fonte financiadora, recursos provenientes do 
Programa Proinfância14.  

 Para verificar o direcionamento do gasto, levantou-se a quantidade de equipamentos 
de Educação Infantil no período de 2008 a 2014.  

 
De modo geral, verifica-se que a quantidade de CEI diretos diminuiu no período de 2008 

a 2014, ao passo que o número de ‘Naves-mães’ quadriplicou. Nota-se também, que de 2008 
para 2009 o número de CEI diretos passou de 140 para 142, resultado da entrega de dois 
equipamentos de Educação Infantil localizados nos bairros Itajaí e Icaraí15, mas chegou em 
2014 com 138 equipamentos em funcionamento, ou seja, quatro a menos.  

                                                            
14  Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 

Infantil (Proinfância), instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007. O Programa integra o Plano de 
Desenvolvimento da Educação, o qual é uma das medidas decorrentes do Plano de Aceleração do Crescimento 
(PAC), instituído pelo Governo Federal no ano de 2007. 

15  Informação obtida junto à página oficial do município e no relatório intitulado “Demandas concluídas – 
orçamento participativo 2001-2013. Disponível em: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/chefia-de-
gabinete-do-prefeito/orcamento-participativo/documentos/demandas-2001-2013.pdf - acesso em 15/08/2015. 

Tabela 5 – Fontes de recursos que financiaram as despesas com Obras e Instalações na 
Educação Infantil – Campinas (2007-2014). 
 

 Ano Recursos 
Próprios Fundeb QESE FNDE (PAC-

ProInfância) Total por ano 

2007 5.278.114,82 5.883.155,72 110.951,06 0,00 11.272.221,59 
2008 2.801.021,31 8.048.540,98 1.776.211,20 0,00 12.625.773,49 
2009 638.926,34 18.191.757,83 786.546,37 0,00 19.617.230,54 
2010 2.418.333,96 11.702.443,82 2.599.167,41 0,00 16.719.945,18 
2011 1.505.414,30 5.486.006,16 1.715.351,58 0,00 8.706.772,04 
2012 1.470.250,18 0,00 316.816,30 0,00 1.787.066,49 
2013 160.245,39 73.675,03 0,00 0,00 233.920,42 
2014 516.195,53 5.364.323,87 0,00 7.280.164,91 13.160.684,31 

Gasto médio no 
período  1.848.562,73 6.843.737,92 913.130,49 7.280.164,91  

Fonte: DOMICIANO-PELLISSON (2016); CAMPINAS. Secretaria de Finanças. Execuções Orçamentárias (2005-2014) 
OBS: Valores em reais indexados para o mês de agosto de 2018, pelo INPC do IBGE 

Tabela 6 – Número de unidades de Educação Infantil por tipo de estabelecimento
Campinas (2008-2014) 
 
CEI Infantis 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
CEI diretos 140 142 141 141 140 139 138 
CEI ‘Nave’ 4 8 12 14 16 16 16 
Total 144 151 154 154 156 155 154 

Fonte: DOMICIANO-PELLISSON (2016) com base no documento expedido pela SME intitulado “Dados
de matrícula e equipamentos escolares” (2008-2014).
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Além de o dado explicitar que a quantidade de ‘Naves’ construídas foi maior, ou melhor, 
que o executivo municipal priorizou a edificação de equipamentos públicos que tiveram sua 
gestão transferida ao setor privado, evidencia-se também, que o maior volume de recursos 
utilizado para Obras e Instalações se efetivou com o dinheiro do Fundeb. 

Os contratos firmados entre a Prefeitura Municipal de Campinas e as construtoras que 
executaram obras de reforma e construção de equipamentos de educação infantil ajudam a 
confirmar o exposto. 

 
Os contratos pactuados no período de 2007 a 2014 entre a PMC e as construtoras 

mostram que até 2010 as construções foram financiadas, exclusivamente, com recursos do 
Fundeb. Em 2013 e 2014 somaram-se aos montantes do fundo os repasses provenientes do 
FNDE. Do início do Programa ‘Nave-mãe’ até 2014, o governo municipal gastou 
aproximadamente R$ 78 milhões com as edificações dessas unidades de Educação Infantil. 
O mesmo investimento não foi percebido para construção, reforma e ampliação dos CEI 
diretos, mantidos e geridos pelo poder público. 

Tabela 7 – Contratos efetuados pela Prefeitura Municipal de Campinas para execução das
obras das ‘Naves-mães’ (2007-2014) 

 
Ano do 

Contrato Objeto de contratação Fonte de 
recurso 

Vr. 
Contratado 

2007 Execução obra Nave-mãe - Vida Nova Fundeb 4.152.103,08 
2007 Execução obra Nave-mãe - Jd. Fernanda Fundeb 4.070.337,92 
2007 Execução obra Nave-mãe - Jd. Marisa Fundeb 4.079.796,85 
2007 Execução obra Nave-mãe - Satélite Iris Fundeb 4.475.190,01 
2007 Aditamento Contrato    54.308,03 

2007 16.831.735,89 
2008 Aditamento Contrato 

Fundeb 
52.375,07 

2008 Execução obras Naves-mães: Alto Belém; DIC 
VI; Cosmos; Vista Alegre, Vila Régio  18.255.643,08 

2008 18.308.018,14 

2009 Execução obra Nave-mãe - Jd. Ouro Preto; Pq. 
Das Indústrias; Viracopos e Pq. Novo Mundo Fundeb  

20.380.169,83 

2009 Aditamento Contrato 1.198.685,58 
2009 21.578.855,41 

2010 Aditamento Contrato 
Fundeb 

74.551,05 
2010 Execução obra Nave-mãe - Satélite Iris 5.822.307,10 

2010 5.896.858,15 
2013 Execução Obra Nave-mãe - Campos Elíseos  Fundeb e FNDE 2.684.590,59 

2013 2.684.590,59 
2014 Execução Obra Nave-mãe - Jd. Ibirapuera Fundeb e FNDE 2.859.726,22 
2014 Execução Obra Nave-mãe - Jd. Bassoli Fundeb e FNDE 2.851.248,98 
2014 Execução obra Nave-mãe - Res. Porto Seguro Fundeb e FNDE 3.846.378,00 
2014 Execução obra Nave-mãe - Res. São José Fundeb e FNDE 3.737.225,30 

2014 13.294.578,49 
TOTAL CONTRATADO 78.594.636,68 

Fonte: DOMICIANO-PELLISSON (2016) com base nos contratos levantados em 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/assuntos-juridicos/contratos.php - acesso em 15/08/2015. - OBS: 
Valores em reais indexados para o mês de agosto de 2018, pelo INPC do IBGE.
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Somando-se os totais presentes nas Tabelas 8 e 9 tem-se aproximadamente R$ 25 

milhões de reais despendidos para construção, ampliação e reformas dos CEI diretos, 
comparado aos montantes gastos na construção das ‘Naves’ no mesmo período, obtém-se 
uma diferença de quase R$ 53 milhões de reais.  

Observa-se ainda, que a principal fonte de financiamento para construção dos CEIs 
diretos proveio dos recursos próprios. A ausência de contratos firmados pela Prefeitura de 
Campinas para construção e ampliação de unidades da rede direta depois de 2011 também 
é um dado a ser explorado, pois tal feito reforça mais uma vez que o poder público priorizou 
a edificação das ‘Naves-mães’ e, consequentemente, a transferência da gestão desses 
equipamentos ao setor privado, com financiamento público. 

Tabela 8 – Contratos efetuados pela Prefeitura Municipal de Campinas para construção e
ampliação dos CEI diretos (2007-2014). 
 

Ano do 
Contrato Objeto de contratação Fonte de recurso Vr. Contratado 

2007 Construção CEI Pq. Shalom Próprios 3.211.820,28 
2007 Construção CEI Pq. Itajaí Próprios 3.495.933,92 
2007 Construção CEI Pq. Icaraí Próprios 2.478.223,43 

2007 9.185.977,63 
2008 Ref. E Ampl. CEI Amélio Rossim Próprios+Fundeb 362.030,50 
2008 Ref. E Ampl. Vila Esperança FNDE 1.711.905,19 
2008 Ref. E Ampl. CEI Verde e Amarelo Fundeb 903.522,26 

2008 2.977.457,95 
2010 Ref. E Ampl. CEI Pq. São Bento Próprios 1.531.019,23 
2010 Ref. E Ampl. CEI Carlos D. de Andrade Próprios+Fundeb 1.757.807,01 

   3.288.826,24 
2011 Ref. E Ampl. CEI Feijó Gomes Próprios 1.582.128,08 

2011 1.582.128,08 
TOTAL CONTRATADO 17.034.389,89 

Fonte: DOMICIANO-PELLISSON(2016); Contratos levantados em 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/assuntos-juridicos/contratos.php - acesso em 15/08/2015. 
OBS: Valores em reais indexados para o mês de agosto de 2018, pelo INPC do IBGE 

Tabela 9 – Contratos efetuados pela Prefeitura Municipal de Campinas para execução de
reformas nos CEI diretos (2007-2014). 
 

Manutenção e reforma em geral 
Emeis e Cemeis 

2007 145.886,10
2008 1.916.541,34
2009 881.261,30
2010 4.750.654,55
2011 364.710,58
2012 478.455,45
2013 90.883,29
Total 8.628.392,61

Fonte: DOMICIANO-PELLISSON (2016); Contratos levantados em 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/assuntos-juridicos/contratos.php - acesso em 15/08/2015. 
OBS: Valores em reais indexados para o mês de agosto de 2018, pelo INPC do IBGE 
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Complementa tal afirmação, o relatório elaborado pelo FNDE que relaciona as Obras de 
Educação Infantil contempladas com recursos do Proinfância, no âmbito do Plano de 
Aceleração do Crescimento (PAC). 

 
O relatório fornecido pelo FDNE mostra 13 obras contempladas com recursos do 

Proinfância. Cruzando os dados das colunas Objeto de Contratação e Fonte de Recursos das 
Tabelas 7 e 8, com os discriminados na coluna Nome da Obra, da Tabela 10, temos que cinco 
unidades se constituíram em CEI ‘Naves-mães’ e uma em CEI direto, outros sete 
equipamentos estavam em fase de planejamento, indicou-se naquele momento que, mantida 
a tendência observada, essas unidades seriam inauguradas como ‘Naves-mães’.  

Pesquisa realizada por Maria Lucia Lemos Ceccon (2018) confirma a tendência 
anunciada e ainda acrescenta dado que revela a transferência da gestão de um Centro de 
Educação Infantil da rede direta para o segmento privado. Desta forma, Campinas mantém e 
amplia a lógica privatista na execução da política pública de Educação Infantil.  

Por fim, contrapondo os montantes contratados pela prefeitura (Tabelas 7 e 8) com os 
valores das obras discriminados no relatório do FNDE, constata-se que os repasses do 
governo federal não cobriram o total pactuado pelo poder público em sendo assim, para 
complementar os custos da obra, o governo municipal provisionou recursos do Fundeb, este 

Tabela 10 – Obras contempladas com recursos do FNDE-Proinfância em Campinas 
(2014). 

Nome da Obra Fase da Obra Valor da Obra (R$) 
PAC 2 – 

Creche/Pré escola 
MCMV 001 

Planejamento pelo 
proponente 1.603.658,23 

Jd. Bassoli Execução 2.025.680,80 
Jd. Campos Elísios Execução 1.738.321,49 

Vila Esperança Concluída 1.738.321,49 

Gleba B Planejamento pelo 
proponente 2.112.868,08 

PAC 2 – 
Creche/Pré escola 

MCMV 002 

Planejamento pelo 
proponente 1.603.658,23 

Res. Porto Seguro Execução 2.456.275,47 
PAC 2 – 

Creche/Pré escola 
MCMV 004 

Planejamento pelo 
proponente 1.603.658,23 

Jd. Ibirapuera Execução 1.738.321,49 
Res. São José Paralisada 2.112.868,08 

E20_San Martin Planejamento pelo 
proponente 2.112.868,08 

CEI Res. Flávia Planejamento pelo 
proponente 986.820,50 

PAC 2 – 
Creche/Pré escola 

MCMV 003 

Planejamento pelo 
proponente 1.603.658,23 

Total 23.436.978,37 
Fonte: Relatório elaborado e enviado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
OBS: Valores em reais indexados para o mês de agosto de 2018, pelo INPC do IBGE 

Legenda:         CEI‘Nave-mãe’ CEI Direto   Obras não concluídas (em planejamento)  
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por sua vez, teve boa parte do seu montante, utilizado para promover ou favorecer o setor 
privado.  

Considerações finais 

Conforme apresentado, os equipamentos construídos a partir da lei 12.884/2007 
convencionou-se chamar de ‘Naves-mães’, fazendo com que o PAEEI se popularizasse com 
o nome de Programa ‘Nave-mãe’. A implantação deste Programa tem, por princípio, a gestão 
privada. Desde quando concebido, ainda como projeto a ser implantado, se pressupunha, a 
gestão privada das unidades que seriam construídas pelo poder público.  

Com capacidade para atender até 500 crianças de 0 a 5 anos, tem se consolidado como 
uma rede indireta de unidades de educação infantil, à semelhança do município de São Paulo 
(FRANCO, 2015). Os CEI indiretos são unidades construídas, equipadas e mantidas com 
fundos públicos, mas tem sua gestão transferida para o setor privado, algo que não se 
visualizava no interior paulista. Considera-se que esta é a intenção do poder público local, 
consolidar uma rede de atendimento indireto, desresponsabilizando-se gradativamente pelo 
atendimento direto. 

Concebido para “solucionar” o histórico déficit de vagas na Educação Infantil (SANTOS, 
2010), o poder público tem ampliado o número de ‘Naves-mães’ nos últimos anos, sem, 
contudo, vislumbrar a universalização do atendimento na etapa de creche. Isso porque, os 
equipamentos, embora gigantescos, reservam duas salas para o atendimento dos bebês, 
justamente, onde a demanda por vagas se concentra. Conforme dados fornecidos pela SME, 
até 2014 havia, aproximadamente, 10.800 crianças na faixa etária de 0 a 3 anos aguardando 
por uma vaga na creche. Na pré-escola isso já não acontecia, a taxa de matrícula líquida no 
ano de 2008 (110%), já sinalizava a universalização desse atendimento (DOMICIANO-
PELLISSON, 2016).  

Isso significa primeiro, que a construção das ‘Naves-mães’ não se mostrou suficiente 
para solucionar o déficit de vagas em creche como prometera o ex-prefeito. Em segundo lugar, 
que a tônica deste Programa é o atendimento aos pequenos por meio de um modelo de gestão 
privada, inaugurando uma outra forma de executar a política pública educacional no município 
o qual, embora tenha sua trajetória histórica assentada no conveniamento para oferta na 
Educação Infantil (CARDOZO, 2004; FERREIRA, 1996; RAMOS, 2001;), até 2007 priorizava 
o atendimento via rede direta. Isso equivale dizer, que o modelo implantado não nasceu como 
um atendimento emergencial, dado que isto poderia ser feito de outra maneira, mas sim como 
uma opção política do governo municipal. 

A afirmação pode ser reforçada pela condição orçamentária do município cujas receitas 
próprias superaram as de transferências governamentais na série histórica da pesquisa, 
indicando que este ente federado destoa da maioria dos municípios brasileiros que têm 
capacidade tributária menor, se comparada a dos estados e União, em virtude do modelo de 
arrecadação e repartição de impostos no Brasil (REZENDE, 2010). De 2007 a 2014, a média 
das transferências da União ficou em torno dos R$ 74 milhões, as do Estado em R$ 1.259 
bilhões e a arrecadação própria em R$ 1.603 bilhões. Assim, Campinas não se encontra com 
a “corda no pescoço” ao ponto de o poder público se utilizar do financiamento “apertado” para 
justificar o intenso processo de privatização que vem ocorrendo nos últimos onze anos.  
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A intenção política em consolidar uma rede de atendimento indireto na Educação Infantil 
antecede a formalização do Programa ‘Nave-mãe’. Nos Planos Plurianuais (PPA) elaborados 
para os quadriênios de 2006-2009 e 2010-2013, aparecem explicitamente a prioridade 
orçamentária sobre a rubrica relacionada à construção das ‘Naves-mães’.  

O gasto empreendido com o elemento de despesa Obras e Instalações na Educação 
Infantil (código contábil 4.4.90.51) separado por fonte de recurso e o número de CEIs ‘Naves-
mães’ inaugurado no período em detrimento da rede direta, também confirmam a prioridade.  

Como se constatou, o volume despendido para construção das ‘Naves-mães’, resultou 
dos repasses do Fundeb e FNDE-Proinfância, sendo que até 2014 o Fundeb tinha financiado 
cerca de 70% das obras e o FNDE-Proinfância 9%.  

Observa-se que o uso dos recursos do Fundeb em Campinas para firmar convênio com 
a inciativa privada foi diferente do encontrado em pesquisas anteriores (ADRIÃO, et al, 2009; 
BORGHI, et al, 2008) em outros municípios paulistas onde se identificou que o Fundo 
financiava a oferta de vagas em escolas privadas com ou sem finas lucrativos (ADRIÃO, 2009; 
BORGHI, 2012; BORGHI; BERTAGNA; ADRIÃO, 2014; DOMICIANO, 2009). No ente 
federado em questão, o Fundeb não custeou diretamente a oferta de vagas, mas a construção 
de equipamentos de Educação Infantil que tiveram sua gestão transferida ao setor privado. 

Ressalta-se que a opção do executivo foi utilizar recursos públicos para custear a 
construção de equipamentos. Conforme Carreira e Pinto (2007) esses gastos se inscrevem 
nos custos de implantação (aquisição de terreno, construção do prédio, compra de 
equipamento e material permanente) sendo incorporados uma única vez pela administração 
pública no orçamento, o que significa dizer que estes investimentos “pesarão” apenas uma 
vez no bolso do município. Isso sugere que a opção de Campinas em transferir a gestão das 
unidades construídas para o setor privado, pode também ligar-se ao “barateamento” e a 
“terceirização” do custo de manutenção da escola, esse sim com exigência de maiores 
aportes de recursos e de natureza contínua. 

Referente ao financiamento das construções pelo Proinfância cabe um comentário. O 
texto que o regulamenta – Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007 – define que o município 
utilize os recursos federais, em construção, reforma e mobiliários, para creches e escolas 
públicas das redes municipais. Dado que as ‘Naves-mães’ são equipamentos públicos, a 
brecha deixada no texto permite que a municipalidade utilize os recursos federais para investir 
em equipamentos de educação infantil que tem sua gestão transferida à iniciativa privada.  

Conforme apresentado neste trabalho, além do montante investido em equipamentos 
de educação infantil públicos, que se constituiu em um terreno fértil para privatização da 
gestão em Campinas, o poder público repassa às entidades privadas um subsídio por criança 
para operacionalizar a gestão dos CEI ‘Naves-mães. A esse respeito questiona-se: se tanto 
a CF de 1988, quanto a LDB 9394/1996 permitem o repasse às escolas de caráter 
confessional, comunitário e filantrópico e na forma de bolsa de estudos a alunos de ensino 
fundamental e médio, pode o executivo municipal empreender repasses a entidades que não 
estão constituídas como escolas?   

Considera-se que a implementação de políticas como a exemplificada pelo PAEEI 
(Programa ‘Nave-mãe), aprofunda-se na realidade brasileira com as alterações decorrentes 
da Emenda Constitucional n.19 de 1998, por meio das quais se introduziu elementos de 
natureza gerencial na administração pública como o princípio da eficiência. Conforme Adrião 
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e Bezerra (2013, p. 259), se é evidente que a administração pública exige padrões de 
eficiência em sua atuação, por outro lado “abre precedentes para que se admita a introdução 
de modelos de gestão baseados na administração privada, considerados, nas perspectivas 
reformistas, mais eficazes e menos burocráticos.”  

Para formalizar relações “menos burocráticas” e “mais eficientes” generalizam-se 
instrumentos como o Contrato de Gestão e o Termo de Parceria, firmados, respectivamente, 
entre a administração pública e entidades qualificadas como Organizações Sociais (OS) e 
Organizações Sociais de Interesse Público (Oscips), cuja finalidade é realizar serviços sociais 
não mais considerados como função exclusiva do Estado (ADRIÃO; BEZERRA, 2013).  

Afirma-se que a política pública instituída em Campinas concretiza em nível local, um 
formato peculiar de privatização da gestão de equipamentos públicos de educação infantil, 
distanciando-se de modelos de assessoria para gestão como a oferecida pelo Instituto Ayrton 
Senna (ADRIÃO, 2008, coord.; ADRIÃO; PINHEIRO, 2012) e do formato de compra de vagas 
com subsídio público em escolas privadas stricto senso, como o Bolsa Creche (DOMICIANO, 
2005; ADRIÃO, DOMICIANO, 2005; DOMICIANO, 2009). 

Trata-se da gestão da escola empreendida na sua totalidade por entidades privadas 
com subsídio público. O que o Programa ‘Nave-mãe’ tem em comum com as modelos citados 
é o direcionamento da educação básica pública para o campo e sob o interesse do setor 
privado, transformando-a em mercadoria e fonte de disputa por recursos públicos entre os 
atores privados. 

O modelo de privatização apresentado, além de ser sustentado com os recursos 
públicos que poderiam ser investidos na rede direta, desloca para o setor privado a elaboração 
e execução do Projeto Pedagógico, cujas consequências merecem aprofundamento; 
transfere a contratação de todos os profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, no 
processo pedagógico às entidades privadas e o principal, entrega a educação da criança 
menor de seis anos a este segmento, subordinando-a aos interesses de grupos privados, 
cujos objetivos, bem se sabe, distinguem-se profundamente do setor público, este sim 
instância garantidora de direitos. Com isso, a Secretaria Municipal de Educação acaba por 
cumprir papel meramente fiscalizador e regulador do processo pedagógico. 

Arrisca-se dizer, que o crescente número de ‘Naves’ entregues ao setor privado 
subsidiada com o repasse per capita tem “dinamizado” o setor privado, abrindo espaço para 
a constituição de uma “rede” de provedores privados de serviços educacionais, a qual tem 
ocupado espaço de destaque na execução da política educacional campineira, mas isso já é 
assunto para outro trabalho... 
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Financiamento da Educação 

Caroline Falco Fernandes Valpassos 
Universidade de Brasília (UNB), Brasília/DF – Brasil 

Introdução 

O financiamento da educação no Brasil conta com mecanismos diretos de 
transferências de percentuais de impostos em fundo próprio para tal fim. O Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) se constitui, hoje, na principal fonte de financiamento, seguido pelo 
aporte orçamentário oriundo do Salário Educação.  

O primeiro, em síntese, constitui-se em um fundo especial, de natureza contábil, de 
âmbito estadual, formado, em suma, por recursos provenientes dos impostos e transferências 
dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação. Esse Fundo visa uma 
redistribuição de recursos no âmbito da educação básica e conta com uma parcela de 
recursos federais, como complementação, sempre que, o valor por aluno não alcance o 
mínimo definido nacionalmente.  

Já o salário-educação, instituído em 1964, é uma contribuição social destinada ao 
financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica (BRASIL, 
1998, 2006, 2007). É calculada com base na alíquota de 2,5% sobre o valor total das 
remunerações pagas ou creditadas pelas empresas, a qualquer título, aos segurados 
empregados e foi criado “[...] para combater o analfabetismo no País através da injeção de 
recursos no ensino primário regular” (MELCHIOR, 1979, p. 189). 

Contudo, para além destes importantes mecanismos de financiamento direto, existem 
outros mecanismos que destinam recurso à educação, mas que são comumente associados 
apenas aos aspectos e debates orçamentários, como é o caso dos Gastos Tributários.  

A definição de Gasto Tributário surgiu na década de 60 e o termo foi inicialmente 
considerado para designar as despesas governamentais indiretas, realizadas por meio do 
sistema tributário e suas diversas desonerações, tendo sido utilizado pela primeira vez, por 
Stanley Surrey (LEONETTI, 2003; BURMAN, 2003). Com o tempo, os organismos 
internacionais se apropriaram desse assunto e incluíram em suas agendas a necessidade de 
debate-lo, de modo a dar transparências aos recursos “velados” dos países, como pode ser 
conferido pelo Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal –Declaração de 
Princípios e o Manual de Transparência Fiscal, do FMI (FMI, 2007, VASCONCELOS, 2004; 
CRAIG, ALLAN, 2002). 

Em síntese, há o entendimento de que existe um Gasto Tributário quando há uma perda 
de arrecadação atrelada à função de substituição a programas explícitos de gastos 
orçamentários, em sua maioria e quando se constituem em renúncias fiscais e, por isso, não 
requerem aprovação anual formal pelo legislativo (o que não corresponde ao caso brasileiro, 
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como se verá adiante). Tais pressupostos procuram justificar a afirmação feita de que uma 
possível proliferação de renúncias fiscais pode resultar numa grave perda de transparência. 

Há uma gama de Gastos Tributários. No Brasil, a função orçamentária “Educação” é 
responsável por 4,65% do total dos gastos, o que representa R$ 13.189.843.726, de acordo 
com as Projeções PLOA de 2018 (RFB, 2018). De modo geral, estas despesas são válidas 
enquanto a lei tributária não for alterada e raramente são submetidas ao mesmo grau de 
escrutínio que as despesas efetivas. Ou seja, abre-se mão de uma arrecadação de quase 14 
bilhões de reais anuais com justificativas educacionais, mas não há uma avaliação disto na 
área.  

Nesse cenário, cabe acenar para que a educação se aproprie destes conhecimentos e 
compartilhe de processos de análise e avaliação dos mesmos, já que se refere ao 
financiamento da educação, mesmo que indiretamente. Por isso, o objetivo deste trabalho é 
o de analisar as possibilidades de medição de gastos tributários e os possíveis 
desdobramentos destas medições em relação a função orçamentária “Educação”.  

Metodologia 

A metodologia utilizada constituiu-se no levantamento bibliográfico sobre Gasto 
Tributário e tipos de medicação de Gastos Tributários. Para a coleta de dados, recorreu-se 
inicialmente às fontes bibliográficas e documentais referentes tanto à literatura nacional, 
quanto internacional sobre o tema e à legislação nacional. 

O tipo de levantamento de dados utilizados foi composto majoritariamente por fontes 
primárias, já que é a própria Receita Federal do Brasil que recebe, organiza e divulga as 
informações disponíveis. Na RFB foram encontrados dois documentos essenciais no 
desenvolvimento da pesquisa: 1) Demonstrativo dos Gastos Tributários (Projeto de Lei 
Orçamentária Anual- PLOA); e 2) Demonstrativos dos Gastos Tributários (Base Efetiva).  

Na sequência, optou-se por adentrar nos gastos tributários referentes a educação, a fim 
de compreender o valor financeiro que o Estado abre mão de arrecadar com a existência 
destas renúncias fiscais e adentrar na discussão específica de como estes valores são 
medidos.  

Resultados e Discussão 

É possível encontrar na literatura três metodologias principais para medir o gasto 
tributário (OECD, 2010; VILLELA; LEMGRUBER; JORRAT, 2009; PELLEGRINI, 2014). Há o 
método da perda inicial da receita, o método da perda final da receita e o método da despesa 
equivalente. 

O método da perda inicial da receita, “[...] mede a perda de receita que ocorre após a 
introdução de uma despesa de imposto. Assume-se que não há mudança no comportamento 
dos contribuintes, ou seja, que o seu comportamento é o mesmo que o exibido durante a 
aplicação do gasto tributário” (VILLELA; LEMGRUBER; JORRAT; 2009, p. 26). Esse método 
“[...] é o mais empregado por conta da sua simplicidade. Consiste apenas em calcular a perda 
inicial de receita decorrente da introdução do gasto tributário, tudo o mais constante, 
notadamente o comportamento do contribuinte” (PELLEGRINI, 2014, p. 8). 
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Já em relação ao método da perda final da receita, Villela, Lemgruber e Jorrat (2009, p. 
27) explicam que ele “[...] procura estimar a receita adicional que pode ser obtida com a 
derrogação de uma despesa de imposto”. E que ao contrário do método anterior, não se leva 
em conta as mudanças no comportamento dos contribuintes. É um método de medição, 
portanto, cuja aplicação é bem limitada, pela própria dificuldade de se obter dados sobre a 
oferta e demanda na consideração dos gastos.  

O terceiro e último método apresentado é o método da despesa equivalente que  “[...] 
estima o subsídio ou a transferência que deixaria os contribuintes com um lucro líquido de 
impostos similar ao obtido com a existência do gasto tributário” (VILLELA; LEMGRUBER; 
JORRAT; 2009, p. 27). Em outras palavras, esse método leva em consideração o quanto se 
gastaria para atingir o objetivo proposto, caso o benefício vinculado fosse substituído por uma 
despesa direta (VALPASSOS, 2015). 

Dentre esses três métodos, o primeiro é significativamente mais utilizado que os demais. 
Aliás, de acordo com a literatura pesquisada, o método da perda final de receita ainda não é 
aplicado por nenhum país e o método do gasto equivalente, quando utilizado, está sempre 
vinculado ao da perda inicial da receita, como o caso da Suécia e Estados Unidos. 
(PELLEGRINI, 2014, JACOBSEN ET AL, 2010; SWIFT, 2014).  

No Brasil, a Receita Federal do Brasil utiliza o método da perda inicial e apresenta os 
dados por meio do demonstrativo de incentivos fiscais. Esse montante renunciado encontra-
se assim distribuído:  

Quadro 1 – Valores Nominais da Função Orçamentária Educação, por modalidade 

 
Fonte: RFB, 2017. Elaborado pela autora.   

Esse montante é também apresentado com detalhamento sobre quais tributos ocorrem 
essa desoneração. Contudo, nenhuma das modalidades acima mencionadas possui uma 
previsão de avaliação e ponderação sobre sua continuidade de existência ou término. De 
acordo com Diniz e Afonso (2014, p. 02), “a cultura da responsabilidade fiscal passou a jogar 
luz, de forma crescente, nessa forma invisível de gasto público”. Dar visibilidade requer que 
os processos vinculados aos GT passem por diferentes etapas como identificar, mensurar, 
divulgar e analisar.  

Nesse sentido, a opção por determinada medição de gastos, conduz também a 
processos avaliativos do mesmo, ao incluir na análise outros elementos que não apenas a 
perda inicial da receita. Se pegarmos, por exemplo, as despesas com instrução, ao aplicarmos 
o método da perda final, consideraríamos a resposta do contribuinte caso tal dedução 
diminuísse, aumentasse ou fosse extinta. Se aplicássemos o método da perda equivalente, 

Creches e Pré-Escolas 8.485.661
Despesas com Educação 4.273.002.374

Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa 10.433.159

Entidades Filantrópicas 3.384.820.796
Entidades sem Fins Lucrativos - Educação 3.750.549.774
Livros 325.829.996
Livros, Jornais e Periódicos 32.726.565
PROUNI 1.376.875.698
Transporte Escolar 27.119.704
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consideraríamos o custo que o Estado teria caso garantisse a educação básica para os 15% 
que se encontram na rede privada de ensino e que, portanto, utilizam esta dedução.  

Conclusões 

Portanto, esta pesquisa inicial traz uma série de considerações importantes sobre a 
temática. Os dados encontrados até o momento revelam um quadro de despesa pública em 
educação ainda pouco explícito na área, mas cuja relevância é latente e evidencia a escassez 
de dados e a precariedade do método de medição ainda adotado pela RFB que é o método 
da perda inicial de receita.  
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política necessária?  

Maria Lúcia Lemos Ceccon 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas/SP – Brasil 

 Introdução  

Conforme dados levantados pelo SEADE1 (2016), o município de Campinas conta com 
uma população estimada de 85.180 crianças com idade de 0 a 5 anos, sendo que destas, 
57.929 têm de 0 a 3 anos e 27.251 de 4 a 5 anos. Encontram-se matriculadas na Educação 
Infantil do município 52.651 crianças, sendo 25.782 na faixa etária da pré-escola e 26.869 na 
faixa etária da creche (SEADE, 2016).  

Para oferta da vaga, a Secretaria Municipal de Educação (SME) utiliza-se de diferentes 
modelos de atendimento, incluindo a privatização2 de parte significativa de sua demanda. Isso 
ocorre, sobretudo, a partir de 2007, quando esse percentual correspondia a 68% de oferta 
pública direta e 32% de oferta privada, conforme demonstra a Tabela 1. Em 2016, atingiu-se 
um percentual de 54% dos atendimentos por meio do setor privado.   

Segundo a SME, a pré-escola está universalizada desde 2007. Nesse cenário, o 
segmento creche, principal demanda do município, atingiu em 2016 o percentual de 
atendimento de 46,3% do total de crianças estimadas do município, de acordo com Ceccon 
(2018). E conta ainda com uma demanda manifesta, em 2016, de 8.892 crianças.  

Considerando essa universalização dessa etapa no município de Campinas, 
especificamente na pré-escola, cabe aqui a discussão de algumas análises a partir da 
legislação que tem orientado esses atendimentos. Primeiramente, a emenda constitucional 
n.º 59/2009 prevê que a pré-escola passe a ser obrigatória. Assim, a implementação dessa 
obrigatoriedade deveria ocorrer progressivamente até 2016, nos termos do PNE, com apoio 
técnico e financeiro da União. Tal prazo é igualmente previsto para o término do financiamento 
da oferta da pré-escola pela rede conveniada e, consequentemente, a inclusão total desse 
segmento na rede pública, conforme previsto na lei do FUNDEB (CECCON, 2018).  

Outro elemento importante a ser destacado refere-se ao Plano Municipal de Educação 
(PME) de Campinas, aprovado em 25 de junho de 2015, cuja meta 1 propõe:  

Universalizar até 2016 a Educação Infantil para as crianças de 4 a 5 anos de idade e 
ampliar a oferta de Educação Infantil em creches, pelo poder público municipal, de forma 
a atender em período integral a demanda de 0 a 03 (três) anos e 11 (onze) meses até o 

                                                            
1  Disponível em: www.seade.gov.br. Acesso em: 9 jun. 2018. 
2  Entende-se como privatização “as medidas que têm subordinado, direta e indiretamente, a educação 

obrigatória aos interesses de corporações ou de organizações a estas associadas.” (ADRIÃO, 2018, p.9). 
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final da vigência deste PME, sendo facultativo às famílias optar pelo período integral ou 
parcial. (CAMPINAS, 2015) grifo da autora.  

Todavia, desconsiderando a Lei do Fundeb e o PME, o município de Campinas na 
prática tem adotado uma política de inversão da lógica prevista nos planos. Enquanto a pré-
escola, etapa obrigatória, deveria estar sendo ofertada pelo sistema público do município, 
verificou-se transferência de parte importante desse atendimento para o modelo de oferta 
privatizada (CECCON, 2018).  

Metodologia  

O estudo foi realizado a partir de dados primários de matrícula da PMC (2016) e do 
(SEADE, 2017), assim como dados secundários apresentados pelo NEPP/Unicamp (2017) 
para análise da despesa total e o custo aluno/ano de EI, do município de Campinas. Utilizou-
se também da legislação vigente e do referencial do Greppe/Unicamp.   

Resultado e Discussão  

A distribuição da oferta de educação infantil nos diferentes modelos de 
atendimentos  

A SME de Campinas, no período de 2007 a 2016, viabiliza a oferta da educação infantil 
por meio de três modelos de atendimento: unidades públicas diretas, unidades públicas com 
gestão privada e rede conveniada. As duas últimas modalidades se dão por meio de 
instituições sem fins lucrativos, de regime jurídico de direito privado, categorizadas como 
Associação Privada e/ou Organização Social (CECCON,2018).  

 Tabela 1 — Evolução das matrículas na rede pública direta, unidades com gestão privada, 
rede conveniada e rede privada stricto sensu – Campinas (2007-2016)  

 Períodos  Total Geral 
Educação 
Infantil  
  

Rede 
Municipal 
(exceto 
unidades 
com gestão 
privada)  

Unidades 
públicas 
com gestão 
privada**  

Rede 
Conveniada  

Rede 
Privada  

C
am

pi
na

s 

2007 38.256 26.039  11.943 274 
2008  40.923  25.493  1.605  2.377  11.448  
2009  39.857  23.119  3.009  6.158  7.587  
2010  42.667  25.849  4.123  4.965  7.726  
2011  44.538  25.362  5.474  5.629  8.073  
2012  46.796  24.717  6.000  6.236  9.843  
2013  47.419  23.911  6.811  6.460  10.237  
2014  48.450  23.482  7.159  6.806  11.003  
2015  49.926  23.614  7.561  7.002  11.749 
2016  52.651  24.028  8.864  7.674  12.085  
%  37,63  -7,72  452,27  24,62  59,29  

 Fonte: SEADE (2016). Os dados de matrícula das unidades públicas com gestão privada têm como referência o mês de maio, 
e foram compostas a partir da exclusão das matrículas públicas pública da rede direta.   

Para fins de análise, na Tabela 1 serão desconsiderados os anos de 2007 e 2008, 
referente aos dados da rede conveniada e da privada, em virtude de observar problemas na 
apresentação dos dados. Em relação às matrículas ofertadas pela rede pública municipal, 
verifica-se uma redução significativa em 7,72% na série histórica, chegando a 2.011 
matrículas no período.  
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Já a rede conveniada cresceu 24,62% e as unidades com gestão privada contabilizaram 
um crescimento de 452%, no período, evidenciando a opção do município pela oferta 
privatizada. Cabe destacar que a ampliação no segmento creche deu-se na maior parte na 
faixa etária acima de 1 ano e 8 meses, uma vez que poucas entidades conveniadas atendem 
essa faixa etária. Segundo os dados de matrícula, o número de vagas ofertadas pelas 
unidades conveniadas no berçário passou de 197 (4%) para 471 (6%) (CECCON, 2018).  

Essa opção de Campinas para oferta da EI tem sido questionada. Segundo o 
entendimento de alguns setores, o fato de a prefeitura municipal financiar a oferta por meio 
das instituições privadas sem fins lucrativos dá a esses atendimentos a condição de oferta 
pública. Sem entrar na discussão jurídica, observa-se que essa temática necessita ser melhor 
debatida. Como princípio, o Estado tem o dever constitucional de assegurar o direito ao ensino 
público, laico, gratuito, democrático, de qualidade e socialmente referenciado.  

Nesse sentido, é importante destacar que existem diferenças básicas nos modelos de 
atendimento ofertados pelo município de Campinas, colocando em xeque sua qualidade. As 
instituições gestoras e as unidades conveniadas, embora consideradas sem fins lucrativos, 
possuem princípios, concepções e políticas diferenciadas entre si e entre o Estado. Além 
disso, há também condições diferenciadas de atendimento, as quais podem ser evidenciadas 
com base nos referenciais básicos nacionais e por meio dos insumos básicos do Custo Aluno 
Qualidade (CAQi/ CAQ), aprovado no PNE. Grosso modo, tais diferenciações ferem os 
princípios caros da educação pública, como a igualdade, equidade, acesso e permanência, 
assegurados pela CF/1988 e LDB/1996.    

A aplicação dos recursos públicos em educação infantil no 
município de Campinas  

Para a presente pesquisa, a análise da aplicação dos recursos da educação infantil em 
Campinas se limitará ao período de 2007 a 2015. Tal decisão foi tomada mediante a ausência 
de alguns dados do ano de 2016 e por se constituir como um período de vigência do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB). A lei (n.º 11.494/2007) passou a incluir a educação infantil na 
distribuição de recursos do fundo, bem como abriu “brecha” para as vagas ofertadas pelas 
instituições sem fins lucrativos (vaga privatizada).   

Segundo o NEPP (2017, p. 23), a despesa total em educação infantil em Campinas 
apresentou um crescimento de (74%), passando do patamar de 280 milhões de reais em 2007 
para mais de 487 milhões em 2015. Investimento esse possibilitado pela política de fundos.  

Diante disso, é possível pensar, comparando os dados de matrícula do município, que 
este aumento do gasto pode estar relacionado ao aumento da oferta da vaga no segmento 
creche. Conforme dados apresentados na Tabela 1, considerando as oferta pública direta e a 
privatizada, em 2009 o município atendeu 22.146 matrículas de pré-escola e 10.140 de 
creche. Em 2015, esse número declina para 20.152 matriculas da pré-escola e cresce para 
18.025 da creche.  

Do ponto de vista do investimento em educação infantil, considerando o crescimento 
dos valores per capta aluno/ano, no período de 2007 a 2015, houve um incremento de 73,2%. 
Com isso, a média da despesa municipal em educação infantil (creche e pré-escola) por 
aluno/ano “passou de R$ 7.372 em 2007 para R$ 12.770 em 2015” (NEPP, 2017, p. 25).  
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Observa-se, que investimento aluno/ano na etapa da EI no período estudado, em 
Campinas, só possibilitou a oferta privatizada. Dado que necessita ser melhor analisado, 
sobre tudo no momento atual, pós PEC/95.  

Conclusão  

O estudo mostrou que a ampliação da oferta da vaga de EI, no município de Campinas, 
no período de 2007 a 2015, deu-se no segmento creche, exclusivamente por meio da oferta 
privatizada (unidades com gestão privada e rede conveniada). Observou-se também a 
redução da oferta direta pública nesse contexto.  

Isto posto, ao analisar como ocorreu a expansão da educação infantil em Campinas, 
observa-se que o município, já com a pré-escola universalizada desde 2007, não incorporou 
esta etapa obrigatória pela rede pública. Embora o PME também indique a expansão da oferta 
por esse meio, o que se constatou foi a ampliação pela rede privatizada.  

Do ponto de vista do investimento na educação infantil do município, constatou-se que 
as despesas com EI em Campinas teve um crescimento de 74% no período. O valor do custo 
aluno/ano também sofreu um incremento de 73,2%, investimento considerável para o quadro 
do cenário analisado.  

Assim, é possível pensar que o investimento significativo feito pelo FUNDEB não 
resultou na ampliação da oferta pública conforme previam os legisladores. Mediante isso, é 
possível inferir que o que era apenas uma “brecha” na Lei 11.494/2007 para incluir a oferta 
da creche conveniada, em consideração aos municípios com poucos recursos, virou regra no 
município de Campinas, a 8ª economia do país.  

Portanto, fica evidente a necessidade de ampliar os estudos para elucidar a aplicação 
dos recursos em EI no município, aliados às condições de oferta pública e privatizada, tendo 
em vista a sua qualidade.   
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Resumo Completo  
Eixo Temático:  Relações Público-Privado no Financiamento da Educação  

A Utilização de Sistemas Privados de Ensino na 
Educação Pública: o divórcio entre a teoria e a prática 
nas políticas educacionais 

Elisandra Aparecida Czekalski 
Prefeitura Municipal de Irati, Irati/PR – Brasil 

Marisa Schneckenberg 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Guarapuava/PR – Brasil 

Resumo 
O presente trabalho pretende discutir a relação entre a concepção de infância e de currículo 
descritos nos documentos municipais que orientam o currículo, de um município situado na 
região Sudeste do Estado do Paraná, versus ao modo como esse mesmo município conduz 
a sua ação educativa frente a essas concepções. Arguimos tal questão, dado o motivo de que 
a rede municipal pesquisada destina apostilas do sistema privado de ensino, às crianças da 
Educação Infantil. Em consequência disso, pressupõe-se que essa escolha deva constar em 
suas normativas curriculares, fundamentando assim esta decisão. As contradições 
averiguadas nos textos municipais, denotam o reflexo de uma sociedade regulada por 
preceitos neoliberais, que objetivam a privatização da educação. A ação consciente e 
transformação social tão enfatizada na Proposta Curricular Municipal, são ações que a política 
pública municipal não faz questão de assegurar, promovendo cada vez mais a reprodução 
cultural da classe dominante. 
Palavras-chave: Sistemas Privados de Ensino. Proposta Curricular Municipal. Projeto Político 
Pedagógico. Educação Infantil. 

The Use of Private Education Systems in Public Education: the 
divorce between theory and practice in educational policies 
Abstract 
The present study aims to discuss the relationship between the conception of childhood and 
of curriculum described in the municipal documents that guide the Curricular Proposal of a 
municipality situated in the Southeast region of Paraná State, versus the way in which this 
same municipality conducts its educational actions in face of these conceptions. We selected 
this subject due to the fact that the education department of the municipality under research 
designates private education system workbooks to the children of Early Childhood Education. 
As a consequence of it, it is assumed that this choice should be included in its curricular 
regulations, in order to justify this decision. The contradictions verified in the municipal texts, 
denote the reflection of a society regulated by neoliberal precepts, which aim at the 
privatization of education. The conscious action and social transformation, which is so 
emphasized in the Municipal Curricular Proposal, are actions that the municipal public policy 
does not insist on assuring, promoting more and more the cultural reproduction of the dominant 
class. 
Keywords: Private Education Systems. Municipal Curricular Proposal. Political Pedagogical 
Project. Child education. 
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Aspectos da Sociodinâmica Público e Privado na Política 
de Educação Especial no Estado do Espírito Santo1  

Gildásio Macedo de Oliveira2 
Secretaria Estadual de Educação, Vitória/ES – Brasil 

Reginaldo Celio Sobrinho3 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória/ES – Brasil 

Resumo  
Neste artigo analisamos os aspectos dos fins políticos e sociais relativos à contratação do 
Atendimento Educacional Especializado privado, feita pelo governo do estado do Espírito 
Santo (BRA). Para tanto, reunimos dados concernentes às despesas efetuadas pela 
administração pública no ano de 2014 (início do modelo de contratação privada desse serviço) 
e as despesas efetuadas no ano de 2017.  Os dados foram extraídos do portal da 
transparência do governo do estado do Espírito Santo e das planilhas de filtragem do Fundeb. 
Observa-se que parte considerável dos recursos da Educação Especial é destinada a 
iniciativa privada. Para possibilitar aos cidadãos capixabas melhor compreensão sobre a 
sociodinâmica que envolve a disputa pelo fundo público, conclui-se pela necessidade de 
melhorarmos a transparência das despesas públicas relativas à terceirização dos serviços 
educacionais. Dessa forma, potencializando controle social bem como exercício desse direito 
fundamental.  
Palavras-chave: Educação Especial; Política Educacional; Privatização; Financiamento. 

Aspects of Public and Private Sociodynamics in the Policy of Special 
Education in the State of Espírito Santo 
Abstract 
In this article we analyze the aspects of the political and social ends related to the contracting 
of the Private Specialized Educational Assistance, made by the state of Espírito Santo (BRA).  
In order to do so, we gathered data regarding the expenses incurred by the public 
administration in the year 2014 (beginning of the model of private contracting of this service) 
and expenses incurred in the year 2017. The data were extracted from the transparency portal 
of the State of Espírito Santo government and the Fundeb filtering worksheets. It is observed 
that a considerable part of the resources of the special education is destined to private 
initiative. In order to enable Capixabas citizens to better understand the sociodynamics 
involved in the dispute over the public fund, we conclude that we need to improve the 
transparency of public expenditure related to the outsourcing of educational services.  
This means that, empowering social control as well as exercising this fundamental right. 
Keywords: Special Education; Educational Politics; Privatization; Financing.  

                                                            
1  Trabalho desenvolvido com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo (Fapes). 
2  gildasioo@bol.com.br 
3  reginaldo.celio@ufes.br 
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Aviso aos Acionistas: educação vale muito – breves reflexões 
sobre a Kroton e o mercado da educação no Brasil 

Thais Rodrigues Marin 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas/SP – Brasil 

Introdução 

“Comunicamos aos srs. Acionistas que foi aprovada em reunião do Conselho de 
Administração (...) a distribuição de dividendos intercalares à conta dos dividendos mínimos 
obrigatórios do exercício social de 2017. O montante a distribuir será de R$ 187.595.799,23”, 
informa trecho do último “Aviso aos acionistas” publicado no site da empresa brasileira Kroton 
Educacional S.A., o maior grupo de ensino superior privado do país. São quase R$ 190 
milhões da receita do ano anterior da companhia que vão para os acionistas. E este valor não 
considera os dividendos mínimos obrigatórios daquele exercício, que ultrapassaram R$ 700 
milhões. 

Cifras milionárias e bilionárias fazem parte da rotina da empresa. Recentemente, em 
abril de 2018, ela anunciou que vai desembolsar R$ 6,23 bilhões pela aquisição da SOMOS 
Educação. A negociação faz com que o grupo passe a acumular também o título de maior 
organização privada no segmento de educação básica do país. Ele irá dominar, então, da 
educação infantil ao ensino superior. Como explicar o poder de mercado dessa gigante 
nacional da educação? Quem são os beneficiados com o crescimento dela? Quais as 
implicações de sua atuação para a educação pública brasileira? Estas são as questões que 
estão por trás das breves reflexões apresentadas neste artigo. Ele inicia resgatando a 
definição e lócus privilegiado dos acionistas nas corporações contemporâneas e, na 
sequência, apresenta parte da história e das estratégias de negócios da Kroton Educacional. 

Metodologia 

Foram analisados os Releases de Resultados Trimestrais da Kroton Educacional S.A. 
publicados entre agosto de 2007 e março de 2018, bem como as informações disponibilizadas 
no portal da instituição, em especial na seção “Relações com Investidores”. Conceitos e 
debates sobre o poder dos acionistas nas corporações contemporâneas, advindos da 
literatura econômica, e sobre a privatização da educação pública brasileira, da literatura 
educacional, são mobilizados na análise. 

Resultados e Discussões 

O valor dos acionistas 

Os acionistas, ou seja, os proprietários de ações de Sociedades Anônimas (SAs) detêm 
atualmente um grande poder sobre as empresas não financeiras. Mas nem sempre foi assim. 
O surgimento da grande corporação chandleriana e schumpeteriana se deu no final do século 
XIX (CHANDLER, 1990; SCHUMPETER, 1984) e é verdade que as SAs existem desde 
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meados do século XVII (PEREIRA, 1986), mas foi apenas a partir dos anos 1970 que os 
acionistas corporativos começaram a ganhar centralidade dentro das organizações. 

O início dos anos 1970 representou um novo ciclo para as finanças nos Estados Unidos. 
De um lado, as proposições teóricas da área, que tinham renascido nas universidades, vinham 
para consolidar a economia como ciência. De outro, a ideia dos mercados eficientes, 
autorregulados, passava a integrar o dia a dia das corporações americanas (FOX, 2011). A 
queda no preço das ações à época permitiu que as empresas com excedente de caixa e 
mesmo aquelas sem acesso a outras fontes de financiamento buscassem oportunidades no 
mercado. Foi o início de uma nova era de investimentos em ativos financeiros e aquisições.  

Foi a partir dos anos 1980 que a ideologia do valor do acionista foi se tornando princípio 
básico da governança corporativa americana e se espalhando por organizações de todo o 
mundo. A crescente concentração das ações com investidores institucionais, ou seja, bancos, 
fundos e seguradoras, serviu para sustentar ainda mais a defesa da necessidade de redução 
da distância entre os acionistas e o controle organizacional. A lógica para o uso das receitas 
das corporações passou de “reter e reinvestir” para “redimensionar e distribuir”. Os 
investimentos em capital físico e recursos humanos a fim de reduzir tempo de produção e 
estoques foram substituídos pelo enxugamento de quadros técnicos e pela distribuição de 
recursos aos acionistas por meio de dividendos, recompras de ações e mesmo por fusões e 
aquisições. Maximizar o valor do acionista por meio da maximização do valor de mercado da 
empresa e de suas ações consolidou-se, assim, como o objetivo das corporações 
contemporâneas de capital aberto. Como consequência, tem-se a diminuição do investimento 
em P&D e a acumulação de renda e riqueza para grupos financeiros e países que controlam 
a cadeia global de valor em que essas organizações estão inseridas (CROTTY, 2002; 
LAZONICK; O´SULLIVAN, 2000). 

Era uma vez um gigante 

A história da Kroton começa em 1966, em Belo Horizonte, quando um grupo de amigos 
cria o curso pré-vestibular Pitágoras. De lá para cá, a companhia fundou colégios, faculdades 
e uma rede de ensino. Em julho de 2007, inaugurou nova fase ao abrir seu capital na bolsa 
de valores e tornar-se uma SA. A abertura fez seu valor de mercado aumentar abruptamente: 
de R$ 1.227 milhão em agosto de 2007 para R$ 881 milhões em dezembro do mesmo ano 
(KROTON, 2007). Os anos subsequentes foram marcados por investimentos estrangeiros e 
uma série de operações de aquisição e fusão com outras companhias, entre elas a Iuni 
Educacional, a UNOPAR e a Anhanguera. A aquisição da UNOPAR fez do grupo o líder 
nacional em educação a distância, e a fusão com a Anhanguera lhe conferiu a posição de 
maior empresa de educação do mundo (KROTON, 2018). Seus maiores acionistas são fundos 
de investimento estrangeiros e membros da família Laffranchi, da UNOPAR. 
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Tabela 1 – Composição acionária | Kroton 
Controle Nome/Instituição Informações 
Pessoas físicas 
2,02% Elisabeth Bueno Laffranchi Família Laffranchi, proprietária da UNOPAR, 

adquirida pela Kroton em 2011. Esposa, filhas e 
neta de Marco Antônio Laffranchi. 

2% Alessandra Laffranchi 
1,52% Barbara Elisabeth Laffranchi 
0,30% Jordana Laffranchi Guimarães 
Empresas de gestão de ativos e fundos de investimento 

5,34% JP Morgan Asset Management Holdings 
Inc. Sede: Nova York/Estados Unidos 

5,03% Coronation Fund Management Ltd Sede: Cape Town/África do Sul 
5,01% Capital World Investors Sede: Los Angeles/Estados Unidos 
4,98% Blackrock, Inc Sede: Nova York/Estados Unidos 
Outros 
72,97% Outros - 
0,83% Ações Tesouraria - 

Fonte: KROTON, 2018. Elaboração própria. 

Se o objetivo das corporações contemporâneas é maximizar valor de mercado e o valor 
do seu acionista, a companhia tem cumprido bem sua missão. Em dez anos, de 2007 a 2017, 
a Kroton aumentou de R$ 800 milhões para R$ 30,2 bilhões seu valor. Em relação à 
participação dos acionistas na distribuição da receita, também se vê aplicada a mesma lógica 
de governança corporativa. Até 2015, os dividendos representavam cerca de 25% do lucro 
líquido ajustado de cada trimestre. Em 2017, já eram 40% (KROTON, 2007 a 2017). 

Gráfico 1 – Lucro líquido ajustado e dividendos distribuídos por trimestre | Kroton

 
Fonte: Releases de resultados financeiros da Kroton, 2007 a 2017. Elaboração própria. 

Desde a abertura de capital, a educação superior baseou seu projeto de crescimento, 
com as aquisições já citadas e a construção de novos campi (KROTON, 2008). A recente 
aquisição da SOMOS, principal grupo de educação básica do país, demonstra uma novidade 
na estratégia corporativa. Grandes grupos empresariais já vêm apostando na educação 
básica como o próximo boom no mercado educacional. Trata-se de um mercado que 
movimenta, anualmente, cerca de R$ 60 bilhões apenas em mensalidades. Esse valor já é 
maior do que o movimentado pelo ensino superior em 2017: R$ 54,5 bilhões1. Daí o termo 
“edunegócios”, que a literatura acadêmica cunhou para caracterizar a atuação desses grupos 

                                                            
1  Dados da consultoria privada Hoper, especializada em educação, citados em reportagem do jornal Folha de S. 

Paulo (CONGLOMERADOS..., 2018). 
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em prol da criação de oportunidades de expansão de mercados (CROSO; MAGALHÃES, 
2016). 

Gráfico 2 – Número de alunos na Educação Básica (EB) e no Ensino Superior (ES) | Kroton

 
Fonte: Releases de resultados financeiros da Kroton, 2007 a 2017. Elaboração própria. 

Mas as escolas privadas não são a única parcela do potencial de crescimento desse 
mercado. O Brasil conta hoje com cerca de 184 mil escolas de educação básica e 48 milhões 
de estudantes. A rede privada é responsável por apenas 21,7% das escolas e 18,3% das 
matrículas (INEP, 2018). A educação básica pública mostra-se, assim, uma área fértil para 
investimentos privados. Sendo a SOMOS proprietária das maiores editoras de livros didáticos 
e sistemas de ensino do país, é de se esperar o crescimento da Kroton nesse setor. A venda 
de sistemas de ensino e livros didáticos é um dos modos de atuação das corporações na 
esfera pública e é representativa do processo de privatização da educação. Em 2010, por 
exemplo, já eram mais de 50% os municípios paulistas que contavam com sistemas privados 
de ensino nas escolas da rede pública (ADRIÃO, 2017).  

Conclusões 

Para os educadores críticos à privatização educacional, o resultado do avanço das 
grandes corporações vinculadas ao capital financeiro no setor da educação, sem uma política 
adequada de regulamentação dessa atuação, é a descaracterização da educação como 
direito do cidadão e dever do Estado. Subordinar um direito básico à lógica da maximização 
do valor de mercado dessas corporações é permitir que a formação dos estudantes, tanto no 
ensino público como no privado, seja refém de pacotes de serviços padronizados e 
replicáveis, perdendo de vista projetos pedagógicos adequados à realidade de cada 
comunidade escolar. Mais ainda, é dar espaço ao aumento sem freio das desigualdades 
educacionais do país (ADRIÃO; PORTELA, 2018). A educação, de fato, vale muito, já 
lembrava o título deste artigo. Resta saber se só para os acionistas. 
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Introdução  

No Brasil, o movimento mundial em direção à inclusão escolar de alunos público-alvo 
da educação especial1 tem sido endossado por meio da legislação, de documentos 
educacionais e políticas públicas. A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996), por exemplo, determinam 
que o atendimento educacional desses alunos seja feito preferencialmente no ensino regular.  

Após mais de uma década da aprovação da LDB de 1996, em meio a um contexto de 
lutas sociais que reivindicavam mudanças na escola como um todo para o enfrentamento da 
exclusão escolar, foi lançada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva – PNEE-EI/08 (BRASIL, 2008). A educação especial nesse documento é 
definida como  

[...] modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza 
o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta 
quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do 
ensino regular. (BRASIL, 2008, p. 10).   

No ano seguinte, a Resolução MEC/CNE n.º 4 (BRASIL, 2009), instituiu as diretrizes 
operacionais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Conforme o art. 8.º dessa 
Resolução, os alunos matriculados em classes comuns e no AEE serão contabilizados 
duplamente no âmbito do Fundeb – ou seja, o financiamento da matrícula no AEE é 
condicionado à matrícula no ensino regular da rede pública. Vale ressaltar que as matrículas 
no AEE registradas em instituições privadas de educação especial também são contabilizadas 
para o recebimento do financiamento.  

O Decreto n.º 7.611 (BRASIL, 2011) estabeleceu as diretrizes da educação especial e 
os objetivos do AEE, como a garantia da transversalidade das ações da educação especial 
no ensino regular. Além disso, prevê a possibilidade de matrículas em instituições privadas 
de educação especial, com a continuidade de apoio técnico e financeiro aos setores 
conveniados.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014 (BRASIL, 2014), traz como Meta 4 a 
universalização do acesso à educação básica e ao AEE, preferencialmente na rede regular 
de ensino, para o público-alvo da educação especial de quatro a dezessete anos, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo. Para atingir tal meta, dentre as estratégias, estão 
                                                            
1  Conforme a PNEE-EI (BRASIL, 2008), fazem parte do público-alvo da educação especial pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 
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as parcerias com instituições privadas de educação especial, conveniadas com o poder 
público, para o atendimento escolar do público-alvo da educação especial.   

Verifica-se que, embora as políticas educacionais tenham direcionado as matrículas 
para as classes comuns, as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos mantêm seu papel histórico na educação especial brasileira, haja vista que essas 
mesmas políticas também garantem a parceria do poder público com tais instituições 
privadas.   

Nesse contexto, Peroni (2009, p. 8) afirma que, embora a educação especial tenha 
entrado para a pauta da universalização do direito à educação, ela foi historicamente “[...] 
considerada mais filantropia do que direito”.  Dessa maneira, Ferreira (2006) indica que 
durante a década de 1960 a educação especial estava concentrada, majoritariamente, em 
inciativas mais localizadas e, conforme Peroni (2009), a responsabilidade pela educação do 
público-alvo da educação especial foi historicamente destinada às instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.  

Segundo Viegas e Bassi (2009, p. 3), “por serem instituições privadas, cumprem uma 
ação não realizada pelo poder público, com o forte apelo assistencial e filantrópico, e ainda 
com um grande apego ao discurso de caridade, porém vinculadas diretamente aos poderes 
públicos para o financiamento de suas atividades [...]”. Destarte, a linha tênue entre o público 
e o privado no Brasil pode ser observada não apenas na responsabilização pelo atendimento 
do público-alvo da educação especial, mantida por bastante tempo, mas, fundamentalmente, 
na destinação de financiamento público para tais instituições privadas.  

No âmbito federal, de acordo com o documento “A consolidação da Inclusão Escolar no 
Brasil de 2003 a 2016” (BRASIL, 2016), após a dupla matrícula – contabilizada na classe 
comum e no AEE – as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos da educação especial receberam, entre 2009 e 2012 o equivalente a dois bilhões 
de reais, conforme pode ser observado na Tabela 1.  

 Tabela 1 – Repasse de verbas federais à esfera privada entre 2009 e 2012  

 
 Fonte: Brasil, 2016.  

Conforme os dados da Tabela 1, verifica-se que entre 2009 e 2012 houve um 
crescimento de aproximadamente 298,3% da verba total repassada pelo MEC às instituições 
de educação especial conveniadas. Esse aumento deu-se, principalmente, devido ao repasse 
de recursos do AEE – num período de três anos passou de R$8.731.156,35 em 2010 para 
R$516.056.144,14 em 2012, confirmando que continuam a ter parte de sua manutenção 
subsidiada com recursos públicos, neste caso federais.  
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Isso posto, o presente trabalho teve por objetivo analisar os repasses para as 
instituições privadas de educação especial conveniadas com a Secretaria Municipal de 
Educação (SME) de Campinas-SP, no período entre 2007 e 2016.  

Metodologia  

Este trabalho emprega a abordagem qualitativa e, de maneira mais específica, a 
pesquisa documental que, conforme Gil (2016, p. 51), “[...] vale-se de materiais que não 
receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 
com os objetivos da pesquisa”.  

A escolha do município de Campinas-SP deu-se em função de seu histórico altamente 
substitutivo na educação especial, conforme apontam Silva (2000) e Sotero (2012). A escolha 
do período a ser analisado – 2007 a 2016 –, por sua vez, ocorreu devido, primeiramente, ao 
período de mudança na PNEE-EI e, posteriormente, em decorrência da maior atualidade dos 
dados disponíveis no momento da pesquisa.  

Destarte, para a presente pesquisa foram escolhidos como documentos dados 
relacionados ao financiamento da educação especial no município, cujo acesso se deu por 
meio de contato direto com a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Campinas-SP. Os 
dados enviados foram organizados em tabela, utilizando o Microsoft Excel.  

Resultados e discussão  

De acordo com informações da SME de Campinas-SP, as verbas destinadas às 
instituições privadas, no período entre 2007 e 2016, foram de custeio e provenientes do 
tesouro municipal.  

Conforme pode ser observado na Tabela 2, entre 2007 e 2006, 12 instituições firmaram 
convênios com essa Secretaria, sendo que, dessas, nove receberam verbas em todos os anos 
analisados, uma recebeu entre 2007 e 2015, uma recebeu entre 2010 e 2016 e outra entre 
2007 e 2009.  

De maneira geral, a Apae foi a instituição que mais recebeu verbas no período – 
R$6.178.961,47 –, sendo que o aumento mais significativo ocorreu entre 2012 e 2013, quando 
a verba passou de R$339.616,95 para R$1.264.356,00 – o que coincide com o aumento em 
âmbito nacional revelado anteriormente. Até 2012, a Apae sempre esteve entre as três 
instituições que mais receberam verbas, mas nos anos de 2013, 2014 e 2015 foi a que mais 
recebeu verbas. Já em 2016, houve uma redução de quase 50%, comparado ao ano anterior.  

A segunda instituição que mais recebeu verbas da SME foi o Centro Educacional 
Integrado – R$3.902.314,51. Assim como a Apae, sempre esteve entre as instituições que 
mais receberam verbas – entre 2007 e 2012 foi a instituição que recebeu os repasses mais 
altos, cenário que mudou no ano seguinte, quando, como mencionado, a Apae passou a 
receber a maior parte das verbas.  

A Casa da Criança Paralítica foi a terceira instituição a receber os repasses mais altos 
de verbas da SME de Campinas-SP, totalizando R$2.910.196,07 entre 2007 e 2016. Assim 
como ocorrido com a Apae, ocorreu um aumento mais expressivo entre 2012 e 2013, quando 
a verba passou de R$237.523,81 para 400.379,40, sendo registrados pequenos aumentos 
nos anos subsequentes.  
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Os repasses feitos às instituições privadas de educação especial em Campinas-SP no 
período entre 2007 e 2016 totalizaram R$ 25.398.628,62. Como pode ser observado na 
Tabela 2, entre os anos 2007 e 2009 ocorreram aumentos dos valores, seguido por uma 
pequena redução em 2010 – quando comparado ao ano anterior. Entre os anos 2011 e 2014 
foram registrados consecutivos aumentos no valor repassado às instituições privadas de 
educação especial, sendo 2014 o ano com o registro do maior repasse para instituições no 
período analisado, totalizando R$ 3.760.044,00. Nos anos subsequentes – 2015 e 2016, 
novas reduções foram registradas.  

Comparando os valores repassados em 2007 e em 2016, verifica-se que houve aumento 
de aproximadamente 246,9% - mesmo com as reduções nos últimos dois anos analisados.  

Tabela 2 – Repasses de verbas às instituições privadas de educação especial entre 2007 e 2016  

 
Fonte: SME de Campinas, elaboração própria.  
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Conclusões  

Embora o município de Campinas-SP, conforme aponta Sotero (2012), tenha realizado 
mudanças, principalmente a partir de 2010, que fizeram com que a educação especial fosse 
se concretizando por meio da oferta de serviços como o apoio pedagógico especializado em 
classe comum, por exemplo, ainda mantém convênios com instituições privadas de educação 
especial.  

Segundo informações da SME de Campinas-SP, nenhuma dessas instituições recebe 
verba municipal para a atuação enquanto escola especial. Todos os convênios firmados são 
para a realização de AEE e atendimentos complementares (profissionais de terapia 
ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e psicopedagogia), dado que a rede 
municipal não consegue atender à demanda existente.  

Conforme apresentado, os repasses federais às instituições privadas de educação 
especial, no período de 2009 a 2012, registraram aumento de aproximadamente 298,3%. Ao 
analisar os repasses do município de Campinas-SP às instituições, observa-se que esse 
aumento foi de aproximadamente 112,3%, ou seja, percentualmente menor que os federais.  

Ademais, no período total analisado, verifica-se que ocorreram poucas alterações no 
número de instituições conveniadas com essa Secretaria. Em relação aos valores, conforme 
apresentado, houve crescimento expressivo, embora tenham ocorrido reduções nos dois 
últimos anos analisados – 2015 e 2016.  
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Introdução 

A garantia do direito a educação aos cidadãos brasileiros, prevista na Constituição 
Federal de 1988 (art. 205), a ampliação de sua oferta e a garantia de ensino de qualidade 
pressupõe investimento por parte do Estado, pela via do fundo público a ser aplicado em 
educação escolar, no intuito de minimizar as desigualdades de acesso e permanência dos 
diferentes sujeitos nos sistemas educacionais brasileiros. 

Assim, ao discutirmos o financiamento da modalidade educação especial, em particular, 
com apoio em Poulantzas (2000), partimos do pressuposto que o Estado sofre influência das 
correlações de forças políticas, econômicas e sociais em torno do fundo público no âmbito do 
Estado brasileiro, representadas essas forças por diferentes grupos com interesses diversos 
que, por sua vez, interferem na constituição das políticas públicas, engendrando implicações 
na consolidação de direitos de cidadania, entre estes o direito à educação.  

Nesse contexto de negociação, insere-se o campo educacional, que participa desse 
processo e está sempre na arena disputando os respectivos recursos no intuito de garantir 
condições para a oferta de uma educação de qualidade a todos. No caso da educação 
especial, nesse jogo de correlações de forças, no âmbito do orçamento do Estado, há disputa 
por recursos entre o Poder Público e entidades privadas, as instituições especializadas, 
particularmente as filantrópicas, que tentam assegurar participação no fundo público. Diante 
desse cenário, questiona-se: como se configuram as ações das instituições privadas de 
educação especial, de caráter filantrópico, no processo de disputa pelos recursos públicos no 
âmbito do Estado? Nesse sentido, propomos discutir movimentos das instituições privadas de 
educação especial no âmbito do Estado, na disputa pelo fundo público para custear a oferta 
dos serviços da educação especial, de caráter substitutivo, a partir do Projeto de Lei nº 69 – 
PL/69 –, de 4 de março de 2015 (BRASIL, 2015).  

Partimos do pressuposto que o financiamento da educação especial se constitui como 
eixo significativo para análise das políticas públicas educacionais voltadas aos alunos com 
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação, 
na medida em que a sua configuração no âmbito do planejamento orçamentário do Estado e 
a sua destinação entre instituições públicas e privadas podem ser determinantes na oferta e 
na qualidade de serviços direcionados a esse alunado nos sistemas educacionais. 
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Metodologia 

Para o desenvolvimento desse estudo, realizamos análise documental (CELLARD, 
2008) de fontes primárias, em que foram incluídos o texto do referido PL e os relatórios das 
comissões designadas para análise da proposta, por compreendermos que destes se pode 
extrair manifestos e expressões de interesses e proposições defendidas sobre política de 
Estado para a área de educação especial. Desses documentos, após sucessivas leituras, 
foram extraídos excertos significativos e representativos de ideias nucleares para responder 
pergunta norteadora deste trabalho.  

Resultados e discussões 

Ao longo do tempo, historicamente no Brasil, instituições privadas de educação especial 
se constituíram como um sistema paralelo de ensino para atendimento as pessoas com 
deficiência (KASSAR, 2011), porém mantiveram forte relação de dependência econômica com 
o Estado e sociedade civil, principalmente no que se refere a obtenção de recursos públicos.  

A luta histórica das instituições especializadas da área de educação especial, 
consistiu(e) em afirmar a seu enquadramento enquanto escola, no sistema educacional 
brasileiro. Assim, deveriam ser reconhecidas no âmbito normativo e ter assegurado seu 
financiamento público (SILVA, 2017). Nesse contexto, o fundo público, torna-se objeto de 
disputas entre os diferentes grupos que compõem o Estado, na tentativa de garantir a 
consolidação dos seus interesses/projetos.  

Nesse cenário, se insere o PL/69 (BRASIL, 2015), que dispõe “[...] sobre a contratação 
de Apaes e Pestalozzis, entidades sem fins lucrativos, como prestadoras de serviços do Poder 
Público, com especialização em educação especial e dá outras providências.” (BRASIL, 
2015). A apresentação do PL/69 ao Congresso Nacional foi realizada no mês de março de 
2015, pelo Senador Romário de Souza Faria, do Partido Socialista Brasileiro (PSB). 

O PL/69 foi estruturado em oito artigos e articulados a uma justificativa, os quais 
expressam como deve ser realizado a contratação pelo Poder Público das instituições 
privadas, de caráter filantrópico para oferta de serviços de educação especial. Nesse sentido, 
estabelece: 

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a contratação de APAES (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais) e PESTALOZZIS, entidades sem fins lucrativos, como 
prestadoras de serviços do Poder Público, com especialização em educação especial, 
para o atendimento de alunos com deficiência intelectual ou múltipla, sem limite de 
idade. (BRASIL, 2015). 

Evidencia-se que o PL/69 define as instituições a serem contratadas, com atuação 
exclusiva em educação especial (Apaes e Pestalozzis), para o atendimento aos alunos com 
deficiência e, com isso, dá demonstrações de defesa de interesses. Cabe ressaltar que 
também foram delimitados os sujeitos a serem atendidos por essas instituições – os com 
deficiência intelectual ou múltipla – que, por sua vez, corresponde ao público atendido 
historicamente por essas instituições.  

A proposta reafirma a configuração das políticas educacionais no Brasil, marcadas pelas 
concepções neoliberais, materializadas por meio da parceria público-privada e na relação do 
Estado com as instituições filantrópicas de educação especial, da sociedade civil, para oferta 
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do atendimento educacional à população com deficiência. Cumpre destacar que, dentro da 
lógica do capitalismo e nas mudanças das relações sociais que o fundamentam, nos séculos 
XX e XXI, há a redefinição do papel do Estado na execução e no financiamento das políticas 
sociais (BEHRING, 2008), entre as quais as educacionais, que se materializam na divisão de 
responsabilidades entre o Estado e a sociedade civil no provimento de serviços públicos à 
população. No caso da educação especial, essa parceria se (re)estrutura, segundo Bueno e 
Kassar (2005), na vinculação do Estado com o Terceiro Setor, constituído por organizações 
não-estatais que ofertam atendimento educacional ao público-alvo da educação especial, por 
meio do repasse de recursos públicos. 

A educação especial iniciou-se atrelada às ações isoladas, desenvolvidas no Ministério 
da Educação, voltadas as instituições privadas de caráter assistencial, não consideradas 
pertencentes à rede de ensino brasileira, mas financiadas, em grande parte, com verbas 
públicas da educação. Só, no final dos anos 1950 e início da década de 1960, ela se tornou 
política pública, isto é, uma forma de materialização da intervenção estatal na oferta e na 
manutenção do atendimento pela educação especial – mantido e administrado pelo Estado – 
nas escolas públicas dos sistemas educacionais brasileiros (KASSAR, 2001). A expansão 
desse atendimento pela educação especial na rede regular de ensino (a partir de 1990) se 
deu num processo de reconfiguração das funções do Estado e das políticas sociais, no âmbito 
do neoliberalismo.  

No referido PL, ainda é afirmada a necessidade de padronização dessas contratações, 
por legislação específica, de forma a abranger o custo/aluno per capita por aluno matriculado, 
a operacionalização pedagógica, custeio com pessoal e despesas, além da manutenção da 
estrutura física. Essas disposições constituem reinvindicação histórica das instituições 
privadas de educação especial de que o valor recebido era aquém do necessário para prover 
atendimento substitutivo de qualidade. Daí a necessidade de o Estado garantir recursos 
exclusivos para esse atendimento, assegurando a autonomia financeira dessas instituições 
que, segundo o art. 4º, como prestadoras de serviço, terão autonomia, inclusive, para a 
contratação de seus profissionais. Cumpre destacar que esse tipo de parceria, se articula à 
concepção neoliberal de gestão pública, fundamentada na racionalidade do custo/benefício 
(GARCIA, 2016). Ao deslocar a responsabilidade de contratação para instituições privado-
filantrópicas, o Estado se desresponsabiliza dos custos relacionados ao trabalho dos 
profissionais da educação especial.  

Além disso, no PL/69 é ressaltada a importância do apoio das secretarias estaduais de 
educação nas ações elencadas nos artigos 5º e 6º, ou seja, no desenvolvimento do projeto 
político pedagógico e na gestão dos recursos. Observa-se nesses artigos, a tentativa de 
garantir que as instituições especializadas privadas, de caráter filantrópico, se constituam 
como escolas, a partir da elaboração de projetos pedagógicos e gestão financeira. Entretanto, 
o caráter escolar vai além desses dois aspectos, abrange uma ação intencional, voltada a 
apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, a partir de uma 
prática sistematizada e planejada, assim como, uma organização curricular que dialogue com 
a cultura e a oferta das diferentes etapas e modalidades de ensino a todos os cidadãos. Nesse 
sentido, observa-se que a relação público-privada se firma pela exigência de existência de 
proposta pedagógica, infraestrutura física e autonomia de gestão de recursos financeiros.  
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Conclusão 

Diante desse contexto, as análises apontam que o conteúdo desse projeto constitui uma 
tentativa de ratificar a relação entre o Poder Público e as instituições privadas de educação 
especial, sob a égide da terceirização dos serviços destinados aos alunos com deficiência, 
TGD e altas habilidades/superdotação, por meio da lógica do mercado, na forma de gestão 
da educação pública que assume indícios de uma gestão empresarial.  

Essa proposta pode vir a representar, caso seja aprovada, alterações nas políticas de 
educação especial em diferentes sistemas educacionais brasileiros, garantindo a priorização 
de recursos públicos nas instituições privadas de educação especial, enquanto assistimos à 
precariedade do financiamento voltado às escolas públicas.  
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Resumo 
O artigo analisa o projeto de expansão do segmento de ensino superior brasileiro, desde o 
inicio da década de 2000, mais precisamente, do ano 2003 a 2013. Depreende-se que a 
formatação de novas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas, logo passou 
a tomar caminhos diferentes em tal período, que correspondeu aos dois mandatos de Luís 
Inácio Lula da Silva (Lula) (2003-2010), e ao primeiro mandato de Dilma Vana Rousseff (2011-
2014). No período analisado, observou-se um rol de concessões e privilégios político-
econômicos ao setor privado, fato que ampliou a influência deste no país. Os governos de 
Lula e Dilma caracterizaram-se por grande dubiedade, pois se por um lado incentivaram a 
expansão desenfreada da rede superior de IES privadas, com a criação de várias políticas 
públicas educacionais de auxílio, direto e indireto, por outro passaram a investir com mais 
rigor, na expansão da rede pública de ensino, ampliando seu número de unidades, e sua 
oferta de matrículas, e notadamente, adotaram o processo de interiorização, pois começaram 
a converter IES Federais de menor porte como: Faculdades, Centros Educacionais, e 
Institutos de Ensino Superior, em IES Federais Universitárias, na maior parte dos casos, nos 
interiores dos estados brasileiros. Quanto às IES privadas, sua expansão quantitativa, de 
unidades e matrículas, se deu muito mais intensamente nos interiores dos estados, que nas 
grandes capitais. Metodologicamente, o artigo utilizou como fonte de coleta de dados, as 
informações dispostas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), em sua plataforma de estatísticas sobre o ensino superior do país. Por fim, o 
artigo concluiu ter havido, dicotômica e particular expansão, no período analisado, entre os 
cursos presenciais de graduação, de IES Públicas e IES Privadas.  
Palavras-chave: Expansão. Ensino Superior. IES Públicas. IES Privadas. Interiorização. 

Introdução 

Desde o início dos anos 2000, houve a composição, por parte da União, de um conjunto 
de politicas públicas, direcionadas ao atendimento, da rede privada e pública de ensino 
superior do país, que passou a ocasionar expressivas alterações em seu funcionamento. A 
rede privada foi agraciada por Programas de provisão de acesso, concessores de 
financiamentos, diretos e indiretos, fato que causou sua vultosa expansão, além disso, houve 
a expressa autorização legal, à diversificação institucional, quanto à organização 
administrativa das Instituições de Ensino Superior (IES), que notadamente privilegiou as IES 
de natureza privada. Esta racionalidade político-legal estava alinhada aos princípios 
ideológicos da agenda neoliberal, que estava sendo levada a cabo no país, no período de 
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análise do artigo. Ressalta-se que tal racionalidade, existente por detrás destas ações 
políticas, pretendia colocar o privado sobre o público, e suas ações encontravam amparo nos 
preceitos da administração gerencial ou corporativa, que adotava como práticas e estratégias, 
os seguintes itens: a) Competitividade e produtividade máximas; b) Racionalização de 
estoques e custos; c) Ênfase em resultados operacionais de curto, médio, e longo prazo; e d) 
Controle finalístico de ações e tomadas de decisão. Estes itens somados, logo passaram a 
caracterizar o modelo de gestão e o funcionamento das IES privadas, o que afetou 
substancialmente a realidade das IES públicas do país, além de ter gerado grande vantagem 
competitiva à rede privada de ensino superior, em detrimento da rede pública, por conta das 
estratégias gerenciais e mercadológicas, que passaram a ser praticadas pela gestão das IES 
privadas do país.  

Segundo Mancebo, Maués e Chaves (2006, pág.42), e Castro (2006), a partir dos anos 
2000, diversas mudanças e tensões político-econômicas e sociais, se intensificaram em 
países periféricos do capitalismo, como o Brasil, principalmente, ligadas à consolidação do 
entendimento do papel administrativo, que os governos destes países deveriam adotar, 
demarcando limites quanto à sua atuação e funções, de modo a seguirem os ditames da 
política neoliberal, que primava pela eficiência dos processos e pela autorregulação dos 
mercados. Tal realidade não foi diferente no setor educacional do país. Desde então, o foco 
deste foi orientado à atuação de sua iniciativa privada, instalada neste e em quase todos os 
setores produtivos e de serviços de tais países. Além disso, aos países periféricos, foi prevista 
a adoção de grande austeridade governamental às contas públicas, e um grande 
contingenciamento das políticas sociais, ordenamentos que passaram a ser sumariamente 
acatados por seus governos, para que continuassem a receber auxílios diversos dos países 
centrais capitalistas, por meio de organismos multilaterais internacionais, concessores de 
planos de financiamento do desenvolvimento econômico destes, como era o caso do Banco 
Mundial e do FMI. Neste período, as políticas neoliberais redefiniram a atuação da esfera 
pública, privada, do Estado, e da Sociedade Civil.   

Considera-se que a política neoliberal passou a conduzir, quaisquer tipos de atividades 
do país, ao sabor do mercado, fato que ampliou a rede de firmas do setor privado, reduziu as 
políticas e direitos sociais, e corrompeu princípios democráticos, como o que concebia a 
Educação como direito público e universalizado, não como mercadoria, regulada por leis 
econômicas. No setor educacional, especialmente, no segmento superior, os governos de 
Lula da Silva e Dilma Rousseff, alvo da pesquisa, deram continuidade e materialidade à 
agenda neoliberal, implantada no país desde a década de 1990, e incorporada 
preliminarmente pelos governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC - 1995 a 2002), através 
do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), que implantou as bases 
estruturais das reformas pretendidas às instituições estatais e a seus setores produtivos, 
como o educacional. Tais reformas pretendiam desburocratizar as atividades estatais, 
levando-as a uma atuação gerencial, além de criar desregulamentações normativo-legais nos 
setores produtivos, para passar a prever a participação maciça da iniciativa privada nos 
mesmos, e intensificar os processos de privatização destes, diminuindo a atuação estatal 
(política do Estado Mínimo), na oferta de bens e serviços, e na regulação de mercados. Um 
plano que seguia o movimento do capital mundializado contemporâneo, que pretendia criar 
uma contrarreforma, às atividades geradas pelo aparelho estatal. 
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Pode-se afirmar que, a diferença mais sutil registrada, entre os governos de Lula e 
Dilma, e os governos de FHC, se mostra na instauração de uma nova lógica, agora capaz de 
abarcar, um consórcio expansionista, entre a rede privada superior, e a rede pública, de modo 
a diversificar o conjunto de investimentos, direcionados ao conjunto de IES existentes. 
Ocorreu a partir daí, a adoção de um padrão recíproco de estímulo ao ensino superior no país, 
apesar de haver sempre um direcionamento maior de investimentos ao setor privado, em 
subserviência à politica neoliberal. Vale lembrar, que foi por meio da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), ou Lei nº. 9.394/1996, em seus Artigos de nº. 44 e nº. 45, que 
a diversificação institucional foi prevista ao ensino superior, no discurso que defendia a 
expansão e a interiorização do ensino, dividido entre IES públicas e privadas, para ampliar o 
acesso ao ensino superior, e minimizar as desigualdades socioeconômicas regionais do país.  

Metodologia 

O artigo analisou a expansão das IES público-privadas, no período de 2003 a 2013, que 
abarcou os governos de Lula e Dilma, envolveu uma análise documental sobre as políticas de 
expansão do ensino superior, e utilizou dados estatísticos do portal do INEP, sobre o ensino 
superior, vinculados apenas ao ensino profissional presencial (graduações e pós-
graduações), visando contrastar a expansão das IES públicas e privadas, em unidades e 
matrículas, nas capitais e nos interiores do país.  

Resultados e Discussão da Conjuntura Expansiva das IES Público-
Privadas Nacionais de 2003 a 2013 

Considerando-se o decurso dos dois governos de Lula (2003 a 2010) e do primeiro 
governo de Dilma (2011 a 2014), analisando dados de crescimento de IES públicas federais, 
pode-se afirmar que este foi substancial no período analisado, pois se o número de IES 
privadas cresceu exorbitantemente nas capitais, cresceu ainda mais nos interiores. Nos 
governos de Lula foram criadas 14 IES federais universitárias, sendo que 12 destas foram 
dispostas em interiores, alterando o cenário existente à época de FHC. Em 2013 já havia 32 
IES federais universitárias em interiores, desbancando o total de IES federais dispostas em 
capitais. Ainda segundo os dados coletados, somente no período de 1995 a 2013, houve um 
crescimento de 170,2% no número total de IES brasileiras, com diversos formatos. Enquanto 
a rede de IES públicas expandiu-se em 44,8%, a expansão verificada à rede de IES privadas 
chegou a 208,8%. Os dados atestaram que, a expansão média anual registrada à rede de IES 
privadas, no período supracitado, chegou a 11,5% a.a., valor considerado bem superior à 
média registrada pela rede de IES públicas, que alcançou em média um crescimento de 2,5% 
a.a., o que caracterizou estar havendo, grande retardo na expansão da rede pública do país, 
em parte causado pelo avanço dos Programas concessores de acesso ao ensino superior, 
que passaram a financiar, direta e indiretamente, os negócios da rede de IES privada, com 
recursos do Fundo Público. Tais investimentos passaram a boicotar a expansão da rede 
pública, como mostrado na Figura 01 abaixo (MEC/INEP, 1995 a 2013).  
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Figura 01 – Gráfico do Número de IES Público-Privadas e de Matrículas nas Capitais e 
Interiores (Brasil 2003 a 2013) 

 
Fonte: Elaboração dos Autores. Baseado no Portal MEC/INEP: Micro dados do Censo da Educação Superior (2003 a 2013). 

Considera-se que a mercantilização do ensino superior, produziu uma considerável 
ampliação de IES privadas a cada ano, principalmente nos interiores dos estados, onde 
geralmente as IES públicas não estão muito presentes. No ano de 2005, havia 1.243 IES 
privadas no país, e quase 63% destas estavam em interiores. No ano de 2010, o número de 
IES privadas em interiores se ampliou para 1.365 ou 65% do total. Já em 2013, este número 
caiu discretamente para 1.347 IES privadas ou 64,5% do total. O percentual médio de IES 
privadas nas capitais foi de 15%. Além disso, as IES privadas em 2005 somaram quase 92% 
do total de IES do país. No ano de 2013, reduziram-se para aproximados 90%. Tal redução 
relaciona-se a um decréscimo no quantitativo de IES privadas, sem fins lucrativos, causada 
por processos de insolvência, ocorridos entre 2010 e 2013. Quanto às matrículas, constatou-
se que a rede de IES privadas teve grande expressividade, nas capitais e nos interiores. Em 
2005, as IES públicas tiveram 512.229 matrículas de graduação presencial nas capitais, e a 
rede de IES privadas somou 1.466.914 matrículas nas capitais, quase 3 vezes mais que a 
rede pública. Nos interiores, as IES privadas ganharam em matrículas as IES públicas. Em 
2005, as IES privadas obtiveram 1.791.709 matrículas, contra apenas 678.560 matrículas das 
IES públicas. No ano de 2013, as IES privadas elevaram suas matrículas nas capitais para 
2.206.109, o que representou uma expansão de quase 81,2%, e uma expansão média anual 
de 10,15%. Nas cidades interioranas, houve crescimento ainda maior de IES privadas, 
registrando-se 78% de expansão, das mesmas, que saltaram de 1.791.709 matrículas em 
2005, para 3.183.839 matrículas em 2013 (MEC/INEP, 2003 a 2013). 

Conclusões Finais 

Diante do exposto, conclui-se que o modelo de ensino público e gratuito, gerador de 
formação e emancipação humanas, vem perdendo espaço para o modelo neoliberal de 
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mercado, tanto nas grandes cidades, quanto mais nos interiores, onde as ações do poder 
público ainda têm alta letargia e dissonância. Locais onde o capital mundializado 
contemporâneo recebeu um convite à exploração, de cada vez maiores parcelas de recursos, 
que têm sido exploradas intensamente. Os resultados obtidos constataram que, a maioria das 
IES interioranas é privada, sendo dotadas de uma base curricular aligeirada e rasteira, 
dissociada de pesquisa e extensão, que precariza o trabalho docente, e aliena a formação 
discente. Uma formação profissional orientada ao suprimento das carências do mercado, que 
jamais busca alavancar as potencialidades sócio regionais. Além disso, o processo de 
interiorização do ensino superior no país tem se mostrado privatista, por conta da anomia 
intencional da União. Ressalta-se que os governos de Lula da Silva e de Dilma Rousseff 
apostaram mais na lógica neoliberal, que na expansão da rede pública de ensino superior, 
tanto que criaram e ampliaram Programas de financiamento direto e indireto, à rede privada 
do ensino superior, como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), criado pela lei nº. 
10.260 de 2001, o Programa Universidade Para Todos (PROUNI), criado pela lei nº. 11.096 
de 2005, e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 
criado pela lei nº. 12.513 de 2011, mesmo tendo criado muitas IES federais universitárias e 
não universitárias nas capitais e interiores. Reitera-se que os grandes grupos privados do 
ensino superior já perceberam, a vasta atratividade dos mercados interioranos a seus 
negócios, tanto que passaram a impetrar cada vez mais, tanto privatizações à IES públicas, 
quanto fusões e aquisições à IES privadas nestes, para expandir suas atividades às 
comunidades mais isoladas do país. Considera-se enfim, que tais características das IES 
privadas, são a marca da produção capitalista, que visa capturar cada vez maiores frações de 
demanda reprimida, existentes no país por ensino superior, pela falaciosa provisão de acesso 
e melhoria das condições de vida, aos estratos sociais excluídos do mesmo. 
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Introdução  

O trabalho apresenta resultados iniciais de uma pesquisa sobre atendimento e 
financiamento da Educação Infantil em instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, conveniadas com o município de Nova Iguaçu/RJ. Em sua primeira parte, o 
trabalho recorre à legislação vigente e marcos históricos para elucidar as políticas municipais 
de convênios com as instituições de educação infantil privadas sem fins lucrativos e 
conveniadas, analisando os impasses e avanços no financiamento educacional municipal 
para a faixa etária de 0 a 3 anos. A análise documental é a metodologia adotada para 
compreender os textos da Política Pública de Educação Infantil, relativos aos dados de 
matrícula e registros contábeis dos recursos utilizados pelo município, entre os anos de 2013 
e 2018. Os documentos utilizados foram: (i) Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Educação (SIOPE) e (ii) no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), bem como 
dados quantitativos fornecidos pelo Sistema Educacenso e pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). As consultas permitiram conhecer a extensão e a forma de 
cobertura e de financiamento da educação infantil tanto municipal, quanto conveniadas. 
Através deste levantamento, foi analisado o efeito da implementação da Lei 12.796/2013, que 
determinou a obrigatoriedade e universalização da Educação Infantil (pré-escola), a partir de 
2016, na política local.  

Metodologia 

A interlocução teórico-analítica da construção das políticas será feita com base no Ciclo 
de Política de Ball e Bowe (1992), que ao pesquisarem o processo educacional o veem como 
um ciclo contínuo constituído por três facetas ou arenas: a política proposta, a política de fato 
e a política em uso (MAINARDES, 2007).  

A metodologia adotada é quali-quantitativo. Para isso foram utilizadas técnicas de 
produção de dados tanto qualitativas como quantitativas, garantindo a conversão dos dados 
quantitativos em análises qualitativas (GATTI, 2002). 

Este trabalho tem por objetivo analisar parte do financiamento da Educação Infantil num 
município brasileiro por meio de sua regulamentação presente nos principais documentos 
legais: como Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, 
FUNDEB Lei nº 11.494/2007, Lei nº 12.796/2013 e o Plano Nacional da Educação - Lei nº 
13.005/14.  
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A educação infantil, após a Constituição Federal de 1988, foi reconhecida como primeira 
etapa da educação básica, inaugurando a ampliação da educação do nascimento aos 17 anos 
de idade. O artigo 211 da CF/88 afirma que “os municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e na educação infantil” e o 212 institui que, para o financiamento do ensino 
público, “a União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e 
os municípios 25, no mínimo da receita resultante de impostos mais as transferências 
intergovernamentais provenientes”.  

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fundeb1 é um fundo federal especial e provisório, com duração 
de 14 anos2, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito 
Federal, somando 27 fundos). O Fundeb é composto, em maior parte, por recursos 
provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, 
vinculados à Educação, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal. Pinto (2012) 
alerta que, com a previsão do término do fundo em 2020, torna-se “[...] fundamental encontrar 
uma solução permanente para o pacto federativo no financiamento educacional”.  

O Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2014)3, atribuiu ao Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisa - INEP a responsabilidade por viabilizar suas metas, tendo como uma 
das referências os Censos Educacionais Nacionais - CEN. O Censo Escolar é, portanto, 
indispensável para que os diversos atores educacionais e a sociedade em geral possam 
conhecer a situação educacional do país (Distrito Federal, estados e municípios), de modo a 
acompanhar a efetividade das políticas públicas. 

Com a promulgação da Lei 12.796/2013, constatou-se a urgente adequação da rede 
pública municipal de educação frente às novas diretrizes de políticas educacionais. É possível 
observar que uma política não é implementada da forma que seus idealizadores (políticos e 
sociedade civil) pensaram, o campo do fazer real envolve articulações entre a política 
idealizada e a que é possível de se realizar de imediato no contexto da prática.  

Resultados e Discussões  

O município de Nova Iguaçu faz parte da Baixada Fluminense, situada na região 
metropolitana, da capital do estado. Com população média de 796.257 habitantes4, dados do 
IBGE estimam para 2018, uma população de 818.875 habitantes. A rede pública municipal de 
educação é composta por 135 unidades, desde a Educação Infantil até o 9° ano e Educação 
de Jovens e Adultos, com cerca de 64 mil estudantes matriculados5. Dessas escolas de ensino 
fundamental, 102 têm turmas de Educação Infantil, o que corresponde a 80% do total, além 
de 18 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) exclusivas para crianças de 03 a 05 
anos.  

                                                            
1  Lei nº 11.494/2007 
2  Importante mencionar que tramita no Congresso Nacional uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC 

15/2015), que pretende tornar o Fundeb um fundo permanente. 
3  Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014  
4  Censo Demográfico (IBGE, 2010) 
5  Dados educacionais coletados no Sistema Educacenso (Portal Inep, 2017) 
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O Observatório do PNE6 registra que mesmo diante das limitações financeiras e técnicas 
da maioria dos municípios brasileiros, 30,4% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas 
em creches e 90,5% acessam a pré-escola. Em Nova Iguaçu-RJ, 17% das crianças de 0 a 3 
anos encontram-se matriculadas em escolas de educação infantil. Em números absolutos isso 
representa 7.253 crianças com vínculo escolar. Destes, somente 9,5% estão matriculados em 
escolas públicas e 14,5% das crianças de 0 a 3 estão em instituições conveniadas com a rede 
pública de ensino. 

Conforme dados municipais educacionais presentes no Sistema Educacenso, desde de 
1996 o município de Nova Iguaçu-RJ tem convênio com instituições sem fins lucrativos, 
firmados pela Secretaria de Assistência Social. Em 2007, as instituições conveniadas foram 
transferidas para a Secretaria Municipal de Educação. Atualmente, o município conta com 16 
instituições conveniadas. Pinto (2007), alerta que para fins de recebimento de FUNDEB, a 
instituição conveniada precisa atender às exigências impostas em Lei, como por exemplo, 
gratuidade para todos as crianças matriculas, bem como seguir padrões de qualidade definido 
pelas Secretarias de Educação. 

Após uma redução de 48% de matrículas na modalidade creche municipal entre 2013 e 
2016, negligenciando o atendimento público municipal às crianças pequenas e bem pequenas 
(0 mês a 3 anos), a Prefeitura retomou em quase 100% esse atendimento, a partir de 2017, 
conforme dados educacionais preliminares de 20188. Esse aumento no número de matrículas 
de 0 a 3 anos ocorreu por ter sido adotado horário parcial no atendimento. Não houve, neste 
período, política de expansão com novas construções municipais. Na pré-escolar municipal 
houve aumento nas matrículas em média de 50%, entre 2013 e 2018, conforme tabela, abaixo: 

Tabela 1 – Atendimento da Educação Infantil: municipal e conveniada  

Nova Iguaçu- RJ 

Ano 

Creche Pré-Escola 

Municipal Conveniada Municipal Conveniada 

2013 613 781 5042 611 

2014 614 818 5966 395 

2015 660 900 6281 562 

2016 345 684 6945 371 

2017 555 886 6881 376 

2018 687 1056 7420 275 
Fonte: Portal Inep/Sinopses Estatísticas 

A tabela traduz, ainda, indicadores de 2013 a 2018, em instituições conveniadas de 
educação infantil. Para atendimento à Lei nº 12.796/2013, tendo em vista que a política de 
expansão entre os anos de 2013 e 2018 não contemplou todos os grupamentos da Educação 
Infantil, a Prefeitura de Nova Iguaçu-RJ registrou um aumento em torno de 54% nas matrículas 
da creche em parcerias com instituições conveniadas e uma redução em média de 30% na 

                                                            
6  Plataforma coordenada pelo movimento Todos Pela Educação, com o objetivo de monitorar as 20 Metas do 

Plano Nacional de Educação-PNE 
8  Portaria Nº 923, de 6 de setembro de 2018. DOU. 
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pré-escola nas mesmas instituições. Essa redução no atendimento da pré-escola conveniada 
ocorreu em virtude da ampliação de vagas em unidades públicas, bem como por força da 
legislação orçamentária vigente, no tocante ao cômputo de matrículas para fins de 
financiamento. 

Quanto aos recursos aplicados, de acordo com o número de crianças vinculadas ao 
Sistema Educacenso, o FNDE disponibilizou R$ 3.653.411,52 para as creches conveniadas, 
base 2018. Isso representou um aumento de 52% em relação ao ano de 2016, quando o 
município ainda se organizava para a universalização da pré-escola. 

Houve também redução de recursos, para a pré-escola conveniada, em torno de 27%, 
o que representou R$ 1.124.395,25 em 2018. Entre os anos de 2016 e 2018, a rede municipal 
de Nova Iguaçu, passou o atendimento das crianças bem pequenas em creche para as 
instituições conveniada e ampliou a pré-escola em unidades públicas. De acordo com Pinto 
(2007), esses recursos são repassados diretamente ao poder público municipal, que pode 
fazer uso de parte deles para a ampliação de sua própria rede ou repassa-los às instituições 
conveniadas. 

A análise dos dados demonstra que ainda há uma dívida histórica da Politica Publica de 
Educação de Nova Iguaçu, em relação à educação infantil. Apesar dos avanços no que tange 
ao financiamento público destinado à Educação Infantil, percebe-se que há vários desafios 
educacionais locais, o que torna imprescindível investir na Educação Infantil e implementar 
políticas públicas que efetivamente sejam voltadas para as diferentes infâncias. Isto é 
imperativo na atualidade e cada vez mais necessário e urgente em nossa sociedade. 

Considerações Finais 

A vinculação de recursos oriundos do Fundeb (BRASIL,2007) representou um avanço 
importante para a educação infantil, em todos os municípios do país. Todavia, em Nova Iguaçu 
esses recursos não correspondem às reais necessidades da demanda e condições 
orçamentárias do município, tendo em vista a singularidade e a complexidade desta etapa de 
vida. 

Os municípios seguem negligenciando a educação infantil, em especial o segmento 
creche, no que se refere ao parâmetro do custo-aluno, reduzindo a receita municipal para 
esse segmento educativo, uma vez que as despesas com crianças nessa faixa etária são 
maiores. 

A solução encontrada por muitos municípios é a política de convênios, onde parte dos 
recursos públicos são aplicados em instituições privadas.  Mesmo assim, a demanda fora da 
escola ainda é um abismo entre o real e o ideal. Em Nova Iguaçu, mais de 40 mil crianças 
estão fora da escola, aguardando acesso em listas de espera ou buscando seus direitos via 
intimações da Defensoria Pública. O maior desafio da referida rede pública de ensino é 
localizar e especificar essa demanda manifesta, conforme estabelecido na estratégia 1.16, da 
Meta 1, do PNE (2014/2024). 
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Resumo 
O segmento de ensino superior brasileiro, passou a experimentar desde o início dos anos 
2000, uma célere expansão, seja em sua rede pública ou na privada. A rede privada de ensino, 
diante desta nova conjuntura expansionista, fez opção pelo modelo gestor corporativo 
educacional, na administração de suas Instituições de Ensino Superior (IES), visando 
consolidar um novo padrão de excelência e qualidade às mesmas. A maioria das IES públicas 
continuou a utilizar o modelo gestor democrático educacional. Diante disso, o artigo se propôs 
a analisar, os modelos de gestão aplicados no segmento de ensino superior nacional, que 
adotaram percursos diferentes às atividades e estratégias das IES do país, as principais 
características particulares destes, e as principais discrepâncias existentes entre os dois, 
destacando suas maiores contribuições, para com o ensino superior do país, na intenção de 
criar uma base analítica comparativa, capaz de desvelar as consequências que cada um 
destes trouxe à prática pedagógica delineada nas IES brasileiras. O artigo foi pautado em 
recente produção textual vinculada ao tema. O artigo buscou ainda caracterizar, o modo como 
a política neoliberal, acabou impondo reformas administrativas gerenciais às IES público-
privadas, objetivando alterar suas ações, e o foco de sua atuação mercadológica, criando 
nestas uma reorientação de gestão, pautada na pura e simples auferição de lucro, que relegou 
a segundo plano: as atividades acadêmicas, o labor docente, e o currículo discente.   
Palavras-chave: Modelo Gestor Corporativo. Modelo Gestor Democrático. Política Neoliberal. 

Introdução 

A prática da gestão no setor educativo do país se deu por processo histórico, originado 
de diversas transformações socioeconômicas e políticas, ocorridas no país ao longo do 
tempo, tendo sido permeada por contradições originárias dos interesses emanados de grupos 
diversos. Fato é que a produção capitalista sempre buscou a tudo mercadejar, introduzindo 
para isso, modelos de gestão corporativa padronizados, em quase todas as áreas de atuação 
profissional existentes, que jamais foram neutros, abstratos, ou generalistas, mas antes 
possuíam a finalidade de administrar com eficiência e eficácia, para atingir o máximo resultado 
operacional, no menor prazo possível. A gestão corporativa em qualquer setor produtivo e/ou 
de serviços se articula, conforme os supracitados desdobramentos socioeconômicos e 
políticos conjunturais de uma nação, buscando sempre adaptar-se às alterações criadas por 
governos e mercados, além de buscar sempre refletir: a missão, a visão, e os valores da firma.   
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Segundo Tachisawa e Andrade (1999), o processo de gestão desenvolvido numa 
instituição de ensino, é operacionalizado e implementado, segundo as orientações de seu 
corpo dirigente, podendo admitir o modelo corporativo ou gerencialista, que é dotado das 
seguintes características: alta centralidade no controle decisório; alto produtivismo; alta 
competitividade; foco em resultados de curto, médio e longo prazo; e respeito às orientações 
do mercado. De outro modo, segundo Dourado (2006), também pode-se admitir a ocorrência 
do modelo gestor democrático, que geralmente possui grande autonomia processual, e 
grande participação popular, o que o caracteriza, como altamente orientado à satisfação dos 
interesses de uma sociedade, e à formação e emancipação humanas. Portanto, a gestão 
educacional democrática é formatada numa IES, somente pelo reconhecimento do contexto 
político e socioeconômico, no qual esta se encontra inserida, pois as mudanças internas e 
externas deste contexto, podem tanto alavancar suas ações, como estagná-las, ou mesmo, 
tornar seus recursos exíguos, intensificar o labor docente, ou alterar seus planos pedagógicos 
de acordo com interesses não autonômicos do modelo capitalista. Seus gestores devem ser 
profissionais atuantes em movimentos sociais, comprometidos com os alunos e contrários às 
práticas produtivistas e competitivas de mercado. 

Diante do exposto, considera-se que as análises do artigo visam refletir, o contexto 
formador destes dois modelos de gestão educacional, baseando-se para tanto, em produções 
teóricas recentes ligadas ao tema, visando entender as possíveis razões, que teriam levado 
as IES privadas do país, a optar pela gestão gerencial ou corporativa, e a relação existente 
nesta escolha, com o Projeto de Reforma do Aparelho de Estado Brasileiro (PDRAE1), que 
tinha a prerrogativa de direcionar as ações de quaisquer ramos produtivos, ou de prestação 
de serviços (como o educacional), inclusive as ações das instituições estatais da 
administração direta e indireta, à dinâmica da produção capitalista e à lógica do mercado.  

Ressalta-se segundo Dourado (2006) e Barroso (2006), que o modelo gestor gerencial 
ou corporativo, sabotaria a qualidade do ensino, pois torná-lo-ia parco e aligeirado, portanto, 
os mesmos advogariam, que somente o modelo gestor democrático educativo, teria condições 
plenas de acolher os anseios populares coletivos, e mais, teria condições de propor e deliberar 
ações e decisões, de modo autônomo, ou seja, livre de quaisquer condicionantes impostas 
por Stakeholders ou Shareholders2.   

No pensamento de Villanes (2006) e Oliveira (2006), a principal questão relacionada à 
aplicação de um modelo de gestão gerencial ou corporativo numa IES privada, quase sempre 
estaria ligada ao controle de seus processos por um administrador profissional, reunidor de 
atributos e competências pessoais, capazes de conduzir tal IES ao sucesso, garantindo-lhe 

                                                            
1  Segundo Sampaio (2000), quando a política neoliberal adentrou no país em meados da década de 1990, logo 

após a implementação do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), em 1995, ainda no 
primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), as medidas socioeconômicas e políticas direcionadas 
a partir daí, a seus setores produtivos, de serviços, e às próprias instituições estatais, primaram pela 
substituição da lógica estatal pela lógica privada, pelos princípios da competência e eficiência gerencial, com 
foco em resultados operacionais, que passaram a imprimir alterações significativas aos dispositivos normativo-
legais e administrativos dos países em desenvolvimento, visando adequá-los aos ditames do mercado. 

2  Segundo Borges e Serrão 2005, Stakeholder seria um termo usado em Administração, para designar as partes 
interessadas (qualquer pessoa ou entidade), direta ou indiretamente, nas atividades de uma organização, que acabam por 
influenciar suas atividades, estratégias, e tomadas de decisão. Ex: políticos, governos, fornecedores e acionistas. Já os 
Shareholders seriam os acionistas majoritários de uma firma de capital aberto em Bolsa de Valores, os quais ditam todas 
as suas diretrizes e rumos. 
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insolvência, sustentabilidade e lucro, em seus mercados de atuação. Os autores afirmam 
ainda, que o uso da gestão corporativa reduziria, tanto as falhas administrativas das firmas, 
quanto o risco embutido nas relações que a mesma desenvolveria com seus diversos atores, 
vinculados direta ou indiretamente com suas atividades, internos ou externos, e ainda os 
possíveis prejuízos a seus acionistas, ou mesmo proprietários familiares, pois aumentaria a 
credibilidade de suas ações mercadológicas em geral, o que ampliaria sua competitividade 
ante seus concorrentes, o que por sua vez geraria o aumento da atividade econômica no setor 
em questão, pois a concorrência procuraria compensar suas perdas, aprimorando seus 
produtos e serviços, para poder se manter em pé de igualdade, fato que favoreceria seus 
demandantes e o mercado envolvente como um todo. A gestão corporativa ainda visaria a 
alocação eficiente do conjunto dos recursos disponíveis, e a transparência na prestação de 
contas ao conselho de acionistas da organização.  

Segundo Neto (2014), quanto aos números vinculados à expansão ocorrida no 
segmento de ensino superior brasileiro, estes se mostraram orientados, tanto ao âmbito 
público, quanto ao privado, porém foram consideravelmente superiores na rede de IES 
privadas. Segundo dados recentes, pode-se afirmar que o referido segmento, é atualmente 
tido como um dos mercados mais promissores a nível mundial, sendo atualmente o maior da 
América Latina, dispondo de mais de 2.300 IES, e mais de 6 milhões de matrículas efetivadas, 
o que atesta quantitativamente, o significativo avanço numérico, e o poder de captação de 
demanda reprimida, que possui o segmento de ensino superior nacional. Vale a consideração 
de que as IES privadas faturaram, apenas no ano de 2011, a cifra de R$33 bilhões, ou o 
equivalente a 1% do PIB nacional. Portanto, a preocupação com sua sustentabilidade das IES 
brasileiras é de suma importância, porque atendem a milhares de estudantes pelo país afora, 
e empregam uma mão-de-obra de quase 800 mil profissionais, entre docentes e técnicos 
administrativos (INEP, 2013). Reitera-se que os avanços da rede privada de ensino superior, 
gerados pela eficiente gestão gerencial aplicada em suas IES, passaram a boicotar a 
expansão da rede pública, como mostrado pela Figura 01 abaixo. 

Figura 01 – Evolução do Quantitativo de Matrículas Presenciais em IES Público-Privadas 
(Brasil - 1998 a 2015) 

 
Fonte: Elaboração dos Autores. Baseado no Portal MEC/INEP: Micro dados do Censo da Educação Superior (1998 a 2015). 
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Diante do exposto acima, considera-se que de nada adiantaria uma firma cumprir com 
todas as suas metas e regulamentos, se não dispusesse de potencial financeiro para 
dinamizar sua oferta de produtos e/ou serviços a seus clientes, ampliando assim sua 
lucratividade, fatos que garantiriam sua sustentabilidade mercadológica. Segundo Neto 
(2014), a melhoria do ensino superior em geral no país, dependeria intrinsecamente, da 
ocorrência de um salto qualitativo, nas atividades acadêmicas, e nos planos curriculares dos 
cursos das IES nacionais, visto que o modelo de gestão adotado em cada uma destas, deveria 
sempre buscar gerar grande auxílio a seus gestores educacionais, para que estes pudessem 
construir um padrão educativo de excelência, capaz de aumentar a qualidade do ensino nas 
IES do país.  

Reitera-se que as alterações ocorridas no segmento de ensino superior do país, 
causadas pela inserção de alguns grupos educacionais privados (Anhanguera Educacional, 
Grupo Estácio de Sá Participações, Kroton Educacional, e Sistema Educacional Brasileiro - 
SEB) na Bolsa de Valores, a partir de 2007, geraram diversas problemáticas ao 
funcionamento das IES destes grupos, além de uma grande interdependência entre estas, o 
que fez com que somassem esforços, no sentido de ampliar o valor de suas cadeias 
produtivas, investindo em todas as etapas de suas operações, fazendo surgir assim a 
necessidade de adotarem a gestão gerencial ou corporativa, como diretriz de seus negócios, 
a qual redefiniu seu conjunto de ações e estratégias organizacionais. A profissionalização da 
gestão nas mesmas se tornou item indispensável, já que estas teriam de subsistir agora, num 
ambiente competitivo, cercadas por processos oligopolistas (fusões e aquisições 
interinstitucionais), negociações de ações com grupos investidores nacionais e internacionais, 
e ajustes constantes de suas atividades diretas e correlatas. 

Metodologia 

O artigo analisa, comparativamente, as particularidades dos modelos de gestão 
educacional, corporativo e democrático, com base em produção teórica recente da literatura 
nacional. Alguns autores focam na demonstração, de que as IES privadas adotaram o modelo 
corporativo de gestão, por conta do mercado se mostrara como instituição reguladora das 
ações privatistas, de modo que sempre condicionaram e perfilaram suas ações, às ações 
preconizadas pela corporação capitalista tradicional.   

Antagonicamente a este pensamento, outros autores apregoam a adoção da gestão 
democrática às IES, capaz de propiciar à sociedade envolvida, ampla participação nas 
atividades e nas tomadas de decisão internas destas, sempre com grande autonomia e 
transparência.  A primeira parte do texto mostra os aspectos comparativos preliminares, entre 
a gestão educacional democrática e a gestão corporativa, focando na relevância, e nas 
maiores dificuldades ligadas a cada uma delas. A segunda parte destaca os aspectos 
históricos da gestão gerencialista ou corporativa a nível mundial, nacional, sua importância 
dentro do segmento educacional superior do país, e como esta cria associações às diretrizes 
do mercado. No terceiro excerto textual dá-se uma perspectiva à Política Neoliberal, no 
contexto de crise capitalista, que tem exigido ao longo dos anos, a adoção de determinadas 
reformas nas atividades educativas do país, as quais tem sido incorporadas pelas IES 
privadas, para se adequarem ao novo padrão de ensino mundial. Por fim seguiu-se todo o 
conjunto de considerações finais.   
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Aspectos da Gestão Corporativa no Mundo, no Brasil e no 
Segmento de Ensino Superior Nacional 

Inicialmente considera-se que, o modelo de gestão corporativa, auxilia na estruturação 
das bases organizacionais, separando o que é propriedade do que é gestão. Segundo Fontes 
Filho (2004), a estrutura empresarial precisa conter dois aspectos fundamentais. 
Primeiramente, tem-se o financeiro, que regula o interesse primordial de satisfazer com 
maestria aos acionistas da corporação, e ampliar seus dividendos periodicamente. O segundo 
é dito processual, e visa a interligação harmônica, de todos os interessados, diretos e 
indiretos, à organização (stakeholders), com as atividades delineadas pela mesma.   

Para Duarte (2007), mundialmente, convencionou-se adotar três modelos básicos de 
gestão corporativa, que se subdividem em: 1) Modelo Anglo-Saxão ou Protetivo Legal, 
adotado pelos Estados Unidos da América (EUA) e Reino Unido; 2) Modelo Nipo-germânico, 
adotado por grandes bancos e países Europeus, Alemanha e Japão; e o 3) Modelo Familiar, 
adotado no resto do mundo. Reitera-se que a gestão corporativa foi reconhecida 
mundialmente nos anos de 1980, nos EUA, após grandes celeumas financeiras ocorridas 
terem ganhado visibilidade midiática global, como a da gigante petrolífera TEXACO. 

Já no âmbito nacional, segundo Borges e Serrão (2005), o modelo de gestão corporativa 
passou a ser adotado pelas firmas brasileiras, em meados da década de 1970, após a criação 
dos conselhos gestores acionários, que passaram tanto a regular, os processos 
administrativos de algumas empresas do país, quanto a divisão dos resultados financeiros 
destas companhias entre suas diretorias, e ainda passaram a discriminar os poderes, entre 
diretorias e conselhos administrativos, nas sociedades por ação ou sociedades anônimas (Lei 
nº. 6.404/1976). Desde o supracitado período, ampliou-se a preocupação das firmas 
nacionais, com as questões envolventes da gestão corporativa e temas afins. Também a partir 
de 1976, a Lei nº. 6.385/1976, logo passou a regular o mercado de capitais, tendo criado a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a elegido como organismo regulador. Já na década 
de 1990, surgiu o documento denominado “Código de Melhores Práticas de Governança 
Corporativa”, proposto em 1995, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 
tendo sido reestilizado em 1999 e em 2004. Mais a frente, no ano de 2000, foi produzido o 
documento intitulado, “Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da Nova Bolsa de 
Valores de São Paulo” (BM&FBOVESPA) pela própria. E ainda em 2002, foi formatada a 
“Cartilha de Recomendações da Comissão de Valores Mobiliários Sobre Governança 
Corporativa”, criada por esta entidade. Diante do exposto, fica clara e evidente, a preocupação 
cada vez maior, com o perfil de gestão corporativa, que estava sendo aplicado nas firmas 
privadas do país, portanto, deduz-se que no âmbito do Território Nacional, nunca faltaram 
estímulos, à melhoria das atividades e estratégias nestas firmas, por meio da gestão 
gerencial, que aperfeiçoaria os aspectos administrativos destas, faltando apenas de fato, o 
entendimento dos processos pela população. 

Quanto às IES do país, pode-se afirmar, segundo Silva e Muniz (2008), que seus 
modelos de gestão corporativa, ainda careceriam de amplo refinamento, para atingirem o 
padrão de sofisticação existente em firmas internacionais. Isto ocorreria, pois as IES não 
teriam liberdade de criar perfis de gestão divergentes, das recomendações burocráticas 
arbitradas pelo Ministério da Educação (MEC), fato que engessaria a evolução de suas 
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atividades e estratégias de mercado, e afetaria sua performance final. Consequentemente, 
isto boicotaria a ampliação da qualidade do ensino dispensado por estas, além de reduzir sua 
organicidade e a transparência de seus processos acadêmicos.  

De acordo com Neto (2014), a maior e fundamental contribuição dada pela adoção da 
gestão corporativa por IES do país, seria romper com o modelo padronizado de administração 
ou gestão das IES públicas, preconizado pelo Governo Federal, pautado em questões 
democráticas, filantrópicas, não orientadas ao lucro, que controlariam grande parcela dos 
recursos públicos. Para o autor, isto acabaria gerando uma estrutura de gestão falha, de baixa 
intensidade processual, baixa produtividade, e baixa competitividade, divergente daquela 
utilizada pelas IES privadas do país, fato que poderia gerar a inaptidão e o fechamento de 
algumas IES públicas, devido à possível ocorrência de problemas relacionados à má 
qualidade do ensino dispensado, e ligados a questões de mau uso dos recursos públicos 
distribuídos às mesmas, o que comprometeria a perfeita execução de suas atividades 
cotidianas.  

Ou seja, a gestão democrática seria mais autonômica, e mais justa socialmente, 
contudo, poderia tornar-se menos sustentável a longo prazo, por não realizar a observância 
de itens como: eficiência, competência, e administração profissional, o que poderia 
contribuir decisivamente, para a ocorrência da insolvência de algumas IES públicas, pois 
ficaria difícil das mesmas se manterem competitivas, diante do avanço mercadológico-
financeiro gerado às IES privadas do país pela gestão gerencial, pois quanto mais ocorrências 
de mau gerenciamento fossem constatadas nas IES públicas, mais cresceria a desconfiança 
dos demandantes de serviços educacionais superiores por estas, o que acarretaria no 
aumento da procura destes, por IES que se utilizassem, de um modelo de gestão capaz de 
solucionar suas problemáticas cotidianas, e adotasse para tanto, sistemas e métodos de 
gestão de grande confiabilidade e reconhecidamente testados.  

A Política Neoliberal e o Modelo de Gestão Gerencial ou 
Corporativo 

Segundo Siffert Filho (1999), no que tange ao sistema capitalista, este preconizaria ser 
o mercado, o epicentro de toda a organicidade econômica e política existente em uma 
sociedade. Assim, as instituições sociais, como as de ensino, fariam parte do aparelho do 
Estado capitalista, devendo, portanto, seguir os ditames do mercado. Vale lembrar que o 
modelo de gestão a ser adotado por qualquer firma, deve se assemelhar ao praticado pela 
firma tradicional capitalista, com ações centralizadas, voltadas ao cumprimento de metas 
muito bem definidas por suas diretorias em prazos pré-determinados. Nesta direção, o modelo 
de gestão da firma capitalista, é produto de longo processo histórico envolvente das relações 
político-econômicas humanas, e traz consigo, o conjunto das contradições sociais e dos 
interesses classistas antagônicos que dividem a sociedade. Entende-se que no capitalismo, 
a organização e a gestão das instituições, perpassam por adequações, que visam gerar a 
ampliação do processo de acumulação de capital, e o aprimoramento do modelo de divisão 
do trabalho, dotado agora de diferentes estágios, que se complexificam com o passar do 
tempo, mas continuam sempre seguindo as orientações impostas pelo capital. O Estado como 
aliado direto, tomou à frente os interesses capitalistas, como se estes fossem seus, além de 
passar a buscar mecanismos para garanti-los, ante possíveis crises surgidas. Os capitalistas 
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o consideram peça fundamental ao mantenimento do sistema capitalista e da ordem 
burguesa, embora o mesmo não seja capaz de evitar, controlar, ou mesmo minimizar seus 
problemas estruturais. Sobretudo, a política neoliberal visa defender, a maior flexibilidade nos 
processos produtivos; a terceirização de atividades que não seja, o foco de atuação das 
firmas; a reestruturação produtiva dos processos e contratos laborais; a ampliação dos 
mercados a nível mundial; a desregulamentação legal dos países; e a desburocratização dos 
processos estatais, fatos que só geram o aumento das desigualdades sociais. Estas diretrizes 
capitalistas afligem também as IES, e envolvem seus conceitos, princípios, funções, práticas 
e objetivos sociais.  

Conclusões Finais 

Diante do exposto, conclui-se que o modelo de ensino público e gratuito, gerador de 
formação e emancipação humanas, vem perdendo espaço, em todo o país, para o modelo 
privatista, neoliberal na sua essência, e orientado ao sabor do mercado, por conta da letargia 
e da dissonância das ações exercidas pelo poder público dentro do setor educacional. As 
reflexões feitas no artigo, concluíram que o PDRAE foi associado também à gestão das IES 
do público-privadas do país, mas às privadas, suas diretrizes foram aplacadas mais 
fortemente, não tendo encontrado resistência, já nas públicas, houve grande resistência, até 
os dias atuais. Contudo, ambas passaram a assumir aproximações bem delineadas com as 
atividades do mercado, o que as descaracterizou como instituições sociais, a serviço da 
população.   Surgiu assim, uma forte tendência a operar dentro das IES brasileiras, o 
produtivismo desenfreado; o ensino parco e aligeirado; a gestão distanciada da democracia, 
da autonomia e da participação popular; e a alta competitividade. O resultado final obtido, 
então foi um modelo de ensino superior, em maior grau nas IES privadas, e em menor grau 
nas IES públicas, dissociado de pesquisa e extensão, o que montou um clima favorável, à 
depauperação do ambiente acadêmico salutar, fazendo ampliar as práticas deletérias 
capitalistas, o empresariamento do ensino, e a precariedade do labor docente, e do currículo 
discente.   

Por fim diz-se que as IES do país, se converteram em empresas, ficando assim 
submissas aos mandos e desmandos do mercado, o que enfraqueceu seu papel social, e sua 
função de serviço essencial voltado ao desenvolvimento da sociedade brasileira. Tais fatos 
transmutaram o que era serviço essencial e gratuito, em mercadoria comercializável e 
altamente rentável. Ressalta-se que a adesão das IES públicas à gestão gerencialista ou 
corporativa, de fato se materializou por meio do chamado, Programa do Governo Federal de 
Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras 
(REUNI), o qual criou e instituiu contratos de gestão, cuja lógica passou a ser disposta por 
metas de desempenho, a serem cumpridas em prazos pré-definidos, onde as mesmas 
deveriam ser executadas com a mais alta produtividade, e a máxima eficiência possível, no 
que tange ao gasto dos recursos disponíveis. Conclui-se que o modelo de gestão participativo 
e democrático, sem fins lucrativos, dotado de grande autonomia decisória e processual, 
continua sendo aplicado à maioria das IES públicas nacionais, e continua sendo sempre 
debatido, pelo conjunto dos sujeitos formadores de cada instituição destas, todas as possíveis 
e surgidas: ideias, proposições, decisões, e encaminhamentos, que se relacionam ao 
cotidiano de cada uma destas IES, e quase sempre se originam, derivadamente das decisões 
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político-econômicas tomadas pelo poder executivo do país. Além disso, as ações e 
deliberações de IES públicas precisam ser: descentralizadas, compartilhadas, e devem 
possuir sempre um viés social.    
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Eixo Temático:  Relações Público-Privado no Financiamento da Educação  

O Financiamento do Estado Brasileiro em Questão: 
uma reflexão a partir das políticas educacionais 

Gustavo Leite de Araujo da Silva 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro/RJ – Brasil 

Introdução 

O estudo das políticas públicas no Brasil vem sendo um importante eixo para se 
compreender as diferentes estratégias estatais referentes ao enfrentamento das 
manifestações da questão social na atual sociedade capitalista. Desta forma, a partir das 
análises de Marx sobre o capitalismo, busca-se aprofundar a reflexão sobre o financiamento 
do Estado brasileiro e como as organizações privadas que atuam no campo educacional vêm 
se apropriando do fundo público.  

Mesmo com a conquistas presentes no texto da Constituição de 1988, temos no Brasil 
um quadro de negação de direitos e profunda desigualdade social. Esse texto busca fazer 
uma reflexão sobre a lógica regressiva em relação aos trabalhadores em termos do 
financiamento do Estado brasileiro e com isso, fomentar a discussão no que tange a presença 
das organizações privadas nas políticas educacionais.  

Procedimentos Metodológicos 

O texto está pautado em uma revisão bibliográfica a partir de autores de perspectiva 
crítica que trazem a discussão sobre a questão do trabalho na fase monopolista do 
capitalismo, período marcado por grandes mudanças na lógica de operação do Capital e de 
ampliação da atuação do Estado com o objetivo de sustentar a manutenção e hegemonia do 
sistema capitalista.  

Trazendo para as especificidades do Brasil, refletiremos, através do levantamento de 
documentos, relatórios e estudos sobre a temática, como vem se desenvolvendo as políticas 
educacionais no país, permeadas pela lógica de mercado e pela participação de organizações 
privadas.  

Resultados e Discussões 

A discussão sobre o trabalho é fundamental na análise referente às contradições do 
capitalismo. Essa categoria é crucial para a compreensão do desenvolvimento da humanidade 
e é um fator que distingue o ser social de todas as formas pré-humanas (ANTUNES, 2004).  

No entanto, entendemos que no sistema capitalista há uma transformação do trabalho, 
passando de elemento fundante da história humana para um modo de subsistência, através 
da ideia de força de trabalho, em que o trabalhador vende sua força como mercadoria, com o 
objetivo de produzir novas mercadorias. Diante dessa discussão, é possível afirmar que “o 
comprador da força de trabalho a consome ao fazer trabalhar o vendedor dela” (ENGELS, 
2004, p.35). 

754



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Gustavo Leite de Araujo da Silva 

O Financiamento do Estado Brasileiro em Questão

 1

2

Na esteira da discussão, a análise marxista nos traz elementos importantes que 
reforçam a ideia de que a força de trabalho constitui-se como uma espécie de mercadoria 
especial, pois produz outras mercadorias. Essa força também é responsável pela produção 
do mais – valor, que é a base de desenvolvimento do próprio capital. Em suma, podemos 
compreender que o processo capitalista não é apenas produção de mercadorias, mas também 
um modo de absorver “trabalho não pago, que transforma os meios de produção em meios 
de extorsão de trabalho não pago” (MARX, 2004, p.164).  

A partir da leitura dos textos clássicos de Marx e Engels, compreendemos que a lógica 
de dominação feudal foi sendo substituída, primeiramente, por Estados absolutistas, e mais 
tarde, a partir do amadurecimento comercial e industrial, pelos Estados modernos de 
perspectiva liberal, que sob o domínio político da burguesia, incorpora seu caráter de classe.  

Durante o contexto de análise do marxismo clássico, compreendeu-se que o Estado, 
através da coerção (Exército, polícia, lei, sistema penal), empunhava a vontade e a ordem da 
classe dominante. No entanto, a concepção de Estado Ampliado desenvolvida pelo filósofo 
italiano Antônio Gramsci, traz a ideia de que o Estado assume uma função integradora, a 
partir da ideologia da classe dominante, pois naquela conjuntura sentiu-se a necessidade do 
desenho de um modelo estatal que atuasse não apenas na coerção, mas também na coesão 
social (MANDEL,1985). 

Portanto, é possível relacionar as principais funções do Estado: 

1)criar as condições gerais de produção que não podem ser asseguradas pelas 
atividades privadas dos membros da classe dominante; 2) reprimir qualquer ameaça das 
classes dominadas ou de frações particulares das classes dominantes ao modo de 
produção corrente através do Exército, da polícia, do sistema judiciário e penitenciário; 
3) integrar as classes dominadas, garantir que a ideologia da sociedade continue sendo 
a da classe dominante e, em consequência, que as classes exploradas aceitem sua 
própria exploração sem o exercício direto da repressão contra elas (porque acreditam 
que isso é inevitável, ou que é “dos males o menor”, ou a “vontade suprema”, ou porque 
nem percebem a exploração ( MANDEL, 1985, 333).  

Diante disso, a política social no Estado burguês durante o capitalismo monopolista 
possui um papel de preservar, controlar e reproduzir as forças de trabalho.  Assim, a partir de 
uma visão da totalidade, as ações no campo social podem ser vistas como concessão e 
conquista, dentro de uma sociedade capitalista, ou seja, constitui-se como um instrumento de 
consolidação das classes hegemônicas e trazem elementos de conquistas através da luta dos 
trabalhadores (NETTO,2006). 

Compreendemos que a força de trabalho torna-se um elemento fundamental para a 
sustentação desse Estado capitalista que vem sendo analisado no texto. Desta forma, a 
ampliação das ações estatais vem gerando uma redistribuição da mais-valia socialmente 
produzida em favor do orçamento público.  

O orçamento é a expressão mais visível do chamado fundo público, que é a base 
fundamental de sustentação das funções ampliadas do Estado burguês. Esse fundo é uma 
importante fonte de realização do investimento capitalista, através de incentivos fiscais, 
subsídios, reduções e desonerações de tributos. Além disso, é fundamental para a 
viabilização da reprodução da força de trabalho, investimento em infraestrutura necessária a 
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valorização do capital e responsável pela transferência de recursos para amortização da 
dívida pública.  

Esse fundo é constituído a partir da extração de recursos da sociedade, como impostos, 
taxas e contribuições, sendo parte do “trabalho excedente que se transformou em lucro, juro 
ou renda da terra, sendo apropriado pelo Estado para o desempenho de múltiplas funções” 
(SALVADOR, 2012, p.7). 

O Sistema Tributário Brasileiro e o Financiamento das Políticas de 
Educação no Brasil  

Os marcos constitucionais de 1988 aparentam princípios mais democráticos e de 
cidadania, resultado de um processo de correlação de forças que tinha um consenso de 
colocar tais garantias no texto da Constituição. No entanto, esse desenho de um Estado de 
Bem-Estar esbarra nos interesses de frações burguesas.  

Podemos compreender que a classe burguesa interna valoriza seu próprio capital a 
partir da condição de dependência e opera articulada com a burguesia intencional. Esse 
elemento nos faz entender que no Brasil nunca ocorreu uma pactuação entre a burguesia e a 
classe trabalhadora com o objetivo de garantir direitos sociais fundamentais 
(FERNANDES,2005).  

Essa lógica burguesa de operar em torno dos seus interesses, acentuada no contexto 
de capitalismo dependente brasileiro, está exposta nas formas de financiar o próprio Estado, 
em que o financiamento do orçamento público é regressivo em relação aos trabalhadores1, 
resultando como uma das questões que compõe o quadro de concentração de renda no Brasil 
(SALVADOR,2010).  

Os movimentos populares e as forças políticas do campo da educação travam uma luta 
legítima em termos de garantir que os recursos para as políticas educacionais estejam 
presentes de forma ampla na divisão orçamentária. Entretanto, é importante analisar o 
orçamento para além da divisão equitativa, e compreender que a base de sustentação desse 
orçamento vem, em sua grande maioria, com a venda da força de trabalho pelos próprios 
trabalhadores.  

A vinculação de receitas para a área social é um instrumento importante na garantia de 
investimentos mínimos em setores elementares para a população. As políticas reguladas 
possuem um mínimo constitucional de recurso a ser aplicado, como no caso da Educação, 
em que 18% das receitas de impostos devem ser alocados na manutenção e desenvolvimento 
do ensino.  

Sob a influência das mudanças na década de 1990, os discursos de apoio à privatização 
e a flexibilização de serviços públicos começam a criar uma racionalidade na administração 
pública. Desta forma, a “questão social” passa a ser alvo de Organizações consideradas não 
governamentais, como fundações ligadas a grupos empresariais, em nome de uma 
“eficiência” do Estado.  

                                                            
1  Grande parte dos tributos arrecadados no Brasil, cerca de 60%, possui como base de incidência o consumo. 

Além disso, há grande transferência de renda do Estado para o capital financeiro portador de juros, que em 
2016 chegou ao montante de 407 bilhões de reais. Disponível em https://www.cartacapital.com.br/blogs/brasil-
debate/impostos-quem-paga-o-pato Acesso: 02/09/2018.  
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As organizações sem fins lucrativos possuem influência direta na formulação de 
políticas públicas, tendo como base seus interesses privatistas. Além disso, é preciso ter 
ciência sobre a questão do financiamento indireto de políticas educacionais, através do 
chamado gasto tributário, em que o governo transfere parte do orçamento público para 
Organizações através de isenção de impostos ou até mesmo por repasses diretos 
(PIRES,2011).  

Tabela 01 – Transferências da União à algumas entidades sem fins lucrativos – 2012/2014 

 
Fonte: Tribunal de Contas da União. 

Diante de todos os elementos aqui colocados e dentro dos limites de um texto construído 
a partir de revisão bibliográfica e originado de uma pesquisa em estágio inicial, apontamos 
algumas implicações e hipóteses importantes dentro de toda essa complexidade de questões, 
como: 

a) a tendência de ampliação da participação de Organizações privadas nas políticas 
educacionais vem aprofundando o discurso de desresponsabilização do Estado em relação a 
garantia dos direitos básicos da população; 

b) a intensificação da disputa pelo fundo público no Brasil, financiado, em sua grande 
maioria, pelos trabalhos necessário e excedente desenvolvidos pela massa trabalhadora.  

c) a tendência da manutenção de um Sistema Tributário regressivo, em uma conjuntura 
que vem desfavorecendo ainda mais a classe trabalhadora, pois correlações de forças pró-
mercado estão pautando reformas que expropriam e exploram de forma mais profunda os 
trabalhadores, beneficiando os projetos das burguesias interna e externa.   

Considerações Finais 

Grande parte do orçamento para as políticas educacionais é originado pela venda da 
força de trabalho e acabam sendo destinados para organizações privadas.  Desta forma, em 
um período de reestruturações a nível global do sistema capitalista, observamos a tendência 
de mercantilização de serviços elementares para a população e um fortalecimento da 
penetração de uma lógica do mercado na esfera estatal, aprofundando os laços do Estado 
com corporações empresariais, que organizam diferentes formas para ampliar seus domínios 
sobre o fundo público.   

A lógica capitalista dependente implica, como sinalizado por Florestan Fernandes, em 
uma condição intensa de prestígio e concentração de renda. Portanto, precisamos ter como 
horizonte o fortalecimento dos movimentos populares da classe trabalhadora, em busca de 
mudanças na organização de uma sociedade marcada pela profunda desigualdade social. 
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Introdução 

No âmbito das atividades do Grupo de Pesquisa “Federalismo e Políticas Educacionais”, 
consta a pesquisa em desenvolvimento intitulada “Regulamentação e Implementação do 
Sistema Nacional de Educação no Brasil: Relações Intergovernamentais para a Garantia do 
Direito à Educação”, financiada pelo CNPq2, cujo objetivo geral é analisar os debates, as 
proposições e as disputas do processo de regulamentação e implementação do Sistema 
Nacional de Educação e do regime de colaboração. 

Desse modo e levando em consideração o escopo maior da pesquisa, este trabalho 
apresenta um recorte para apresentar análises parciais sobre as concepções do Movimento 
Colabora Educação como a mais recente organização de interesse empresarial no debate 
sobre a colaboração federativa em matéria educativa no Brasil. 

A partir do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) em 2007, as organizações 
de interesses empresariais vêm acentuando a sua atuação junto ao Executivo e ao Legislativo 
para a implementação dos Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADE) como uma forma 
fluida de colaboração federativa. Dentre estas organizações, destacamos o Movimento Todos 
Pela Educação (TPE). 

Desde 2009 o TPE vem propondo e conduzindo experiências de ADE, a primeira delas 
no Recôncavo Baiano por solicitação do Instituto Votorantim (ABRUCIO, 2017). Além dessas 
experiências, a regulamentação dos ADE no âmbito do Conselho Nacional de Educação e 
sua inscrição no PNE sinalizam o empenho das organizações de interesses empresariais em 
despolitizar o debate sobre a necessidade de regulamentação do regime de colaboração, 
ignorando a problemática da dinâmica federativa quanto à oferta da escolarização obrigatória 
(ARAUJO, 2013).  

Embora a questão dos ADE tenha ganhado proeminência nos debates sobre 
colaboração federativa, podemos considerar que sua eficácia foi relativa, uma vez que não 
houve ampliação e replicação de experiências expressivas no território nacional, sobretudo 
em decorrência do baixo nível de institucionalização dos ADE, característica evidenciada, por 
exemplo, no relatório final do Grupo de Trabalho instituído em 2012 pela Secretaria de 
Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE) (BRASIL, 2015a) .  

No ano de 2016 surgiu o Movimento Colabora Educação, liderado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) a partir de uma proposta de redefinição da 

                                                            
1  Professora do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 
2  Edital Universal nº 1/2016, Processo nº 427959/2016. 
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estratégia de relacionamento do banco com a sociedade civil no Brasil (ABRUCIO, 2017). 
Sendo assim, segundo seu fundador, João Marcelo Borges, o Movimento Colabora Educação 
deu início às suas atividades a partir da convocação de uma Mesa Temática no âmbito do 
Conselho Consultivo da  Sociedade Civil do BID composta pela  Fundação Itaú Social, pela 
Fundação Lemann, pelo  Instituto Ayrton Senna, pelo Instituto Natura, pelo Instituto Unibanco 
e pelo  Instituto Positivo (BORGES, 2017). 

O Movimento Colabora Educação declara ter por objetivo apoiar e fomentar a 
cooperação e colaboração entre municípios, estados, o Distrito Federal e a União na gestão 
das políticas públicas de educação, com foco na melhoria do ensino e com ênfase em duas 
ações estratégicas: a produção e a disseminação de conhecimento sobre experiências de 
colaboração nas políticas educacionais brasileiras (MOVIMENTO COLABORA EDUCAÇÃO, 
2018). 

Além de fomentar e sistematizar as experiências de ADE em curso, o Movimento 
Colabora Educação vem se articulando em torno da experiência do Programa de 
Alfabetização na Idade Certa (PAIC) do Estado do Ceará que tem pouco mais de 10 anos e 
cujos resultados estão pautados por premissas gerencialistas e privatizantes, tais como 
políticas de premiação e de controle do processo de ensino-aprendizagem. 

Isto posto, de forma mais institucionalizada que os ADE e com o apoio técnico e 
financeiro do BID, o modelo do PAIC foi adotado pelo Estado do Espírito Santo3 e está em 
vias de ser adotado por outros estados da federação como Maranhão e Rio Grande do Norte.  

Metodologia 

A pesquisa “Regulamentação e Implementação do Sistema Nacional de Educação no 
Brasil: Relações Intergovernamentais para a Garantia do Direito à Educação” vem se 
desenvolvendo a partir dos elementos da sociologia compreensiva weberiana, tendo como 
por pressuposto que objetivos específicos devem convergir para a compreensão interpretativa 
da ação social de forma a conseguir explicações das causas, do curso e dos efeitos de um 
dado fenômeno. (WEBER, 2004). 

Para atingirmos o objetivo geral e objetivos específicos desta pesquisa, estamos 
recorrendo, além da análise bibliográfica, à análise documental como técnica de pesquisa. 

Os principais atores sociais investigados são o Congresso Nacional, o Ministério da 
Educação, o Conselho Nacional de Educação, bem como organizações de interesses 
empresariais e movimentos sociais.  

Com foco na atuação das organizações de interesses empresariais, neste trabalho nos 
propomos a trazer análises parciais sobre as relações entre o setor público e o setor privado 
no que tange ao debate atual sobre a colaboração federativa em matéria educativa no Brasil 
e suas consequências para instituição do SNE, em específico as concepções do Movimento 
Colabora Educação. 

As análises realizadas até o presente momento tiveram como fontes a transcrição de 
audiência pública realizada pela Comissão de Educação e Frente Parlamentar Mista de 

                                                            
3   Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo (PAES). Com o argumento de que o “Ceará é um exemplo para o 

país”, há inúmeras matérias , uma delas é a deste jornal: https://www.opovo.com.br/jornal/brasil/2017/12/ceara-
e-um-exemplo-para-o-pais-diz-especialista-do-bid.html 
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Educação da Câmara dos Deputados com o chefe de Projetos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), João Marcelo Borges, no dia 10 de maio de 2017, bem como o 
conteúdo da página oficial do Movimento Colabora Educação. 

Resultados e Discussão 

No dia 10 de maio de 2017, o chefe de Projetos do BID, João Marcelo Borges, fez uma 
exposição sobre o regime de colaboração, a convite do Deputado Alex Canziani (PTB-PR)4, 
no ciclo de palestras da Frente Parlamentar de Educação da Câmara dos Deputados.  

Durante a exposição, o representante do BID afirmou que o regime de colaboração é 
um tema central para a educação, pois, em que pese estar inscrito na Constituição Federal 
de 1988, ainda não foi objeto de regulamentação. Para afirmar esta centralidade, assinalou 
que, embora não seja a “bala de prata”, o regime de colaboração é um dos mecanismos 
importantes para a melhoria da qualidade da educação (BORGES, 2017). 

Ao contextualizar o regime de colaboração, partiu da constatação da inexistência de 
definição do mesmo e tomou como referência a definição da Secretaria de Articulação com 
os Sistemas de Ensino do MEC de 2015 que diferencia normas de cooperação de regime de 
colaboração ou o disposto no artigo 23, do que está disposto no artigo 211 (BRASIL, 2015 b) 

Pela falta de regulamentação, o regime de colaboração seria, segundo o expositor, “na 
prática” promessas de cooperação que assumiriam “múltiplas formas”, algumas mais fluidas 
e informais e outras mais estruturadas que não seriam exclusivas da área de educação, como 
é o caso dos consórcios públicos. 

A partir da defesa da não regulamentação do regime de colaboração, João Marcelo 
Borges manifestou as ações estratégicas do BID, a partir do Movimento Colabora Educação, 
quanto à produção e disseminação de conhecimento em matéria de colaboração federativa: 
a) estudo em andamento, sob a responsabilidade da Fundação Itaú Social,  sobre os 
consórcios públicos multisetoriais que possuem câmaras de educação; b)  a contratação de 
estudo específico para avaliar a implantação do PAR e seus efeitos;  c) apoio técnico e 
financeiro aos ADE (BORGES, 2017). 

Conclusões 

Parece haver certa rearticulação das organizações de interesses empresariais em torno 
da bandeira da colaboração federativa, pois se antes o protagonismo na matéria pertencia ao 
TPE, não ficam evidenciadas as razões pelas quais o BID e o Movimento Colabora Educação 
assumiram este papel no ano de 2016. 

Nesse sentido, vale ressaltar que esforços de investigação devem ser envidados no 
sentido de se compreender se essa rearticulação se dá no sentido de acordos ou de rupturas 
no interior destas organizações. 

Também é preciso empreender análises que agreguem os diferentes “pactos” 
promovidos pelas organizações de interesses empresariais nos estados e municípios 

                                                            
4  Cabe ressaltar que o parlamentar Alex Canziani (PDT-PR) foi um dos propositores do projeto de lei que 

inscrevia os ADE como regime de colaboração a partir do parecer emanado pelo CNE com a participação de 
Mozart Neves Ramos (TPE) e da resolução e continua sendo um dos parlamentares com atuação destacada 
na difusão de colaboração a partir da matriz gerencial ou empresarial. 
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brasileiros no sentido de verificar se o Movimento Colabora Educação é uma reedição com 
mais visibilidade destes pactos em escala nacional e qual é o seu componente de ineditismo. 

De todo modo, como síntese provisória, essa rearticulação das organizações de 
interesses empresariais aparentemente indica a  proposição de uma agenda comum e 
coordenada em torno da colaboração federativa que incida em questões estratégicas das 
reformas educacionais em curso tais como a Base Nacional Comum Curricular, a Reforma do 
Ensino Médio,  e a disputa sobre o SNE e sobre o financiamento da educação, de maneira a 
obstaculizar  propostas já inscritas no Plano Nacional de Educação como a estratégia 20.9, 
que trata das regulamentação das normas de cooperação dos entes federados e as 
estratégias 20.6, 20.7, 20.8 e 20.10 , que tratam da  definição e da implementação do Custo 
Aluno Qualidade, com a responsabilidade solidária da União no financiamento da Educação 
Básica. 
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Este trabalho trata do Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL, que é uma política 

pública social implementada no âmbito do Ministério da Cultura – MC e do Ministério da 
Educação - MEC. Este Plano pretende ser indutor de programas e ações governamentais e 
foi instituído abrangendo quatro eixos que são importantes na discussão da superação do 
analfabetismo funcional e da inserção à cultura da população brasileira, quais sejam: a) 
democratização do acesso; b) fomento à leitura e à formação de mediadores; c) valorização 
institucional da leitura e incremento de seu valor simbólico e d) desenvolvimento da economia 
do livro.  

A partir desses eixos discutiremos alguns aspectos que envolvem a relação entre o 
público e o privado nesta política interministerial cuja tarefa é, também, se relacionar com a 
sociedade como indutora de ações da sociedade civil e da iniciativa privada para atingir esses 
objetivos.  O nosso olhar está voltado ao momento da sua implementação, propriamente dito, 
em 2012 quando foi apresentado o plano em termos orçamentários. Assim, a partir deste 
documento orçamentário projetamos as perdas que representa a implementação da Emenda 
95, que como sabemos congela e inviabiliza esta e outras políticas sociais no Brasil nos 
próximos anos. 

Neste debate está inserida a redefinição do papel do Estado na formulação e 
implementação de políticas públicas onde o avanço da mercadificação do público e as 
diversas formas de relação entre o público e o privado estão presentes. A pesquisa objetivou 
estudar a relação entre o público e o privado, através da análise da oportunidade de parcerias 
entre sistemas públicos e instituições do Terceiro Setor e do Privado e as consequências para 
os eixos que a própria política define. Verificando nesses eixos veias orientadoras das ações 
e programas que são traduzidos de papel do Estado na atenção do direito à educação e a 
cultura, neste período particular do capitalismo e as procedentes mudanças na relação entre 
o público e o privado e a intervenção da lógica do privado na educação e na cultura brasileira 
(PERONI, 2015).  

Esta investigação em curso está inserida no trabalho desenvolvido por dois grupos de 
pesquisa, um específico sobre a relação entre o público e o privado e outro que estuda a 
administração pública e social. O método é exploratório documental e utilizamos dados já 
consolidados na produção dos órgãos envolvidos e da produção do tema. Para Ludke e André 
(1986) como uma técnica exploratória, a análise documental pode indicar problemas que 
devem ser trabalhados através de outros métodos.  

Uma das maiores feridas da sociedade brasileira é o alto grau analfabetismo representa 
um contingente gigante de pessoas, segundo o IBGE (2018) o país tinha 11,46 milhões de 
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pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabiam ler ou escrever frases simples em 
2017, que representa uma taxa de analfabetismo de 7%. O Plano Nacional de Educação – 
PNE (2014 – 2024) previa que este índice nacional estivesse perto de 6,5% em 2015. No 
entanto, as diferenças etárias e regionais demonstram que das 27 unidades da federação 
quatorze já conseguiram alcançar a meta do PNE confirmando o abismo regional. O Nordeste 
possui a maior taxa, 14,5%, as menores foram no Sul e Sudeste, que registraram 3,5% cada. 
No Centro-Oeste e Norte, os índices ficaram em 5,2% e 8,0%, respectivamente (IBGE, 2018). 
Isto significa que para mudar este cenário são necessárias políticas que integrem não só uma 
equalização econômica regional, mas a presença de políticas que estruturem a mudança 
deste cenário, com a presença de escolas e de outros equipamentos culturais. 

Esta série de informações nos colocam diante do real desafio de implementar políticas 
públicas sociais que alterem esta realidade tão penosa, ao mesmo tempo em que devemos 
estudar e defender esses avanços a partir de políticas bem desenhadas, embora já saibamos 
de antemão que não alcançarão esta parcela da população de forma automática e sim dentro 
de um projeto de nação que pense na possibilidade da sua inclusão.  

É o caso da política que escolhemos para analisar: O PNLL, formatado como uma 
política tem sido apresentado, pelo MC e o MEC, como um instrumento de mudança no 
desenvolvimento social e da cidadania acreditando na possibilidade de formar uma sociedade 
leitora como condição essencial e decisiva para promover a inclusão social e garantir, deste 
modo, a condição de cidadania e ao mesmo tempo a estruturação racional de um país 
economicamente viável. Instituída pela Portaria Interministerial Nº 1.442, de 10/08/2006, pelos 
ministros da Cultura e da Educação. E, em 1/09/2011, dotado de dispositivos administrativos 
por meio do decreto Nº 7.559 (MC, 2018). 

O PNLL contém um conjunto de programas, projetos e um calendário anual de 
atividades e eventos de iniciativa do Estado (governos federal, estaduais e municipais) e da 
Sociedade (setor privado e terceiro setor), para promover o livro, a leitura, a literatura e as 
bibliotecas no País. O Plano pode ser visto como um indutor de programas e ações 
governamentais nas diferentes instâncias da federação, já que ele dá as diretrizes para uma 
política pública (MC, 2018) 

O Plano coloca seus objetivos em quatro eixos que são: 
Eixo estratégico I - democratização do acesso, cujas ações se direcionam no sentido de 

implantar novas bibliotecas contemplando os requisitos de acessibilidade; o fortalecimento da 
rede atual de bibliotecas de acesso público integradas à comunidade, contemplando os 
requisitos de acessibilidade; a criação de novos espaços de leitura; a distribuição de livros 
gratuitos que contemplem as especificidades dos neoleitores jovens e adultos, em diversos 
formatos acessíveis; a melhoria do acesso ao livro e a outras formas de expressão da leitura; 
e a disponibilização e uso de tecnologias de informação e comunicação, contemplando os 
requisitos de acessibilidade (BRASIL, 2011). 

Eixo estratégico II - fomento à leitura e à formação de mediadores que propõe ações no 
sentido da promoção de atividades de reconhecimento de ações de incentivo e fomento à 
leitura; da formação de mediadores de leitura e de educadores leitores; da implementação de 
projetos sociais de leitura; de estudos e fomento à pesquisa nas áreas do livro e da leitura; no 
apoio de sistemas de informação nas áreas de biblioteca, bibliografia e mercado editorial; e 
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de patrocínio e organização de prêmios e reconhecimento às ações de incentivo e fomento 
às práticas sociais de leitura (BRASIL, 2011). 

Eixo estratégico III - valorização institucional da leitura e de seu valor simbólico planeja 
ações para converter o fomento às práticas sociais da leitura em política de Estado; e ações 
para criar consciência sobre o valor social do livro e da leitura (BRASIL, 2011). 

Eixo estratégico IV - fomento à cadeia criativa e à cadeia produtiva do livro prevê o 
desenvolvimento da cadeia produtiva do livro; o fomento à distribuição, circulação e consumo 
de bens de leitura; o apoio à cadeia criativa do livro e incentivo à leitura literária; o fomento às 
ações de produção, distribuição e circulação de livros e outros materiais de leitura, 
contemplando as especificidades dos neoleitores jovens e adultos e os diversos formatos 
acessíveis; e a maior presença da produção nacional literária, científica e cultural no exterior 
(BRASIL, 2011). 

Em 2012 foram dotados R$ 373 milhões de reais do Ministério da Cultura 
exclusivamente para o PNLL. As fontes de recursos eram: a Fundação Biblioteca Nacional 
(Orçamento 2012) 11,7 milhões; a Fundação Biblioteca Nacional (Financeiro 2012) 60,8 
milhões; o MC (Orçamento, Financeiro e Fundo Nacional de Cultura 2012) 206 milhões; e 
Outras fontes / parcerias 54 milhões (BRASIL, 2018). 

Saber deste volume de recursos aplicados ao programa no ano de 2012, fez com que 
olhemos para a aplicação desses recursos dentro dos seus objetivos previamente alocados. 
Primeiro identificamos que as parcerias envolvem recursos do MEC e verbas de outros órgãos 
e que a aplicação de recursos da iniciativa privada ou da sociedade civil não são significativas. 
No caso do MEC ele participou ativamente nos eixos 1 e 2; principalmente no que refere à 
criação e manutenção de bibliotecas escolares. 

Na tabela 1 pode-se verificar que o volume aplicado nos eixos é muito significativo se 
realizarmos uma síntese das ações e metas alcançadas. Nesta tabela foram colocados os 
valores globais das ações e não apenas o que o MC aportou. Percebe-se que o eixo 1 foi o 
mais importante foco de investimento. No que se refere ao eixo 4, onde as parcerias público 
e privadas acontecem o volume não foi tão elevado, no entanto, eles sempre tiveram 
contrapartida elevado do governo. No eixo 3 temos que destacar que as campanhas de 
incentivo à leitura e a indução para a criação de políticas locais foram muito menores que as 
outras  

Tabela 1 – Recursos utilizados em cada Eixo do PNLL em 2012 
Eixo 1 - Democratização do acesso  R$           588.505.554,16  
Eixo 2 - Fomento à Leitura e a Formação de Mediadores  R$             26.586.632,82  
Eixo 3 - Valorização Institucional da Leitura  R$               7.000.000,00  
Eixo 4 - Fomento à Cadeia Criativa e à Cadeia Produtiva 20 – Calendário 
Nacional  R$             29.051.080,00  
Total  R$           651.143.266,98  

Fonte: Apresentação do Ministério de Cultura, 2012 (resumo deste trabalho) 

Não trazemos aqui uma análise das fontes de recursos governamentais e nem do mérito 
da aplicação por ação ou meta. Lembramos sim, que 2012, foi o ano que os recursos 
estiveram disponíveis e foram efetivamente utilizados para alcançar os objetivos projetados. 
Nossa avaliação quer chamar a atenção de uma política poderia ser a resposta ao problema 
do baixo nível de leitura do povo brasileiro, certamente, não é a resposta para a superação 
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direta do analfabetismo, por exemplo, mas é a resposta estrutural que podia alicerçar a 
construção de políticas nesse sentido.  

No entanto, atualmente com os recursos reduzidos e com a perspectiva dele serem 
progressivamente congelados, a luz da Emenda 95/2016. Esta estagnação significa no 
primeiro momento um gasto inútil, pois se não se garante a manutenção das bibliotecas e dos 
espaços de leitura iniciados neste período, em pouco tempo não haverá mais este suporte.  

Finalmente, constatamos que este espaço pode ser parcialmente suprido pela iniciativa 
privada, mas que somente as instâncias governamentais têm a capacidade de incorporar este 
tipo de ações como instrumentos de busca da equidade da sociedade. Lembrando que a 
criação e manutenção de bibliotecas, a formação de novos leitores e o incentivo a autores 
deve ser vista como uma estratégia de desenvolvimento do país e não como uma fonte de 
gastos e muito menos como uma oportunidade de negócios e de espaço do mercado. 
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Resumo Expandido  
Eixo Temático:  Relações Público-Privado no Financiamento da Educação  

Obrigatoriedade de Matrícula na Pré-Escola e as 
Políticas de Ampliação de Acesso na Educação 
Infantil: estudo de caso em municípios gaúchos 

Teresinha Gomes Fraga 
Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Porto Alegre/RS – Brasil 

Maria Luiza Rodrigues Flores 
Camila Daniel 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre/RS – Brasil 

Introdução 

Este trabalho se relaciona a uma pesquisa que realizou monitoramento longitudinal 
(2009-2016) das repercussões da implementação da obrigatoriedade de matrícula na pré-
escola em uma amostra de municípios do Rio Grande do Sul. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Ldben) estabeleceu que a educação infantil é a primeira etapa da 
educação básica, subdividida em creche e pré-escola. A primeira subetapa, referente ao 
atendimento às crianças de até três anos, mantém-se de caráter opcional, mas a pré-escola 
tornou-se de matrícula obrigatória a partir da Emenda Constitucional 59/09 (EC 59/09).  

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo identificar eventuais relações 
entre a determinação da obrigatoriedade de matrícula na pré-escola e as políticas municipais 
implementadas no período que antecedeu o limite legal para a universalização. Para a 
amostra aqui apresentada, destacaremos duas políticas: a realização de parcerias entre 
instituições privadas e o ente público e a redução da jornada de atendimento. 

Como fundamentação para o estudo, abordamos a obrigatoriedade de matrícula escolar 
na pré-escola (CAMPOS, 2010; CAMPOS E BARBOSA, 2016) e a duração da jornada escolar 
(ARAÚJO E PEIXOTO, 2017), apoiando-nos, também, no atual Plano Nacional de Educação 
(PNE) 2014-2024, criado pela Lei 13.005/14. No que refere à realização de parcerias público-
privadas no âmbito da educação, nos alinhamos aos estudos de Adrião (2018); Peroni (2015), 
Peroni e Flores (2018); Susin (2009) e Borghi e Bertagna (2016).  

Metodologia 

Trata-se de um estudo quali-quantitativo do tipo estudo de caso (YIN, 2005), apoiado na 
sistematização e análise de micro dados estatísticos oriundos do Censo Educacional do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) disponibilizados no Portal 
do Laboratório de Dados Educacionais da Universidade Federal do Paraná (UFPR, 2018) e 
dados populacionais disponibilizados pela Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande 
do Sul (FEE). O conjunto de municípios acompanhados na pesquisa maior é composto pelos 
sete municípios do estado com maior demanda por vagas na etapa educação infantil no ano 
de 2010, segundo estudo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS, 2010). Analisamos aqui 
o caso dos três municípios de nossa amostra que mais se aproximaram da universalização 
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da pré-escola em 2016: Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo, colocando em relação 
os dados sobre o acesso à pré-escola em termos de percentuais de atendimento; as 
informações sobre a dependência administrativa das matrículas e os dados sobre a duração 
da jornada, utilizando como recorte o período entre 2013-2016. 

Resultados e Discussões 

Para o cálculo da evolução das matrículas na pré-escola entre os anos de 2013-2016, 
utilizamos a estimativa populacional produzida pela FEE, colocando-a em relação com as 
matrículas informadas no Censo Educacional do INEP. Com a taxa de atendimento resultante, 
observou-se que, em relação ao atendimento na pré-escola no ano de 2016, os três 
municípios apresentaram os seguintes índices: Porto Alegre, 71% de atendimento; Novo 
Hamburgo, 90% e São Leopoldo alcançou 108% de cobertura, tendo, portanto, apenas este 
último universalizado a pré-escola.1  

O acompanhamento da evolução das matrículas na pré-escola por dependência 
administrativa possibilitou observar que Porto Alegre e São Leopoldo ampliaram a oferta a 
partir de matrículas em instituições privadas conveniadas, sendo que em paralelo ampliaram 
também as matrículas na rede municipal e em instituições privadas. Em Novo Hamburgo, o 
crescimento das matrículas ocorreu na rede municipal, sendo que as matrículas decorrentes 
do conveniamento decresceram 96% ao longo do período. 

Em seu conjunto, os documentos normativos existentes determinam ou ratificam o 
direito à matrícula escolar em instituições públicas, gratuitas, laicas e com oferta educacional 
de qualidade, porém, as parcerias público-privadas têm se mostrado a principal opção para a 
expansão da cobertura no período recente (BORGHI E BERTAGNA, 2016). Segundo as 
autoras, as Regiões Sul e Sudeste do Brasil foram as que mais conveniaram com instituições 
da sociedade civil para ofertar educação infantil no período que antecedeu ao final do prazo 
para efetivação da obrigatoriedade de matrícula, como é o caso de dois dos municípios aqui 
analisados. 

Envolvendo dados da Região Sul, Campos e Barbosa (2016) apontaram, com base em 
estudo empírico, que a redução da jornada e a parceria público-privada foram estratégias 
utilizadas pelos municípios da amostra para dar conta da determinação da EC 59/09. Afirmam 
as autoras (2016) ser preocupante a prioridade de investimento na rede conveniada, uma vez 
que esse repasse pode comprometer os recursos destinados à ampliação da rede própria. 

Segundo Adrião (2018), as dimensões e formas de privatização da educação no Brasil 
podem se caracterizar como relacionadas à gestão da educação, à oferta educacional e/ou 
ao currículo. Neste estudo, identificamos o caso da privatização da gestão da educação, 
modelo que se desdobra em diferentes modalidades de subsídio público à oferta privada, 
incluindo-se contratos para gestão de unidades públicas. 

Em relação à jornada de atendimento, Porto Alegre diminuiu a oferta em tempo parcial 
e ampliou significativamente a oferta do tempo integral ao longo do período analisado, fluxo 
                                                            
1  Como o cálculo de percentual de atendimento para 2016 é uma estimativa, no caso de São Leopoldo, que 

apresenta um percentual superior a 100%, este pode ser explicado por alguma distorção neste cálculo, e/ou 
pelo fato de que o município atenda crianças não registradas como residentes em seu território (fato comum 
na região) e/ou pela possibilidade de dupla matrícula de um mesmo aluno nos casos autorizados de 
atendimento educacional especializado (AEE). 
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que não se verificou nas demais cidades. No caso de Novo Hamburgo, faz-se necessário 
destacar que a expansão é constante em turno parcial ao longo da última década. Cabe aqui 
destacar que a oferta de matrículas em tempo integral na educação infantil não só é direito da 
família trabalhadora, como também é garantia do direito da criança pequena à educação em 
tempo integral, com demanda por sua expansão determinada no atual PNE, sendo importante 
estudos sobre a qualidade desta oferta (ARAÚJO E PEIXOTO, 2017). 

No município de São Leopoldo, houve registro de um crescimento de 95% da jornada 
parcial no ano de 2015, mantendo-se o índice para o ano de 201,6 indicando que São 
Leopoldo pode ter atingido a meta de universalização da pré-escola em função da redução 
constante da oferta de tempo integral. Novo Hamburgo e São Leopoldo realizaram 
movimentos similares utilizando a redução da jornada aliada à ampliação da oferta destas 
matrículas na rede própria, em salas localizadas em escolas que antes atendiam 
exclusivamente o ensino fundamental. CAMPOS (2010) apontou a preocupação com o fato 
de que a obrigatoriedade de matrícula na pré-escola poderia se dar por uma oferta sem 
qualidade, sendo necessários estudos in loco para verificação das condições de 
infraestrutura, equipamentos e materiais para avaliar os contextos da oferta nestes espaços, 
além da própria proposição curricular.  

Porto Alegre mantém constante o alto percentual de matrículas decorrentes de 
conveniamento, política adotada nas últimas décadas, tendo ampliado, também, as matrículas 
na rede própria no período, e destacando-se devido ao índice de oferta de 65% das matrículas 
da pré-escola em tempo integral no ano de 2016, em uma curva diversa em relação aos 
demais municípios pesquisados. Essa realidade confirma estudos sobre a expansão da 
prática de conveniamento entre o poder público e organizações da iniciativa privada, presente 
desde os anos 1990 com base nas reformas neoliberais, dentro do contexto da redefinição do 
papel do Estado no Brasil (PERONI, 2015).  

A partir da análise dos dados deste estudo, concordamos com Peroni e Flores (2018) 
no sentido de que a concepção de educação infantil presente nos dispositivos legais, além de 
não ter se materializado para todas as crianças, está, de fato, ameaçada por modelos 
privatistas, que podem fragiliza o controle social, colocando em risco os padrões de qualidade 
(SUSIN, 2009). 

Conclusões 

A partir das evidências, observou-se que, no período investigado, os três municípios 
analisados lançaram mão das estratégias apontadas pela literatura: as parcerias público-
privadas e a redução da duração da jornada, prejudicando a consolidação do direito à 
educação infantil pública, gratuita e de qualidade social. 
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Plano Nacional de Educação 2014 e o Plano Estadual 
de Educação 2016: implicações no financiamento da 
educação especial no estado de São Paulo  

Marcia Maurilio Souza1 
Vanessa Dias Bueno de Castro2 

Universidade de São Paulo (USP), São Paulo/SP – Brasil 

Resumo 
O movimento mundial em prol da inclusão social e educacional do público-alvo da educação 
especial, intensificado na década de 1990, culminou em 2008 com uma legislação que direciona 
as matrículas desses alunos para as classes comuns, que foram reforçadas pela Meta 4 do Plano 
Nacional de Educação-2014, mas esses documentos garantem os repasses de verbas públicas 
às instituições sem fins lucrativos de educação especial por meio de convênios. Este trabalho teve 
por objetivo apresentar e analisar os repasses feitos a essas instituições no Estado de São Paulo. 
Para tanto, utilizamos a pesquisa documental. Como resultados, constatamos que os convênios 
com as secretarias de educação representam valores significativos para a manutenção das 
instituições e asseguram um “sistema de ensino especializado paralelo e substitutivo” às classes 
comuns, o que nos faz considerar que as políticas que a secretaria estadual adota em relação à 
educação especial e seu público-alvo é contrária à perspectiva inclusiva.  
Palavras-chave: Educação Especial. Parcerias Público-Privadas. Financiamento da Educação. 
Financiamento da Educação Especial. Secretaria de Estado de Educação de São Paulo.  

 National Plan of Education 2014 and the State Plan for Education 2016: 
implications for  special education financing in the state of São Paulo  
Abstract 
The global movement of the special education target audience for social and educational inclusion, 
intensified in the 1990s, culminating in 2008 on a legislation that directs the enrollments of these 
students to common classes, this being reinforced by Goal 4 of the National Education Plan 2014, 
these documents guarantee the transfer of public funds to non-profit special education institutions 
through affiliates. This task was aimed at analyze and check the transfers made to these institutions 
in the State of São Paulo. For this, we used documentary research. As a result, we found out that 
the agreements with the education bodies represent considerable values for the maintenance of 
institutions, ensuring a "parallel and substitutive specialized education system" to the common 
classes, which makes us consider that the policies adopted by the state education body in relation 
to special education and its target audience is contrary to the inclusive perspective.  
Keywords: Special Education. Public-Private Partnerships. Financing of Education. Financing 
of Special Education. Secretary of State for Education of São Paulo.  

                                                            
1  Mestre em Educação e Doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da USP. E-mail: 

mar2msouza@hotmail.com 
2  Mestre em Educação Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Doutoranda em Educação pela 

Faculdade de Educação da USP. E-mail: van.bcastro@gmail.com 
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Introdução 

Com a ampliação do debate público em torno dos desafios impostos à Educação, o 
papel dos professores vem ganhando destaque. Tal centralidade não se dá apenas no nível 
ideológico e/ou científico, mas sobretudo porque, como reforça Antônio Nóvoa (NÓVOA, 
1999), a formação inicial e continuada de professores teria se tornado um significativo e 
lucrativo negócio. Nesta perspectiva, fundações e institutos familiares privados mantidos por 
segmentos integrantes da elite econômica do país atuariam na definição de políticas públicas 
e também na formação de professores, reforçando valores ideológicos de diferentes setores 
conservadores da sociedade brasileira.  

O presente artigo apresenta parte do mapeamento inicial realizado no âmbito da 
pesquisa de doutorado “Fundações e institutos familiares privados e a formação de 
professores: como a elite econômica atua na educação brasileira”, em andamento. 
Localizada no âmbito da Sociologia da Educação, referida pesquisa parte da hipótese de que, 
ao manter ações formativas para professores e uma agenda de incidência na educação básica 
via institutos e fundações familiares, parte das famílias que integram a elite econômica 
nacional desenvolve estratégias de dominação simbólica, o que se materializaria no 
esvaziamento e desvalorização da fala dos profissionais e pesquisadores da educação e na 
consequente apresentação e reforço de valores e ideias alinhados à manutenção das 
estruturas centralizadoras de poder.  

O mapeamento de projetos e iniciativas de formação de professores mantidos por quatro 
grandes fundações e institutos educacionais familiares privados, quais sejam,  Fundação 
Lemann (FL), Fundação Tide Setúbal (FTS), Fundação Roberto Marinho (FRM) e Instituto 
Península (IP), nos permite identificar elementos e perspectivas em disputa no campo da 
Educação básica. Tal entendimento é essencial para compreender o jogo de forças e visões 
de Educação em disputa na nossa sociedade.  

A Educação escolar permanece, com grande intensidade, no radar do setor privado. 
Não podemos deixar de considerar o conjunto de reformas realizado a partir da década de 90 
do século XX, quando a Educação escolar sofreu influências de uma difusão ideológica 
neoliberal que deixou, entre diversos legados, a transformação de diretores em gestores, 
colocando a escola em um espaço de maior vulnerabilidade à lógica, ideias e práticas 
empresariais (NEVES, 2014; CAETANO, 2015).  

Neves (2014) chama a atenção para o movimento realizado nos dois governos de 
Fernando Henrique Cardoso (1994 a 2001), quando as políticas sociais sofreram um processo 
de descentralização e fragmentação. Uma das consequências daquela movimentação seria a 
fundação de uma forma de cidadania, como indica a autora, forjada na ideia de 
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“responsabilidade social”. Em outras palavras, a sociedade teria ganho uma roupagem de 
colaboração mútua, em que vários parceiros, inclusive a iniciativa privada, atuariam 
mutuamente em prol do que seria considerado “bem estar social”. Seja pressionando o poder 
público ou ainda estabelecendo parcerias na própria execução de políticas sociais, deu-se 
início ao que poderia ser compreendido como uma partilha de responsabilidades na 
formulação e implementação de políticas públicas entre Estado, setores privados e 
organizações não-governamentais (ONGs). Não é a toa que as ONGS experimentaram 
significativo crescimento naquele período: 157%.1.   

No âmbito da Educação é possível identificar, desde então, uma proliferação de 
estratégias de intervenção privada, como realização de consultorias, de convênios, parcerias 
público-privadas, assessorias diversas, realização de pesquisas, avaliações e ainda o 
protagonismo de grupos organizados da sociedade civil, que pautam o debate e as políticas 
públicas graças às suas redes de influência, além de desenvolvem diversas ações de 
mobilização social (MARTINS, 2016). Tais estratégias gerenciais, que englobam medidas de 
terceirização, descentralização e privatização, diminuindo o papel do Estado diante das 
políticas sociais e da Educação pública, estão alinhadas aos marcos referenciais dos 
organismos multilaterais, especialmente do Banco Mundial (CAETANO, 2015, p. 53; HADDAD, 
2008).  

É neste contexto que os “Corporate reformers”, ou reformadores empresariais, 
conquistaram espaço (RAVITCH, 2011). Freitas indica que a “coalização entre políticos, mídia, 
empresários, empresas educacionais, institutos e fundações privadas e pesquisadores” 
(FREITAS, 2012, p. 380), alinhada ao ideário de que a maneira de organização da iniciativa 
privada é a lógica mais adequada para solucionar os problemas enfrentados pela Educação, 
atua nas mais diversas frentes (FREITAS, 2014). As ações desses grupos se dariam na esfera 
dos conteúdos e métodos de ensino e também no âmbito dos objetivos e avaliação do 
processo educativo.  

Os resultados de tal aproximação não são claros e suas consequências ainda não são 
facilmente percebidas, mas é possível verificar uma ampliação da produção de discursos  
sobre o professor o que, inclusive, se alimenta da prática dos próprios professores e se 
legitima através de uma reflexão sobre eles (NÓVOA, 1999). Entretanto, este ciclo não é 
virtuoso: em um contexto em que um grupo de “especialistas” são promovidos à categoria de 
“autoridades” na produção teórica e discursiva do campo educativo, o professor seria, por sua 
vez, deslegitimado enquanto produtor de saber (CONTRERAS, 2002).  

Metodologia 

Delimitamos como objeto de pesquisa projetos que envolvam ações de formação de 
professores mantidos por FL, IP, FTS, FRM, todas organizações familiares, privadas e 
representativas da elite econômica do país (Forbes Brasil 2016). Na primeira etapa da 
pesquisa foram mapeados os principais projetos de formação de professores desenvolvidos 
por essas instituições.  
                                                            
1  Publicação organizada pelo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - IPEA, em parceria com a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais 
- ABONG e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas – GIFE. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/fasfil/2005/default.shtm Acesso em 8/4/2017, às 14h.  
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A Fundação Lemann leva o nome do homem mais rico do país, Jorge Paulo Lemann. A 
Fundação mantém programas segmentados em três grandes grupos: “para aprender”, com 8 
programas tendo como base tecnologias disponibilizadas para que o estudante possa 
aprender on line; “para ensinar”, com 10 programas formativos voltados a professores, 
oferecendo inclusive “até ferramentas pedagógicas inovadoras com recursos especiais para 
quem quer ensinar”. O discurso norteador dos programas é o de oferecer “apoio para tornar 
professores mais inovadores e eficazes”2,. Por fim, o terceiro grupo de projetos está voltado 
para políticas educacionais, que oferta dados e pesquisas para gestores e além de reforçar o 
movimento pela Base Nacional Comum Curricular.  

A segunda organização estudada é o Instituto Inspirare, presidido por Bernardo Gradin 
que, com sua família, ocupa o 47° lugar na lista dos 70 maiores bilionários brasileiros, segundo 
levantamento realizado pela Forbes Brasil 2016. Entre os focos de atuação do Instituto estão 
educação integral e oferta de “ferramentas pedagógicas”, sempre defendendo a “inovação” 
em processos educativos. No programa “Educação Pública Inovadora”, por exemplo, o 
Instituto Inspirare “busca contribuir com a discussão de políticas públicas e apoiar redes de 
ensino no desenvolvimento e implantação de inovações educacionais capazes de ampliar a 
qualidade e a equidade da educação pública no Brasil”3. 

A terceira organização a ser estudada é a Fundação Tide Setúbal, organização familiar 
que atua no território de São Miguel Paulista, em São Paulo (SP). A Fundação realiza diversas 
ações formativas no território, inclusive formação de professores em parceria com a Diretoria 
Regional de Ensino, ação alocada no âmbito da “incidência em políticas públicas”.  

Por fim, a Fundação Roberto Marinho, fundação mantida pela família que ocupa a 6ª 
colocação na lista dos mais ricos do país, cujo patrimônio chegaria a R$ 12,86 bilhões. A 
Fundação mantém programas voltados para a Educação, Cultura e Meio Ambiente, sendo 
que entre os programas com foco em educação básica e formação de professores estão o 
Telecurso, realizado em parceria com a Fies, cujo alcance chega a 40 mil professores 
formados na “metodologia Telessala” e que é adotado como política pública em 9 estados 
(Acre, Amazonas, Bahia, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e 
Rondônia) e o Multicurso Movimento, com foco na “ Cultura Corporal, sendo que as primeiras 
edições do programa foram realizadas em parceria com o Instituto Coca-Cola. 

O mapeamento de iniciativas foi elaborado a partir de análise documental e entrevistas 
com os seus formuladores, etapa ainda em andamento.  

Resultados e discussões 

As aproximações desses grupos econômicos com o professorado ainda não difusas e 
pouco acessíveis. Ainda assim, a leitura preliminar dos projetos apresentados nos sites das 
organizações nos permite verificar uma visão instrumentalizadora da prática educativa, 
compreendendo o educador como um operador de planos de ensino previamente elaborados.  

Outro ponto que merece destaque está na abrangência das relações mantidas entre 
esses grupos e setores atuantes no campo da Educação. A título de exemplo, por ocasião 
das audiências sobre a reforma do Ensino Médio, por exemplo, o Instituto Inspirare, FL e 

                                                            
2  Fonte: http://www.fundacaolemann.org.br/coursera-brasil/#para-educadores Acesso em 9/4/2017, as 11h02 
3  Fonte: http://inspirare.org.br/category/educacao-publica Acesso em 9/4/217 às 10h15. 
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Instituto Unibanco participaram ativamente do debate político, portando-se, por vezes, como 
indica a reportagem do Projeto The Intercept_Brasil4, “como partidos políticos” (BORGES, 
2016). O avanço de grupos privados no espaço público de debate sobre a Educação, todavia, 
merece destaque: a própria FL indica em seu relatório de atividades de 2017 o avanço com 
sucesso na articulação de políticas públicas, destacando a aprovação da Base Nacional 
Curricular Comum. 

Além disso, fundações e institutos familiares privados também produzem conteúdos 
pedagógicos, elaboram metodologias formativas e realizam, inclusive, planos de aula, que 
ficam “disponíveis” ao professorado. A FL, além disso, após adquirir a Revista Nova Escola e 
Gestão Escolar, títulos bastante conhecidos entre professores, firmou recente parceria com o 
Google.org. Com a ação, a FL objetiva atingir mais de um milhão de professores via oferta de 
planos de aula, inclusive em regiões de baixa conectividade. 

A aproximação desses grupos com a escola pública não seria, pois, desinteressada. A 
escola não seria somente um local onde circulam fluxos humanos, mas também onde se 
travam interações sociais e relações de poder. Ela seria, por excelência, local de gestão e de 
transmissão de saberes e símbolos (FORQUIN, 1992:28). Em última análise, uma das 
principais funções da escola seria a conservação e transmissão da herança cultural. Bourdieu 
(BOURDIEU, 2005) indica que os sujeitos formados em determinada disciplina ou escola 
compartilham de um mesmo espírito literário ou científico. Ou seja, esses sujeitos, ao estarem 
submetidos a um mesmo modus operandi, são “programados” em termos de percepção, 
pensamento e de ação e encontram-se predispostos a manter com seus pares uma relação 
de cumplicidade e comunicação. Isto implica em afirmar que os sujeitos formados dentro de 
determinada tradição educacional compartilham modelos, regras, exemplos, metáforas e 
imagens, ou seja, dominam uma linguagem comum, que facilita e possibilita o diálogo entre 
os membros deste mesmo grupo.  

A escola proporcionaria aos seus influenciados uma disposição geral geradora de 
esquemas particulares capazes de serem aplicados em campos diferentes do pensamento e 
da ação, a que o Bourdieu chama de habitus escolar. Assim sendo, a escola (e por 
consequência seus agentes) pode ser entendida como uma instituição socializadora 
estratégica justamente pela sua capacidade de formar habitus, de inculcar valores e promover 
a integração cultural em determinada sociedade. Ao enveredarem pela seara da Educação, 
grupos familiares galgariam espaço não apenas em um negócio, como afirma Nóvoa (1999), 
mas também assumiriam um lócus privilegiado para reforço de valores e paradigmas da elite 
econômica nacional. Este labiríntico jogo de dominação simbólica (ELIAS, 1994) envolve 
igualmente complexas relações entre fundações e institutos privados familiares - braços 
sociais de negócios familiares de grande projeção na economia nacional, como, por exemplo 
o setor bancário, produção de alimentos e produção midiática, entre outros –, secretarias de 
educação e o próprio professorado. É essencial, portanto, compreendermos o complexo jogo 
em questão sob o prisma sociológico.  

  

                                                            
4  Site do projeto: https://theintercept.com/brasil/  
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Introdução 

Esse trabalho analisou relação público privado entre o município de Campo Grande/MS 
e a entidade filantrópica Sociedade Caritativa e Humanitária (SELETA) na contratação 
temporária de recreadores e técnicos administrativos para atuarem nos Centros de Educação 
Infantil (CEINFs) do município em desconformidade com a regra geral do artigo 37 da 
Constituição Federal de 1988 (CF/1988). A parceria encerrou em dezembro de 2016, quando 
o Ministério Público do estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) impetrou uma Ação Civil 
Pública que culminou com a demissão de 2.351 trabalhadores. Desses, 2.080 prestavam 
serviço na educação infantil por meio dos CEINFs, nas funções de recreadores e técnicos 
administrativos.  

Além do flagrante desrespeito a legislação que regulamenta a educação nacional que 
vinha sendo descumprida desde 1997 a intervenção do MPMS se deu de forma tardia, por 
meio de pedidos de Ajuste de Conduta em 2013 quando as forças políticas tradicionais não 
estavam mais à frente do Executivo Municipal1, ou seja, era uma situação ilegal que se 
manteve de 1997 a 2016 com o município firmando convênios de formas sucessivas e 
ininterruptas com a instituição em detrimento da CF/1988 que determina a necessidade de 
concurso público para a contratação de servidores, e que contratações fora de concurso 
devem ocorrer somente em caráter excepcional. 

Em 2016 o MPMS interveio por meio de uma Ação Civil Pública, indicando que havia 
violação à legislação vigente e o abuso de direito. Essa ação: de um lado, mesmo que 
tardiamente tentou resolver uma situação irregular no uso do instrumento convênio para 
contratação de pessoal, constatando que havia um número elevado de pessoal para atuar na 
administração pública, pagos com recursos públicos, e sem a condição de caráter 
excepcional; do outro, os efeitos dessa ação foram prejudiciais aos trabalhadores que foram 
demitidos de uma única vez; para as crianças atendidas nos CEINFs e aos pais, pois houve 
interrupções em grande parte dos atendimentos. Houve ainda a alegação por parte do 
município e da entidade de não haver recursos para pagar os salários vencidos e os direitos 
trabalhistas gerando um grave problema de ordem educacional, trabalhista e social no 
município.  

                                                            
1  O Município de Campo Grande teve à frente do executivo municipal prefeitos de um mesmo partido político de 

1993 até 2012. A partir do ano de 2013 assume o executivo um candidato da oposição a esse partido que teve 
o mandato cassado em 2014 e foi reconduzido ao cargo em 2015. 
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Para elucidar esta opção político-administrativa nas políticas de educação, o estudo está 
situado historicamente no contexto da reconfiguração do Estado brasileiro na década de 1990, 
que apresentou como estratégia a reforma do Estado e a diminuição da sua atuação frente às 
Políticas Sociais. Com isso, ocorre a transferência da responsabilidade da questão social do 
Estado para a sociedade, por meio de parcerias público/privadas.  

As parcerias são formalizadas por meio de contratos entre o Estado e as empresas 
privadas ou organizações sociais, que variam conforme o tipo de serviço prestado, que vão 
desde a construção, gestão e manutenção ou a própria prestação de serviços. As parcerias 
público/privadas tem nas políticas de cunho neoliberal uma das suas bases para flexibilizar 
os processos de valorização e acumulação do capital e consequentemente desvalorizar a 
força de trabalho.  

Para Montaño (2010) a privatização e a descentralização dos processos de gestão e de 
prestação de serviços sociais e assistenciais, pressupõe iniciativas distantes dos mecanismos 
democráticos no âmbito estatal: contratos temporários, inexistência de concursos públicos, 
inexistência de licitações públicas, inexistência de controles sociais sobre os gastos e 
recursos, garantia de continuidade dos serviços, entre outros processos. 

Diante disso, analisou-se os documentos do convênio e os emitidos pelo MPMS 
denominado de Ação Civil Pública e Termos de Ajuste de Conduta (TAC) que resultaram na 
demissão de todos os contratados. A hipótese é de que os convênios ininterruptos entre o 
município e a SELETA não ocorreram em situações de necessidade excepcional de interesse 
público, mas foi uma forma de driblar a CF/1988 utilizando-se das prerrogativas criadas pela 
legislação sobre as parcerias público/privadas. 

Metodologia 

Como procedimentos metodológicos foi realizado consultas à legislação educacional em 
âmbito federal e municipal, aos documentos produzidos pelo município de Campo 
Grande/MS, aos documentos produzidos pelo MPMS e a literatura pertinente a área. 

O levantamento bibliográfico permitiu aprofundar os conhecimentos a respeito dos 
conceitos de parcerias e de público/privado e seus desdobramentos históricos, políticos e 
sociais. Em relação à legislação utilizou-se a CF/1988, Lei nº 8.745/1993, Lei nº 9.790/1999, 
Lei nº 11.079/2004 e os processos judiciais ajuizados pelo MPMS.  Elegeu-se como categoria 
de análise a historicidade que permitiu verificar o entretempo de 1997 a 2016 quando houve 
a realização sucessiva dos convênios entre o ente público e a entidade e as medidas tomadas 
pelo MPMS.  

Resultados e Discussão 

A SELETA é uma instituição de caráter social e filantrópico, que atua em Campo Grande 
desde 1926. Os convênios celebrados com o município iniciaram em 1997 e tinham como 
objeto a prestação de serviços sócio educativos em regime de cooperação mútua com a 
Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Políticas e Ações Sociais e Cidadania. 
Essa situação que culminou com a Ação Civil Pública, já havia sido alertada pelo MPMS. Em 
17 de agosto de 2011, foi emitido o primeiro TAC com o município, que pedia a demissão dos 
trabalhadores contratados pelo convênio e a realização de concurso público para provimento 
dos cargos. O ajuste determinava prazo de noventa dias para ser cumprido e a contratação 
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dos trabalhadores pelo município deveria ser por meio de concurso público (MATO GROSSO 
DO SUL, 2016). 

O TAC de 2011, bem como o outro Termo Aditivo firmado em 21 de março de 2014, não 
foi cumprido pelo município e nem pela SELETA no prazo estipulado e além do 
descumprimento houve reincidência nas contratações pois de 2014 a 2015, ao invés da 
demissão dos trabalhadores houve aumento no quantitativo de pessoal contratado, dobrando 
o número de trabalhadores. 

Frente a isso, o MPMS, ingressou com uma Ação Executiva (obrigação de fazer), na 
Segunda Vara de Direito Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos se atendo, 

[...] às irregularidades no âmbito da SELETA, no que tange às contratações irregulares 
relativas aos Convênios firmados com o Município de Campo Grande-MS, bem como à 
demonstração da contribuição do gestor da entidade para que, por conveniência e 
vantagem financeira, a situação de contratações irregulares se mantivesse e evoluísse ao 
ponto de se ter milhares de funcionários remunerados pelo Poder Público sem que 
houvesse uma ação para que as ilegalidades se encerrassem. Não há que se falar 
somente em omissão, pois as ações tomadas pelo gestor da entidade demonstram total 
afinidade com a vontade dos gestores municipais (MATO GROSSO DO SUL, 2016, p. 3). 

O processo traz como argumento a violação do inciso II do artigo 37 da CF/1988 ao 
realizar contratações ilimitadas de pessoas, muitas por indicação de terceiros (políticos ou 
não) não observando as formalidades da lei, e ainda, pessoas contratadas para trabalhar na 
entidade na sua atividade fim que deveriam ter seus salários pagos por ela e no entanto eram 
remuneradas com verbas públicas do convênio firmado com o Município de Campo Grande. 
(MATO GROSSO DO SUL, 2016, p. 6). 

Segundo o documento, o município não tinha controle dos vínculos empregatícios e não 
administrava os pagamentos efetuados pelo convênio, desconhecendo a quantidade de 
trabalhadores e se efetivamente as pessoas contratadas estavam trabalhando, pois o controle 
de ponto era ineficaz. Havia pessoas trabalhando em locais que não atendiam crianças e 
adolescentes, tais como Centro de Convivência de Idosos, Secretaria de Assistência Social, 
Procuradoria-Geral do Município, Associação do Banco do Brasil entre outros.  

Outra irregularidade foi que além do valor recebido para o pagamento dos salários a 
entidade, tinha lucro de cinco por cento para a operacionalização dos convênios, “[...] sendo 
inadmissível que o Município pague seus funcionários e que ainda a entidade receba uma 
‘comissão’ sobre os salários dos funcionários que ela deveria pagar às suas expensas” 
(MATO GROSSO DO SUL, 2016, p. 16), fato que chama a atenção, pois ela é caracterizada 
uma entidade sem fins lucrativos. 

Conclui-se que a administração pública deve realizar concurso público com determinado 
número de vagas e com a nomeação destas. Em âmbito federal a referida exceção ao 
concurso foi regulamentado pela Lei n. 8.745/1993, no artigo 2º que estabeleceu as hipóteses 
consideradas como de necessidade temporária de excepcional interesse público. A LC  
municipal n. 190/2011, artigo 292, determina que contratos temporários devem ocorrer 
somente em situações emergenciais, quando há necessidade de contratações para que 
serviços essenciais não sejam interrompido. Ou seja, a contratação por tempo determinado 
para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público é uma exceção 
que está prevista na CF/1988, portanto não pode ser prolongado ad infinitum. 
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A demissão por força da Ação Civil Pública ocorreu em dezembro de 2016, deixando os 
2.351 demitidos sem os salários do mês de dezembro, 13º salário e sem previsão de 
pagamento da rescisão dos contratos trabalhistas com os trabalhadores da educação 
pagando o ônus da ação. 

As transferências das ações estatais para a entidade de caráter público/privada 
deslocaram as responsabilidades do Estado para a iniciativa privada e o direito a uma 
educação de qualidade foi substituído por interesses escusos, como demonstram os 
documentos analisados e os processos instaurados. 
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