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Apresentação da temática 

 

O resumo em tela relata a proposição de uma pesquisa de doutorado em educação na 

linha de políticas educacionais, especificamente no tema do financiamento da educação básica. 

O estudo encontra-se em fase inicial, momento em que está sendo elaborado o levantamento 

bibliográfico e a busca de embasamento teórico para fundamentar o trabalho. 

O tema do financiamento da educação pública é de extrema relevância para a área da 

educação, pois o investimento público é que garante a implementação e manutenção de políticas 

educacionais que assegurem a educação pública como direito social previsto na constituição 

brasileira. 

Este trabalho de pesquisa de doutorado se insere no campo das políticas educacionais e 

buscará compreender em que medida a arena de disputas configurada nas dimensões políticas 

da então PEC 241/55 de 2016 refletiu nas diretrizes futuras do financiamento público da 

educação. 

O estudo tomará por base o processo de tramitação e aprovação da PEC nº 241/2016 na 

Câmara dos Deputados e também como PEC nº 55/2016 no Senado Federal, hoje Emenda 

Constitucional nº 95/2016, detendo-se especificamente aos aspectos do debate que tenham 

relação com os recursos do financiamento da educação, pois o texto da referida PEC abrange 

todo orçamento do Governo Federal, nas diferentes áreas. 

 

 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender o jogo de forças que se processa na arena 

legislativa diante do debate e aprovação de um ordenamento que impacta no financiamento 

público da educação. Para alcançar tal propósito foram traçados os seguintes objetivos 
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específicos: a) analisar o processo de Estado formação do Estado Brasileiro e a relação de tal 

processo com a construção de políticas públicas voltadas ao financiamento da educação básica; 

b) explicitar conceitos e ferramentas de análise que compõem o campo da Análise de  Políticas, 

com ênfase na políticas públicas educacionais e seu financiamento; c) elaborar um 

levantamento a respeito da produção científica em  torno do tema do financiamento da educação 

no Brasil, de modo utilizar os estudos já produzidos para nortear e potencializar a pesquisa a 

ser realizada; d) palmilhar o percurso de debate e aprovação do texto da PEC nº 241/55 de 2016, 

no Legislativo Federal, no intuito de revelar o funcionamento intrínseco da arena legislativa e 

o processo constitutivo deste ordenamento que impacta nas políticas de financiamento da 

educação; e) identificar, considerando a teoria de base utilizada no decorrer desta pesquisa, a 

revisão de literatura e a análise do material empírico, a arena de disputas presente no Legislativo 

Federal e sua atuação no processo de construção do Novo Regime Fiscal, que trará implicações 

diretas no financiamento da educação pública brasileira por duas décadas. 

 

Justificativa 

 

Entende-se que investigar a arena e os campos de disputa configurados em torno da 

discussão da PEC 241/55, no Congresso Nacional, tende a revelar nuances do processo 

legislativo que em geral passam despercebidos quando se detém ao estudo do texto final de uma 

lei. Tais particularidades precisam ser desveladas por meio de um método científico de estudo, 

de modo que possam contribuir nas pesquisas do campo da educação, e também na constituição 

de novas políticas educacionais, com ênfase nas políticas que impactam no financiamento da 

educação. 

No âmbito das políticas educacionais voltadas à educação, em especial no campo do 

financiamento público, são necessários estudos que contribuam para melhor compreensão das 

possibilidades da sociedade e dos indivíduos influenciarem no processo de construção das leis 

e programas, na fase de construção no legislativo. 

O financiamento da educação é fundamental para o desenvolvimento da educação e da 

sociedade, constituindo-se como tema central no desenvolvimento da educação. No caso da 

PEC 241/55, atual Emenda Constitucional nº 95, sua aprovação trará impactos diretos no 

financiamento da educação pública nos próximos 20 anos, constituindo-se, por esta razão, tema 

de grande relevância dentro dos estudos do campo do financiamento da educação e políticas 

públicas, pois a garantia dos recursos orçamentários é vital para a manutenção e ampliação do 

direito constitucional à educação para todos. Esse ordenamento poderá alterar 
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significativamente a manutenção de políticas existentes, bem como a concretização de novas 

propostas de políticas voltadas à educação. 

 

Metodologia 

 

 A pesquisa será de abordagem qualitativa, que utilizará procedimentos da pesquisa 

bibliográfica e documental.  

O estudo será iniciado com a elaboração de um amplo levantamento bibliográfico sobre 

o tema do financiamento da educação, através do uso de termos-chave em livros e buscas na 

internet em sites e ferramentas como Scielo, IBICT, Banco de teses da Capes, bibliotecas 

virtuais diversas, dentre outros, com o intuito de conhecer o que vem sendo produzido nos 

últimos anos sobre a temática, materializados em artigos, dissertações e teses. 

 Após elaboração da revisão de literatura, será realizada a análise do material empírico, 

composto por documentos disponibilizados nos sites da Câmara dos Deputados e Senado 

Federal, com destaque para as notas taquigráficas das reuniões e audiências públicas ocorridas 

no decorrer do processo de tramitação da PEC nº 241/55.    Para analisar o material empírico 

será modelado um campo de disputas que contemple os valores, os grupos de interesse, 

ideologias, cujo detalhamento será buscado na revisão de literatura, etapa anterior à análise. 

 No modelo de análise a ser construído serão incorporados conceitos-chave que darão 

a leitura da arena de disputas. As notas taquigráficas serão enquadradas nesse modelo de análise 

(os textos das notas taquigráficas que tratem do campo da educação e de seu financiamento).  

 Para fazer a análise, serão especificados os grupos de interesse que devem ser 

representados na arena de construção política do Legislativo Federal. As notas taquigráficas 

serão relacionadas com os grupos identificados, procurando identificar o alinhamento das 

manifestações dos grupos de interesse presentes na arena, com a redação final da Pec do teto. 

Nas notas taquigráficas serão buscadas manifestações dos diferentes grupos que participaram 

da arena política de aprovação da PEC nº 241/55, buscaremos confrontar essas diferentes 

manifestações com a redação final do texto da PEC do teto.  

 

Resultados (parciais) e discussão 

 

 A proposição inicial é de que a tese seja desenvolvida em cinco capítulos, procurando 

abarcar discussões fundamentais para elucidar a questão de pesquisa proposta, inserida na linha 

de pesquisa das políticas educacionais e no campo de estudo do financiamento da educação. 
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 Considerando a temática da tese, que terá estreita relação com o trabalho legislativo 

brasileiro, no capítulo I propõe-se uma discussão teórica em torno da formação do Estado 

brasileiro, pois a concepção de Estado adotada nesta pesquisa será a “lupa” com a qual 

observaremos o processo de constituição de um ordenamento no Legislativo Federal, que trará 

impactos para as futuras políticas educacionais. 

 O capítulo II será construindo em torno do campo da análise de política, que já está 

consolidado no exterior e vem alcançando expressão no Brasil. Ressalta-se, de início, que o 

termo “análise” não deve ser confundido com “avaliação”, equívoco relativamente comum de 

interpretação entre leigos e também entre pesquisadores que se dedicam ao estudo de políticas 

públicas. 

 Neste estudo interessa-nos o conjunto de elementos relativos à análise de políticas, 

considerando que, segundo Serafim (2012, p. 126), “a análise de políticas enfatiza aspectos 

como os valores e os interesses dos atores que participam do jogo político, a interação entre 

eles, a arquitetura de poder e tomada de decisões, conflitos e negociações, etc”. 

 Este capítulo busca elementos que contribuam no processo de análise do material 

empírico, através da identificação de conceitos e métodos que permitam inferir sobre o processo 

de formação das políticas educacionais em meio às disputas que constituem tal processo.  

 No capítulo III será realizada a revisão de literatura em torno do tema financiamento 

da educação, com destaque às pesquisas que tratem da constituição das políticas de 

financiamento da educação. A revisão objetiva também para conhecer o que vem sendo 

debatido na temática do financiamento, ou seja, as tendências das pesquisas desse campo, 

eventuais grupos, organismos e instituições que influenciam os debates. 

 A base empírica da tese será apresentada no capítulo IV, constituindo-se de material 

colhido nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que é composto por notas 

taquigráficas, estudos técnicos e pareceres diversos, os quais serão analisados utilizando-se o 

método de análise de conteúdo. 

É usual, na Câmara Federal, o registro das atividades legislativas por meio das chamadas 

notas taquigráficas, que são a transcrição de todos os discursos pronunciados pelos Deputados 

e de convidados em sessões plenárias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Tal 

material está disponível no site http://www2.camara.leg.br/, e qualquer cidadão pode acessar e 

tomar conhecimento integral dos textos que refletem as atividades realizadas.   

 A revisão de literatura, feita em etapa anterior, propiciará o contato com os saberes 

necessários para compreender conceitos importantes na formação das políticas, tais como arena 
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de disputa, valores, grupos de interesse/pressão, dentre outros, que possibilitarão modelar o que 

cabe ou caracteriza um campo de disputa, para então elaborar um modelo de análise dessa arena.  

 Pretende-se utilizar, no processo de análise, ferramentais propostos por estudiosos do 

campo da análise das políticas, bem como métodos provenientes de estudos de pesquisadores 

do campo de análise das políticas educacionais, Neste último grupo destacam-se os estudos de 

Ball a respeito do Ciclo das políticas, bem como os demais pesquisadores que dialogam com 

Ball e estudam esse método, dentre eles Jefferson Mainardes. 

 O capítulo V conterá a análise de como se deu a seara da aprovação da PEC 241/55, 

de modo a responder a pergunta de pesquisa. Será o momento de cruzar a teoria debatida ao 

longo do trabalho e os dados contidos no material empírico, construindo 

inferências/entendimentos sobre o processo, as quais, em alguma medida, contribuam na 

compreensão dos processos de construção das políticas, e enriqueçam o campo de estudos das 

políticas educacionais voltadas à educação, com destaque ao financiamento da educação 

pública.  

 

Conclusões 

 

 Considerando que a pesquisa se encontra em fase inicial de desenvolvimento, ainda não 

é possível elaborar conclusões, contudo, espera-se desenvolver um trabalho que possa revelar 

o jogo de interesses presente na arena política que culminou na aprovação da PEC do teto. 

Investigar isso é fundamental para o futuro da construção das políticas de financiamento da 

educação. 
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