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 RESUMO  

 

 
SILVA, Adriana Zanini da. O financiamento da Educação Básica no Brasil contemporâneo: 

avanços e contradições revelados nos gastos da educação de Santo André. 2021. Tese 

(Doutorado em Educação) – Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2021.  

 
O financiamento da Educação Básica brasileira é um tema relevante para o direito à educação 

pública e para a diminuição das desigualdades. Na história da educação brasileira tem sido 

disputado por diferentes grupos, muitos deles, com objetivos antagônicos à defesa da escola 

pública. Esta pesquisa tem como objeto de estudo os fundamentos do financiamento da 

Educação Básica. Analisa os princípios que orientam as decisões sobre o financiamento da 

Educação Básica na atualidade. Problematiza em que medida os investimentos na Educação 

Básica têm contribuído para a diminuição das desigualdades e quais são os impactos à 

educação pública municipal, especialmente. Dispõem-se as seguintes questões: Quais 

fundamentos orientam as decisões sobre o financiamento da Educação Básica na atualidade? 

Em que medida o financiamento vigente da Educação Básica tem contribuído para a 

diminuição das desigualdades educacionais? Quais os impactos das políticas de financiamento 

da Educação Básica nos gastos da educação da rede municipal de Santo André? A hipótese 

levantada é de que as políticas públicas de financiamento da Educação Básica em âmbito 

nacional e local, na rede municipal de Educação de Santo André, se alicerçam nas 

transformações do capital e assumem princípios contrários à garantia do direito à educação 

pública. O referencial teórico, pautado na compreensão do capital financeiro e do modelo de 

sociedade e cultura que se constituem nesse contexto, permite analisar a dicotomia entre os 

interesses econômicos e os direitos sociais presentes na educação contemporânea. A dialética 

negativa, de Theodor Adorno, como método para a compreensão do objeto, permite analisar 

as transformações recentes da financeirização. A pesquisa adota um enfoque quali-

quantitativo e utiliza-se da pesquisa bibliográfica, documental e de dados. A pesquisa 

empírica analisa os gastos com educação da prefeitura municipal de Santo André - SP a partir 

de 2010, ano em que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, principal instrumento de financiamento 

da Educação Básica, atingiu seu pleno funcionamento. Os dados confirmam que as crises do 

capital impactam no financiamento da Educação Básica e aprofundam as desigualdades 

sociais e educacionais. Indicam a subordinação da política educacional à política econômica, 

apesar dos avanços nas legislações educacionais, bem como, a falta de democratização do 

financiamento da educação, observados na fragilidade da transparência, na disputa de 

diferentes grupos pelos investimentos da educação e no adiamento da regulamentação dos 

padrões mínimos de qualidade por meio do Custo Aluno-Qualidade - CAQ. Em nível local, na 

rede municipal de Educação de Santo André, observam-se contradições no destino do gasto 

que aumentam as desigualdades educacionais e sociais. Esse tema apresenta relevância à 

medida que se dispõe a favor da escola pública e da democratização do financiamento da 

educação para a garantia do direito à Educação Básica, pública, gratuita e de qualidade, 

presente na Carta Magna de 1988. 

Palavras-chave: Sociedade Capitalista. Políticas Educacionais. Financiamento da Educação 

Básica. Teoria Crítica. Santo André. 

  

 



 
 

ABSTRACT  

 

 
SILVA, Adriana Zanini da. The financing of Basic Education in contemporary Brazil: 

advances and contradictions revealed in the spent of education in Santo André. 2021. Thesis 

(Doctor of Education) - Nove de Julho University, São Paulo, 2021. 

 
 

The financing of basic brazilian education is a relevant topic for the right to public 

education and for the reduction of inequalities. Throughout history, Brazilian education has 

been disputed by different groups. Many of these groups have had objectives antagonistic to 

the defense of the public school. This research has as its object of study the fundamentals of 

financing basic education. It analyzes the principles that guide decisions about the financing 

of Basic Education today. It questions the extent to which investments in Basic Education 

have contributed to the reduction of inequalities, and specifically, what the impacts are on 

municipal public education. The following questions are asked: What are the foundations that 

guide decisions about the financing of Basic Education today? To what extent has the current 

funding for Basic Education contributed to reducing educational inequalities? What are the 

impacts of financing policies for Basic Education on education expenses of the municipal 

network of Santo André? The raised hypothesis is that public financing policies for Basic 

Education at the national and local level, in the Santo André municipal education network, are 

based on the transformations of capital and assuming principles contrary to the guarantee of 

the right to public education. The theoretical framework, based on the understanding of 

financial capital and the model of society and culture that are constituted in this context, 

allows analyzing the dichotomy between economic interests and social rights present in 

contemporary education. Theodor Adorno's negative dialectic, as a method for understanding 

the object, allows analyzing the recent transformations of financialization.The research adopts 

a qualitative and quantitative approach and uses bibliographic, documentary and data 

research. The empirical research analyzes the education expenses of the Santo André city hall 

- SP from 2010, the year in which the Fund for the Maintenance and Development of Basic 

Education and the Valorization of Education Professionals - Fundeb, the main instrument for 

financing basic education, reached its full functioning. The data confirms that capital crises 

have an impact on the financing of Basic Education and deepen educational and socials 

inequalities. The data also illustrates the subordination of educational policy to economic 

policy despite advances in educational legislation, as well as the lack of democratization of 

education financing. This is observed in the fragility of transparency, in the dispute of 

different groups for investment in education and in the postponement of regulation of 

education minimum quality standards through Student-Quality Cost-CAQ. At the local level, 

in the Santo André municipal education network, there are contradictions in the destination of 

the expenditure that increase educational and social inequalities. This theme is relevant to the 

extent that it is available in favor of public schools and the democratization of education 

financing to guarantee the right to basic, public, free and quality education, present in the 

1988 Constitution. 

 

Keywords: Capitalist Society. Social Inequality. Educational Policies. Financing of Basic 

Education. Critical Theory. 

 

 



 
 

 

RESUMEM 
 

 

SILVA, Adriana Zanini da. Financiamiento de la Educación Básica en el Brasil 

contemporáneo: avances y contradicciones revelados en el gasto en educación de Santo 

André. 2021. Tesis (Doctorado en Educación) - Universidad Nove de Julho, São Paulo, 2021. 

 
El financiamiento de la Educación Básica brasileña es un tema relevante para la educación 

pública directa y para la reducción de las desigualdades. La historia de la educación brasileña 

ha sido disputada por diferentes grupos, muchos de ellos, con objetivos antagónicos a la 

defensa de la escuela pública. Esta investigación fue estudiada como objeto de los 

fundamentos del financiamiento de la Educación Básica. Analiza los principios que orientan 

las decisiones o el financiamiento de la Educación Básica en la actualidad. Se cuestiona hasta 

qué punto las inversiones en Educación Básica han contribuido a la reducción de las 

desigualdades y cuáles son los impactos en la educación pública municipal, en particular. 

Resuelve las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los fundamentos que orientan las 

decisiones o el financiamiento de la Educación Básica en la actualidad? ¿En qué medida la 

financiación actual de la Educación Básica ha contribuido a reducir las desigualdades 

educativas? ¿Cuáles son los impactos de las políticas de financiamiento de la Educación 

Básica sobre el gasto educativo en la red municipal de Santo André? La hipótesis planteada es 

que las políticas públicas de financiamiento de la Educación Básica a nivel nacional y local, 

en la red educativa municipal de Santo André, se basan en las transformaciones del capital y 

asumen principios contrarios a la garantía del derecho a la educación pública. El marco 

teórico, basado en la comprensión del capital financiero y el modelo de sociedad y cultura que 

se constituye en este contexto, permite analizar la dicotomía entre intereses económicos y 

lineamientos sociales presentes en la educación contemporánea. Una dialéctica negativa, de 

Theodor Adorno, como método de comprensión del objeto, permite analizar los cambios 

recientes en la financiarización. La investigación adopta un enfoque cualitativo y cuantitativo 

y utiliza investigación bibliográfica, documental y de datos. La investigación empírica analiza 

el gasto en educación de la Alcaldía de Santo André - SP a partir de 2010, año en el que se 

creó el Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y la Valorización 

de Profesionales de la Educación - Fundeb, principal instrumento de financiamiento de la 

Educación Básica , alcanzó su pleno funcionamiento. Los datos confirman que las crisis de 

capital tienen un impacto en el financiamiento de la Educación Básica y profundizan las 

desigualdades sociales y educativas. Indican la subordinación de la política educativa a la 

política económica, a pesar de los avances en la legislación educativa, así como la falta de 

democratización del financiamiento educativo, observada en la fragilidad de la transparencia, 

en la disputa de diferentes grupos por la inversión en educación y en el aplazamiento de la 

regulación de la educación Estándares mínimos de calidad a través del Costo de Calidad del 

Estudiante - CAQ. A nivel local, en la red de educación municipal de Santo André, existen 

contradicciones en el destino del gasto que aumentan las desigualdades educativas y sociales. 

Este tema es relevante ya que favorece la escuela pública y la democratización del 

financiamiento de la educación para garantizar el derecho a una educación básica, pública, 

gratuita y de calidad, presente en la Constitución de 1988. 

Palabras clave: Sociedad Capitalista. Desigualdad social. Políticas educativas. Financiamiento 

de la educación básica. La teoría crítica. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Nove de Julho - UNINOVE, na Linha de Pesquisa em Políticas Educacionais - LIPED, tem 

como objeto de estudo o financiamento da Educação Básica. Busca compreender os 

fundamentos que estruturam as decisões sobre a definição dos recursos e dos gastos para a 

Educação Básica no Brasil contemporâneo.  

O financiamento da educação é eixo estruturante para o avanço social, econômico e 

político de uma nação, elemento impulsionador da diminuição das desigualdades. É o 

disparador das políticas públicas de educação e da melhoria da sua qualidade. Sua 

importância inquestionável coloca profissionais da educação, alunos e toda sociedade em 

lugar de alerta e discussão sobre a defesa e o destino dos recursos da educação. 

O interesse pelo tema do financiamento da Educação Básica brasileira se fez presente 

em grande parte da minha trajetória acadêmica e profissional. Em meados da década de 1980, 

iniciei meus estudos no Magistério e nessa ocasião, os estudos sobre o financiamento da 

educação pautavam-se no conhecimento da Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, que 

estabelecia as Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, além disso, a aprovação da 

Emenda Constitucional nº 24, de 1º de dezembro de 1983, conhecida como Emenda João 

Calmon, retomou a vinculação constitucional de percentuais mínimos à educação e ocupou 

lugar central na discussão da época.  

Para Melchior (1984) a vinculação constitucional de recursos é um instrumento 

necessário para a garantia dos recursos financeiros à educação. Antes da Emenda João 

Calmon, a vinculação constitucional de recursos públicos orçamentários esteve garantida nas 

Constituições de 1934, 1946 e excluída das Constituições de 1937, 1967 e 1969. Romão 

(2006, p.366) destaca que: “Nos períodos de autoritarismo, a vinculação constitucional de 

recursos para a educação desapareceu do aparato legal do país [...]”. 

Mesmo sendo uma discussão fundamental para a formação docente, as análises dos 

estudos do magistério restringiam-se a informações objetivas sobre o aumento de recursos à 

Educação Básica brasileira, informações descontextualizadas do desenvolvimento econômico 

e do processo de reabertura democrática do país vividas naquele período. As perguntas que 

me inquietavam versavam sobre o porquê da vinculação constitucional de recursos no período 
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de reabertura democrática, sobre as razões que levaram à retomada da vinculação e, 

principalmente, quais seriam as consequências para a educação brasileira.  

No final da mesma década, iniciei a carreira docente na escola privada de Educação 

Infantil e enfrentei muitos problemas: a ausência de projeto pedagógico, a dificuldade em 

contribuir com o desenvolvimento infantil pela obrigatoriedade da alfabetização precoce, o 

peso da não autoria no planejamento da aula, a falta de discussão pedagógica, dentre outras. 

No entanto, me deparei com uma estrutura física e de materiais adequada à infância, o que me 

fez questionar o quanto o recurso financeiro adequado, poderia, além do acesso e, no âmbito 

de um bom Projeto Político Pedagógico (PPP), contribuir, não apenas com o acesso do aluno, 

mas com a permanência e a qualidade da aprendizagem. O contrário também era evidente, de 

nada adiantaria recursos adequados com ausência ou ambiguidade no PPP, preocupações que 

não faziam parte do escopo de discussões, naquela ocasião.  

Ainda não compreendia por que o recurso, até então vinculado, não impactava na 

melhoria das escolas públicas da minha cidade, não compreendia por que havia uma escola 

para o rico e outra para o pobre, porque a vinculação constitucional de recursos, que garantia 

os gastos com a educação, ainda não possibilitava a igualdade de oportunidades. Neste 

momento, entendia equivocadamente que o problema era, apenas, de mau uso do dinheiro 

público. 

Na década de 1990, na graduação em Pedagogia, tive o privilégio de estudar na 

Fundação Santo André, cuja organização curricular priorizou discussões importantíssimas 

sobre a reabertura democrática e a defesa da escola pública. Novas reflexões sobre o 

financiamento da Educação Básica se deram. Dessa vez, a mesma disciplina, Estrutura e 

Funcionamento de Ensino de 1º e 2º graus, abordou problematizações, análises e discussões 

sobre o contexto histórico, econômico, cultural e político da sociedade brasileira e foi possível 

compreender que havia uma disputa pelo dinheiro da educação, uma disputa que estava 

atrelada ao projeto de Estado e que, nem sempre, privilegiava a escola pública. 

Em meio a tantas reflexões, meu reencontro desejado e almejado, desse período, foi 

com a escola pública, a escola das filhas e dos filhos dos trabalhadores, pois experiências 

vividas na escola pública, como filha de trabalhador e trabalhadora, me aproximavam da 

mesma, como algo instintivo. Lugar onde passei a infância e a adolescência, lugar onde vivi 
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momentos memoráveis de aprendizagem e socialização. Minha contribuição social seria ali, 

àquelas crianças e jovens.  

Além desse reencontro, a escola pública me aproximou, cada vez mais, da minha 

cidade natal, lugar onde, nesse mesmo período, também escolhi trabalhar. Pensar o entorno da 

minha casa, meu bairro e minha cidade me fizeram escolher, dentre várias oportunidades de 

trabalho, a escola pública municipal da minha cidade natal, Santo André, localizada na região 

metropolitana de São Paulo. 

As indagações sobre o financiamento da educação cederam lugar aos desafios dos 

primeiros anos de vivência docente na rede pública, porém, algumas questões me chamavam a 

atenção: Por que os docentes da Educação Básica não discutiam o tema do financiamento da 

educação? Por que havia cisão entre o financiamento e o trabalho pedagógico? Por que as 

decisões da rede municipal não envolviam a discussão do orçamento municipal da educação? 

Foi apenas na coordenação
1
 de um setor de escolas, em 1997, após aprovação da 

Emenda Constitucional nº14, de 16 de dezembro de 1996 e da Lei 9.424, de 24 de dezembro 

de 1996, que minhas reflexões sobre o tema foram retomadas com força. Os impactos do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef) e as decisões da Secretaria de Educação de Santo André (SE) em não 

municipalizar as escolas da primeira etapa do Ensino Fundamental, sob a responsabilidade da 

rede estadual de ensino, e assumir parte da demanda do Ensino Fundamental, ampliando sua 

própria rede, colocou desafios que impulsionaram a discussão sobre o financiamento da 

educação e sobre o orçamento municipal com toda comunidade escolar. 

 Naquele momento, temas como: o impacto do Produto Interno Bruto (PIB) no 

financiamento da educação, o sistema tributário, a arrecadação e a redistribuição de tributos, a 

Desvinculação de Receitas da União (DRU) e seus impactos no financiamento, o que é 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), Fundef e seus impactos na educação 

municipal e nacional, dentre outros, foram superficialmente discutidos com a rede municipal 

para entendermos o que acontecia com o orçamento da cidade e do país.  

Meu entendimento ampliou-se e percebi o quanto o financiamento era decisivo, não só 

para a manutenção da rede municipal, mas principalmente, para o PPP, o direito à educação e, 

                                                             
1
  Na prefeitura de Santo André, a supervisão de setores de escolas é realizada pelas Coordenadoras de Serviço 

Educacional (CSE). 
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consequentemente, a diminuição das desigualdades. A relação entre financiamento e o PPP 

tornou-se evidente, porém, mais do que isso, compreendi que o tema do financiamento era 

sim, assunto de professor, instrumento de luta para a defesa da escola pública. 

Foi o início de uma discussão que se fazia necessária para a reorganização da rede 

municipal de Santo André e para a entrada da primeira etapa do Ensino Fundamental, no 

entanto, passado esse momento, o debate sobre os recursos financeiros esvaziou-se em função 

de outras demandas, pelo desinteresse dos profissionais da educação e por estratégia dos 

governantes. Pessoalmente, foi a retomada das minhas indagações e a consciência de que 

precisava estudar muito, para entender esse emaranhado de disputas e contribuir um pouco 

mais com a educação pública.  

 De 2010 a 2013, com o mestrado e a possibilidade de estudar na Universidade de São 

Paulo, instituição que também defende a escola pública, novas reflexões foram fundamentais. 

Os estudos sobre o federalismo, a descentralização, a reforma do Estado, a destinação dos 

recursos públicos à educação; a arrecadação tributária; a vinculação; a definição das despesas 

com MDE; a ação supletiva e redistributiva da União; o padrão de qualidade e a fiscalização 

da aplicação dos recursos públicos em educação foram essenciais. 

Nesse mesmo período, a participação no Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Administração Escolar (Gepae), coordenado pelo Profº. Dr. Vitor Henrique Paro, foi decisiva 

para compreender a importância da natureza do processo de produção pedagógica, o que 

intensificou minhas indagações sobre a temática em questão. 

Essa trajetória possibilitou o entendimento de que discutir o financiamento da 

educação requer aprofundar os conhecimentos e reflexões sobre a formação da sociedade 

brasileira e seus desdobramentos na educação, requer incluir no debate os diferentes agentes 

interlocutores que interferem na Educação, requer reflexões sobre os objetivos e os fins 

determinantes que configuraram e ainda configuram a sociedade brasileira que, marcada pela 

exploração, se formou capitalista, atendendo os interesses da classe dominante, do mercado e, 

mais recentemente, da reforma do Estado brasileiro, principalmente, a partir dos anos de 

1990, questões que me direcionaram à escolha do objeto e do referencial teórico a ser 

assumido no mestrado: a descentralização de recursos financeiros da educação e sua relação 

com o trabalho pedagógico. 
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Aos poucos fui compreendendo que “a ideologia burguesa não implica a negação de 

toda a ciência, mas a existência de barreiras que restringem o campo da visibilidade 

cognitiva.” (LÖWY, 2013, p.131). A necessidade insistente de entender, com 

aprofundamento, a especificidade do financiamento da educação brasileira, me aproximou 

novamente dos estudos, agora, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Nove de Julho, que também se posiciona a favor da escola pública.  

Nesse contexto, o tema assumido nesta pesquisa, soma-se à minha trajetória de escolha 

e luta pela educação pública de Santo André e, à luta pela educação pública brasileira. 

Reassumo, agora com mais lucidez, a problematização do caráter hegemônico e a análise do 

jogo de interesses presente no financiamento da educação brasileira e trago essas inquietações 

para a definição das questões da pesquisa: Quais fundamentos orientam as decisões sobre o 

financiamento da Educação Básica na atualidade? Em que medida o financiamento vigente da 

Educação Básica tem contribuído para a diminuição das desigualdades educacionais? Quais 

os impactos das políticas de financiamento da Educação Básica nos gastos da educação da 

rede municipal de Santo André? 

Essas questões suscitam compreender os fundamentos que norteiam o financiamento 

da Educação Básica brasileira na contemporaneidade, e em sua especificidade, entender o 

papel da acumulação, da expansão do capital, da financeirização e suas relações com a 

educação; identificar o papel do Estado na nova configuração capitalista e suas influências nas 

políticas públicas de educação, em específico, no financiamento da Educação Básica 

brasileira à diminuição das desigualdades; analisar os impactos dos fundamentos do 

financiamento da Educação Básica na capacidade financeira de investimento do município de 

Santo André, na decisão do gasto educacional, seus avanços, retrocessos e contradições a 

serem superadas. 

A pesquisa parte do pressuposto de que as decisões sobre o financiamento da 

Educação Básica no Brasil perpassam processos complexos que se integram ao fluxo do 

capital, em âmbito nacional e local, na rede municipal de educação de Santo André, e 

escamoteiam as reais necessidades e demandas para a garantia do direito à educação. 

Problematiza o caráter hegemônico, o jogo, as lutas e interesses presentes na Educação Básica 

brasileira, bem como, o impacto do financiamento na garantia do direito à Educação Básica. 
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 Observa-se que os fundamentos do financiamento da Educação Básica se alicerçam 

nos princípios do fluxo do capital
2
, que tem direcionado a Reforma do Estado brasileiro e 

fortalecido, ainda mais, o caráter hegemônico sobre as decisões do financiamento da 

educação. “Compreender o fluxo do capital, seus caminhos sinuosos e sua estranha lógica de 

comportamento, é, portanto, fundamental para entendermos as condições em que vivemos.” 

(HARVEY, 2011, p.07) 

A análise do objeto de pesquisa parte da década de 1990 quando foi anunciado o Plano 

de Reforma do Estado Brasileiro que implementou a Nova Gestão Pública, pautada nos 

princípios da descentralização, do gerencialismo, da ênfase aos resultados estanques à 

administração pública, ao mesmo tempo que induziu a sub vinculação dos recursos por meio 

das políticas de fundos
3
, em 1996, por meio do Fundef e a partir de 2006, com o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb). 

O referencial teórico apresenta os movimentos do capital e analisa a dicotomia entre 

os interesses econômicos e os direitos sociais, opõe-se a ciência imparcial, desinteressada, 

submissa aos interesses exteriores, as formas totalitárias que não permitem ou omitem as 

manifestações de contradições e que mascaram a dominação social e a barbárie. Toma como 

ponto de partida a organização do sistema capitalista industrial e dedica-se ao 

aprofundamento e compreensão das transformações recentes da financeirização e, 

consequentemente, seus impactos no financiamento da Educação Básica.  

Apresenta a dialética negativa, na concepção da Teoria Crítica Frankfurtiana de 

Theodor W. Adorno, como método para a compreensão do objeto da pesquisa. A dialética 

negativa permite problematizar e identificar o que avança e o que se mantém regredido na 

realidade, visando a superação da barbárie em que ainda estamos todos sujeitos. 

Para Adorno (1986, p.53-54): “Uma teoria dialética da sociedade volta-se para leis 

estruturais que determinam os fatos, que neles se manifestam e que são por eles modificadas.” 

                                                             
2 Fluxo do capital é um termo utilizado por David Harvey, um dos principais geógrafos britânicos que estuda a 

influência do capital na sociedade. Para o autor, o fluxo do capital atravessa todas as sociedades capitalistas e é 

um processo de expansão infinito, em que o dinheiro vai, em certo montante, e volta acrescido, consumando um 

círculo crescente ou uma espiral ascendente. Se for interrompido, retardado ou suspenso deparamos com uma 

crise do capitalismo em que o cotidiano não consegue continuar com os mesmos padrões. (HARVEY, 2011) 

 
3 As políticas de fundos da educação, de natureza contábil e redistributiva, reúnem grande parte da vinculação da 

receita dos impostos dos estados, distrito federal e municípios para serem usados em aspectos específicos e 

considerados prioritários. (ARAÚJO, 2016) 
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Ao abordar que a dominação sobre os seres humanos continua sendo exercida pelo processo 

econômico, revela que a reflexão sobre o capital faz-se necessária, pois : 

Por toda a parte e para além de todas as fronteiras dos sistemas políticos, o trabalho 

industrial tornou-se o modelo de sociedade. Evoluiu para uma totalidade, porque 

modos de procedimento que se assemelham ao modo industrial necessariamente se 

expandem, por exigência econômica, também para os setores da produção material, 

para a administração, para a esfera da distribuição e para aquela que se denomina 

cultura. (ADORNO, 1986, p. 68).  

 Adorno ainda destaca que a dominação dos meios de produção, a indústria cultural e o 

Estado mantêm as massas sob controle. O Estado capitalista, assim definido por O’Donnell 

(1980) como um Estado burocrático autoritário está a serviço de determinadas frações de 

classe ao mediar as relações sociais e contribuir com a criação e apropriação de valores: “[...] 

el Estado ya es por eso mismo un Estado capitalista, antes de preguntarse si favorece a, o es 

instrumentado por, tal o cual clase o fracción.”(1980, p.07), o que permite pensar que os 

rumos da educação pública são definidos, principalmente, pelas demandas do capital por meio 

de um estado capitalista, um projeto de sociedade que interfere na determinação do montante 

de recursos destinados à educação e na definição do seu gasto. 

Em Adorno (1995, p.138), se faz “urgente incluir na discussão a questão de o que é e a 

questão do para que é a educação, o que não significa excluir considerações quantitativas, mas 

situá-las no contexto geral a que pertencem necessariamente.” Nesse sentido, a análise do 

papel do Estado e do financiamento da educação, por meio, da legislação vigente, dos 

programas e dos gastos revela a que e para quem se destinam os recursos, revela a serviço de 

que e de quem estão as decisões sobre o financiamento da Educação Básica.  

Marcuse (1997) afirma que a conquista individual foi substituída pela eficiência, 

destaca que o avanço individual se transformou em eficiência padronizada, guiado e motivado 

por padrões externos ao indivíduo.  Este conceito também se apresenta nas políticas públicas 

de financiamento da educação que incentivam a gestão gerencial dos recursos e o gasto 

padronizado, por meio dos programas planejados e coordenados pelos governos centrais, 

focados nos resultados e na eficiência, sem preocupações com o atendimento das necessidades 

dos entes federados. Ainda em Marcuse (1982, p.14), analisar as raízes de tais questões e as 

alternativas históricas leva à conscientização humana.  

A investigação das raízes de tais fatos e o exame de suas alternativas históricas são 

parte do objetivo de uma teoria crítica da sociedade contemporânea, uma teoria que 

analisa a sociedade à luz de suas aptidões utilizadas e não utilizadas ou malbaratadas 

para aprimorar a condição humana.  
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Problematizamos o pensamento linear, pois esse modelo reduz, simplifica, nos impede 

de enxergar as contradições e, por meio da dialética negativa como método, questionamos o 

que avança e o que se mantém regredido na realidade, o que nos permite identificar as 

contradições do financiamento da Educação Básica a serem superadas, os avanços e os limites 

às políticas públicas de financiamento da educação. Permite compreender quanto custa a 

educação básica para não cairmos em armadilhas discursivas, impulsiona a compreensão não 

apenas da quantidade de dinheiro gasto e necessário ou os problemas de gestão, mas também, 

a dominação e as disputas sobre as receitas e despesas. 

 Neste contexto, de reflexões sobre os movimentos do capital na sociedade e sobre a 

influência da financeirização, serão abordados teóricos que ajudam a compreender os 

movimentos do capitalismo contemporâneo na formação do Estado brasileiro e nas políticas 

públicas de financiamento da Educação Básica. Contribuições que nos permitem analisar 

como a política pública de financiamento da educação se mantém subordinada às disputas que 

mascaram o real problema da qualidade da educação pública brasileira e que, desde a sua 

origem, esteve atrelado aos interesses do capital. 

 Compreender esse contexto e situar no debate das políticas de financiamento da 

educação básica à  participação dos diferentes agentes interlocutores se faz fundamental, uma 

vez que a discussão sobre o financiamento da educação pública brasileira conta com a 

presença de interesses e disputas, muitas vezes contrários à lógica da escola pública, gratuita, 

democrática, laica e de direito para todos, presentes na Constituição Federal de 1988 (CF/88). 

 Para o aprofundamento desta compreensão, destaca-se que o debate educacional a 

partir da segunda guerra mundial vem sendo produzido, disseminado e definido pelas 

Organizações Internacionais (OIs). A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), 

a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Banco 

Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) são exemplos de organizações que têm realizado avaliações, diagnósticos, 

propostas e regulações para as políticas educacionais, inclusive para o financiamento da 

educação mundial: “Estas organizações têm como objetivo, amparar os países periféricos no 

seu desenvolvimento econômico por meio da reestruturação produtiva e da reforma do 

Estado.” (LIMA, 2017, p.142.).  
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 Esse amparo econômico e social se apresenta de maneira complexa e contraditória, por 

meio de marcos regulatórios que privilegiam filantropias e parcerias público-privadas, 

contribuindo com os interesses corporativos e com a dominação do grande capital, conforme 

se verá no primeiro capítulo. 

Na avaliação de Davies (2004), por exemplo, o financiamento da educação pública 

brasileira faz parte da lógica da privatização do Estado por dentro e por fora, uma 

característica estrutural dos Estados capitalistas, que se acentuou na fase atual, orientada pelo 

neoliberalismo e mediada pelas OIs. Segundo o autor (2004, p. 57) “[...] o favorecimento a 

instituições particulares com recursos públicos continuou na Constituição de 1988, embora 

com algumas ressalvas legais e pouca eficácia real”.  

 Na Educação Básica, observamos um crescente movimento nesse sentido, pautado nos 

princípios que se estruturam em torno da responsabilização, da meritocracia e da privatização, 

por meio de testes padronizados para os estudantes, divulgação pública do desempenho das 

escolas, sanções e recompensas para as escolas e sistemas. Tira-se o foco da discussão sobre 

as desigualdades educacionais para a desigualdade de resultados, responsabilizando 

professores e escolas. Observa-se ainda, uma influência sistemática nos currículos escolares, 

por meio dos programas do livro didático e de sistemas apostilados, na formação dos 

professores e até mesmo, na gestão de algumas redes de ensino, sob a égide dos reformadores 

empresariais.  

Corporate reformers – assim são chamados os reformadores empresariais da 

educação nos Estados Unidos, um termo criado pela pesquisadora americana Diane 

Ravitch (2011). Ele reflete uma coalizão entre políticos, mídia, empresários, 

empresas educacionais, institutos e fundações privadas e pesquisadores. Alinhados 

com a ideia de que o modo de organizar a iniciativa privada é uma proposta mais 

adequada para “consertar” a educação americana, do que as propostas feitas pelos 

educadores, profissionais. Naquele país, a disputa de agenda entre os educadores, 

profissionais e os reformadores empresariais da educação vem de longa data. 

(FREITAS, 2012, p. 380) 

 

No Brasil, movimento semelhante com ênfase à implementação de tecnologia, 

controle de processos e privatizações tem se estruturado, principalmente, a partir do Plano de 

Reforma do Estado iniciado em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, coordenado 

por Bresser-Pereira, Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado de 1995-1998, 

que redefine o papel do Estado brasileiro com projeção no ajuste fiscal, liberalização 

comercial, programa de privatizações e programa de publicização, que transfere para o setor 
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público não estatal a produção dos serviços competitivos ou não exclusivos do Estado, 

implementando parceria entre Estado e sociedade para seu financiamento e controle. 

(BRESSER-PEREIRA, 2016) 

Ainda no bojo da reforma do Estado brasileiro, a política de fundos que iniciou em 

1996 com o Fundef e se ampliou, em 2006, com o Fundeb, induziu melhorias na ação 

redistributiva e supletiva da União no financiamento da Educação Básica, mas não resolveu o 

problema da desigualdade entre as regiões brasileiras e até mesmo entre municípios de um 

mesmo estado e pouco avançou na discussão do Custo Aluno Qualidade (CAQ), pois ainda é 

insuficiente para atender a demanda e a qualidade necessária em todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica. Essa opção revela possíveis intenções da dinâmica do 

capital com as políticas de fundos: transferir a proteção social do Estado para o mercado, que 

passa a disputar cada vez mais os recursos do fundo. 

Concordamos com Araújo (2016) que as políticas redistributivas de fundos, Fundef e 

Fundeb, reguladas nacionalmente para a Educação Básica, contribuem para a diminuição das 

desigualdades educacionais; no entanto, tal melhoria está condicionada ao volume de 

complementação financeira da União, o que demanda a necessidade de um financiamento que 

tenha em seus fundamentos a defesa da escola pública e o aumento dos recursos necessários à 

garantia da sua qualidade.  

Por este motivo, a disputa em torno da incorporação constitucional do Custo Aluno 

Qualidade Inicial (CAQi) e sobre o aumento do percentual de complementação da União ao 

Novo Fundeb, aprovado pela Emenda Constitucional 108, de 26 de agosto de 2020 (EC 

108/20) e regulamentado pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (Lei 14.113/20) é 

uma conquista importante para a retomada da meta 20 do Plano Nacional de Educação (PNE), 

diminuição das desigualdades educacionais e a garantia do direito à Educação Básica, no 

entanto,  há pontos essenciais para o avanço da qualidade da educação que precisam ser 

acompanhados como:  a distribuição da complementação da União; os fatores de ponderação 

das etapas e modalidades; a gestão, transferência e controle dos recursos, bem como, a 

definição do CAQ e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SINAEB). 

Destaca-se também que a Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016 

(EC 95/2016), que institui um novo regime fiscal brasileiro no âmbito de uma crise do capital, 

impactou negativamente nas políticas de financiamento de educação. Um estudo apresentado 
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por PINTO, R. (2018) sinaliza que, segundo a CF/88, o gasto mínimo da União com a 

educação, deve ser igual a 18% da receita líquida de impostos. Tendo como referência a 

aplicação dos 18% no ano de 2017, o congelamento aprovado na EC 95/2016 concomitante ao 

crescimento anual previsto de 2% da receita líquida de impostos, incidirá sobre o 

enxugamento das políticas de financiamento da educação, uma vez que em 2036 teremos uma 

diminuição camuflada dos recursos vinculados, pois o valor mínimo destinado pela União à 

educação cairá em proporção às receitas e ao PIB para 12%.  

Concordamos com Araújo (2016), Melchior (1997), PINTO, R. (2008, 2019) e 

Ximenes (2015) e que o financiamento da Educação Básica é um campo de disputa e que seus 

fundamentos, nem sempre, atendem aos interesses da educação pública. Concordamos com os 

autores que enfrentar a problemática do financiamento da Educação Básica significa enfrentar 

a reforma tributária, proibir os cortes e as reduções orçamentárias, definir novas fontes e 

ordenamento de financiamento e, principalmente, destinar o dinheiro público à educação 

pública.  

Concordamos também com Adorno (1995), como dito antes, que se faz urgente incluir 

na discussão o que é e para que é a educação, o que não significa excluir considerações 

quantitativas, mas situá-las no contexto social, político e cultural. Concordamos com PINTO, 

R. (2018) e Araújo (2016) que a proposta de um novo ordenamento jurídico para o 

financiamento da Educação Básica, com uma ampla discussão sobre seus fundamentos, pode 

provocar mudanças e diminuir a desigualdade educacional brasileira. 

A presente pesquisa adota um enfoque quali-quantitativo e se utiliza da pesquisa 

bibliográfica, da produção acadêmica, documental e de dados. Pauta-se no materialismo 

histórico-dialético que pressupõem que a realidade é uma construção histórica, social e 

dinâmica, que expressa as lutas e disputas políticas, sociais e econômicas e, na dialética 

negativa da Escola de Frankfurt que nos permite analisar os avanços, os retrocessos e as 

contradições a serem superadas no financiamento da Educação Básica.  

Para Adorno (2009, p. 127), “A dialética enquanto procedimento significa pensar em 

contradição em virtude e contra a contradição uma vez experimentada na coisa” Pucci 

(2012) ao pesquisar o tema apresenta um dos elementos metodológicos da dialética, o duplo 

sentido do conceito, como segue:  

E para realizar essa façanha de ir além do conceito através do próprio conceito, 

Adorno se utiliza de diferentes elementos teórico-metodológicos; e o duplo sentido 
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do conceito é um deles. Para o frankfurtiano, um mesmo conceito deve ser abordado 

em um registro ao menos bidimensional, em que polos opostos se tensionem na 

perspectiva de expressar mais o objeto e o conceito também. A dialética se garante 

enquanto permanente tensão entre o pensamento, que é abstrato, universal e a 

realidade, que é contraditória, antagônica; os dois lados do conceito são expostos e, 

simultaneamente, confrontados entre si na tentativa de pensar o que lhe escapa.  
(PUCCI, 2012, p.06) 

 

Considerando a amplitude e a complexidade do tema, procura-se focalizar o objeto a 

partir de referenciais da Ciência Social e da Ciência Econômica. A pesquisa bibliográfica 

fundamentará a visão histórica sobre o objeto de estudo, pois considera-se que a compreensão 

dos fundamentos do financiamento da Educação Básica brasileira na contemporaneidade não 

pode se reduzir aos últimos acontecimentos, já que é fruto da relação entre disputas e ideias 

historicamente determinadas, com as mudanças econômicas que vêm ocorrendo, 

principalmente, a partir da década de 1990.  

Procura apreender as diferentes perspectivas de diversos autores que participam dessa 

discussão e compreender as relações contraditórias e conflitantes que marcam a construção, a 

implementação, a avaliação e as mudanças do objeto em questão, bem como, localizar o que 

avança e o que se mantém regredido em cada momento histórico e as contradições a serem 

superadas na contemporaneidade. Para Adorno (2009, p.123), “o estado de coisas dialético 

seria a simples contradição lógica. Mas o estado de coisas não pode ser explicado segundo um 

esquema de uma ordem hierárquica citado de fora”.   

Para o autor, a dialética negativa é a tentativa de destrinchar os nós do paradoxo e 

revelar o que é velado sob a fachada do imediato. Compreender o objeto de estudo em sua 

relação com a realidade social, política, cultural e econômica e com isso, o entendimento do 

movimento histórico, nacional e mundial das mudanças do capital e suas relações com o 

financiamento da educação básica, desde a década de 1990 até os dias atuais, assim como suas 

tensões, conflitos e contradições que se apresentam. 

Na pesquisa documental, os dados legais e institucionais que abordam o objeto de 

estudo, como as Emendas Constitucionais, leis, decretos e pareceres também são instrumentos 

de análise, com destaque à Emenda Constitucional n. 24, de 01 de dezembro de 1983, Emenda 

João Calmon, que retoma a vinculação constitucional de recursos à educação e estabelece a 

obrigatoriedade de aplicação de recursos anuais pela União, estados e municípios; a Emenda 

Constitucional n.14, de 12 de setembro de 1996, que modifica os artigos. 34, 208, 211 e 212 

da Constituição Federal e dá nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
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Transitórias, que induziu a descentralização da educação por meio da política de fundos no 

Ensino Fundamental; a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional; a Lei Federal nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 

que dispõe sobre o Fundef; a Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, que 

versa sobre o Fundeb e outras providências; a Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, 

que dispõem e regulamenta o Fundeb; o Parecer CNE/CEB nº 08, de 05 de maio de 2010, que 

estabelece normas para aplicação do inciso IX do artigo 4º da Lei nº 9.394/96, que trata dos 

padrões mínimos de qualidade de ensino para a Educação Básica pública; a Emenda 

Constitucional n. 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias para instituir o novo regime fiscal brasileiro; a EC 108/20 que 

aprova o Novo Fundeb e o constitucionaliza, tornando-o um instrumento permanente de 

financiamento da Educação Básica e a Lei n.º 14.113, de 25 de dezembro de 2020 que 

regulamenta o Novo Fundeb. 

A pesquisa empírica analisa o gasto da Educação Básica do município de Santo André 

a partir de 2010, ano em que o Fundeb passou a considerar na distribuição dos recursos, o 

total de alunos matriculados na Educação Básica e o percentual de contribuição dos 

municípios, estados, Distrito Federal para a formação do fundo atingiu o patamar de 20%. A 

pesquisa se desdobra até o ano de 2019, último ano de prestação de contas anual de Santo 

André disponibilizada no portal de transparência do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (TCE/SP) no momento da análise dos dados desta pesquisa. 

Assim, o trabalho estrutura-se em três capítulos. O capítulo 1, As mudanças 

contemporâneas do capital e seus impactos no planejamento das políticas de financiamento 

da Educação Básica, busca compreender a acumulação, a expansão e os movimentos do 

capital nas últimas décadas, analisa as relações entre essas mudanças, a desigualdade social e 

a educacional, bem como, o papel do Estado e a influência das organizações internacionais 

neste contexto.  Problematiza a relação entre o novo fluxo do capital e seus impactos na 

educação, especificamente, no financiamento da Educação Básica. 

O capítulo 2, A implementação das políticas de financiamento da Educação Básica no 

contexto do capital improdutivo, analisa como a nova organização do capital tem influenciado 

o Estado e as políticas públicas de financiamento da Educação Básica e, especificamente, 

busca refletir sobre os novos ordenamentos da Educação Básica brasileira na era do capital 

improdutivo e suas consequências para as políticas públicas de financiamento da Educação 

Básica.  
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Para tal compreensão, analisa a Reforma do Estado Brasileiro iniciada em 1995, a reforma 

tributária, a dívida pública, a arrecadação e o gasto público em Educação Básica, os marcos 

normativos do financiamento da Educação Básica no Brasil, da reabertura democrática à 

contemporaneidade e a construção dos novos ordenamentos do seu financiamento - o Novo 

Fundeb. 

Problematiza os impactos desses novos ordenamentos para a garantia do direito à 

educação e as possibilidades de recompor o financiamento da Educação Básica para o 

atendimento do direito à educação pública, com a garantia dos padrões mínimos de qualidade.  

O capítulo 3, O financiamento da educação municipal: o destino do gasto em Santo 

André analisa os gastos educacionais da rede municipal de educação e as contradições a serem 

superadas, principalmente àquelas relacionadas ao padrão mínimo de qualidade da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental da Prefeitura de Santo André, com ênfase aos impactos dos 

fundamentos do financiamento da Educação Básica na capacidade financeira de investimento 

em educação do município de Santo André e na decisão do gasto educacional a partir de 2010. 

As considerações finais, tecidas à luz da compreensão dos fundamentos das políticas 

de financiamento da Educação Básica no Brasil contemporâneo, dos princípios que orientam 

as decisões do gasto e em que medida seus fundamentos têm garantido o direito à educação e 

contribuído para a diminuição das desigualdades, confirmam que as crises do capital 

impactam no financiamento da Educação Básica e aprofundam as desigualdades educacionais. 

Revelam o caráter hegemônico e as lutas de interesses presentes na sociedade. Indicam a 

subordinação das políticas de financiamento da Educação Básica aos interesses econômicos, o 

que tem impossibilitado a universalização do direito à educação e sua qualidade, seja em 

âmbito nacional, como local, apesar dos avanços nas legislações educacionais.  

Os dados escancaram os interesses escusos e a falta de democratização do 

financiamento da educação básica, observados na fragilidade da transparência, na disputa de 

diferentes grupos pelos investimentos da educação e no adiamento da regulamentação dos 

padrões mínimos de qualidade por meio do CAQ.  

Em nível local, na rede municipal de Educação de Santo André, observam-se 

contradições no destino do gasto, o que tem naturalizado as desigualdades educacionais nesta 

rede. Há aumento dos recursos da educação no período estudado, mas o acesso, a 

permanência, a qualidade e a gestão democrática não avançaram na mesma proporção, pois o 
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montante é insuficiente e muitas vezes, gasto sem atender as necessidades das comunidades 

escolares. 

A pesquisa explicita que o caráter autoritário e excludente da sociedade administrada 

pelo capital fundamenta as políticas de financiamento da Educação Básica na 

contemporaneidade e contribui para a manutenção das desigualdades.  

Faz-se urgente a superação da cultura capitalista cuja naturalização da desigualdade 

educacional interessa à dominação social. Faz-se urgente a democratização do financiamento 

da Educação Básica para a garantia do direito à Educação. 
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 1 - AS MUDANÇAS CONTEMPORÂNEAS DO CAPITAL E SEUS 

IMPACTOS NO PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  

 
 

A compreensão sobre as escolhas e rumos das políticas de financiamento da Educação Básica 

demanda estudos sobre o capital e sua lógica de acumulação, expansão, distribuição de renda
4
 

e da riqueza
5
, pois as reflexões e análises sobre os avanços e entraves do financiamento da 

Educação Básica estão histórica e intrinsicamente relacionadas ao contexto socioeconômico. 

Este capítulo discute as mudanças do capital, em seu processo de financeirização na 

sociedade contemporânea e seu impacto na dinâmica de distribuição da riqueza e da renda, 

sua relação com as desigualdades no Brasil, principalmente as educacionais, e as 

transformações do Estado brasileiro neste contexto. Analisa em que medida essas mudanças 

interferem no planejamento e na implementação das políticas públicas de financiamento da 

Educação Básica.   

Observa-se que o capital tem se reinventado, encontrado novas formas e lugares para 

explorar, porém, mantém o lucro e a acumulação como seus propósitos históricos. Pesquisas 

de Piketty (2014) comprovam que as bases do capital, independente dos planos e das políticas 

educacionais, contribuem para as desigualdades educacionais, direcionam seu financiamento e 

colocam em risco o direito à educação. 

O capítulo se organiza em três seções. A primeira seção analisará os princípios que 

estruturam a organização do capital e suas transformações na sociedade contemporânea; a 

segunda seção refletirá sobre as consequências dessas transformações à sociedade, com 

destaque à desigualdade social e educacional e a terceira destacará o papel do Estado e das 

                                                             
4
 Renda: Maneira como se distribui, entre os participantes da produção, o resultado de sua atividade no processo 

produtivo. É tradicionalmente estudada do ponto de vista de uma distribuição funcional, isto é, da repartição da 

renda segundo os fatores de produção: trabalho, capital e recursos naturais. Essa repartição se realiza por meio 

do pagamento de salários, juros, lucros e da renda da terra. Renda Pessoal:  É aquela recebida pelo indivíduo em 

forma de salário, lucro, juro, aluguel, arrendamento ou remuneração por serviços prestados. É a renda total de 

todos os indivíduos antes que tenham pago o Imposto de Renda e os demais impostos pessoais. (SANDRONI, 

1999) 
5
 Riqueza: Conjunto dos bens e serviços à disposição de uma coletividade, um grupo social ou um indivíduo. Em 

termos amplos, é o produto social, apropriado de forma diversa pelos indivíduos em determinada estrutura 

social. A participação de cada grupo ou de cada indivíduo na riqueza social depende do nível de renda individual 

(que deriva da utilização econômica da riqueza). (SANDRONI, 1999) 
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grandes corporações, influenciadores das políticas públicas de financiamento da Educação 

Básica no contemporâneo. 

 

1.1 - ACUMULAÇÃO E EXPANSÃO DO CAPITAL 

A partir do século XVIII, a forma de produção dominante na sociedade é o que 

chamamos de capitalismo industrial. De acordo com a conceituação de Marx (2013), o 

capitalismo é um modo de produção que se fundamenta na divisão da sociedade em classes, 

uma que detém os meios de produção, as formas e estratégias para mobilizá-los e comprar a 

força de trabalho: os proprietários das máquinas, das terras, da matéria-prima e dos 

instrumentos de trabalho; e outra, que não tem acesso aos meios de produção e é obrigada a 

vender sua força de trabalho para sobreviver. 

Piketty (2014, p. 51) observa que “[...] o capital é definido como o conjunto de ativos 

não humanos que podem ser adquiridos, vendidos e comprados em algum mercado.” Logo, o 

capital desenvolve diferentes arquiteturas de poder e diferentes formas de exploração 

conforme as necessidades de sua manutenção e reprodução. 

Harvey, tratando de compreender suas transformações, apresenta o capital 

contemporâneo em movimento:  

Antes de assumir a forma-mercadoria, ele começa como capital-dinheiro, passa por 

sistemas de produção e emerge como novas mercadorias que serão vendidas 

(monetizadas) no mercado e distribuídas sob diferentes formas e diferentes facções 

de mandantes (na forma de salário, juros, aluguel, imposto, lucro) antes de retomar 

ao papel de capital-dinheiro. (HARVEY, 2018, p. 17) 

 

Em suas observações, Harvey (2018) considera que nem todo dinheiro é capital, pois o 

capital é uma parte da totalidade do dinheiro, usada de determinada maneira, de forma a ser 

reinvestido e não consumido. O capital improdutivo é todo dinheiro trocado por mais dinheiro 

sem a necessidade do processo de produção e que se aproveita do sistema produtivo ao invés 

de investir nele e dinamizá-lo. 

O autor também argumenta que o capital é uma forma de poder social e o poder 

oriundo do capital é outro motivo que leva ao seu reinvestimento e quanto mais capital, mais 

incentivos sociais para se desejar mais dinheiro e poder. 
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Para Bauman (2012b) o capitalismo é um sistema parasitário que se hospeda, explora 

o hospedeiro, prejudica-o e busca continuamente novas possibilidades de exploração: “[...] 

sabemos que a força do capitalismo está na extraordinária engenhosidade com que busca e 

descobre novas espécies hospedeiras sempre que as espécies anteriormente exploradas se 

tornam escassas ou se extinguem”. (BAUMAN, 2012b, p.6 -7) 

No contexto das transformações do capitalismo, as massas oferecem o trabalho 

necessário e o trabalho excedente à produção de capital, caracterizado pela geração de mais 

valor ou mais valia. Além disso, o capitalista encontra formas de aumentar a mais valia por 

meio do aumento da jornada de trabalho e do aumento da produtividade, seja pela melhoria 

nas condições de produção, seja por avanços tecnológicos, administrativos, de gestão, de 

comunicação etc.  

Na busca pelo aumento da mais valia por meio das transformações tecnológicas, 

administrativas, de gestão e comunicação, chamadas de progresso técnico, o capitalismo 

provoca a expulsão temporária ou estrutural dos trabalhadores do processo de trabalho e cria o 

que Marx chamava de exército industrial de reserva, uma população de trabalhadores 

excedentes em relação aos meios de produção: “[...] cria-se sistematicamente um exército 

industrial de reserva sempre disponível, dizimado durante parte do ano pelo mais desumano 

trabalho forçado e, durante a outra parte, degradado pela falta de trabalho.” (MARX, 2013, 

p.438). Segundo o autor, o exército industrial de reserva é uma das formas que o capital 

encontra para diminuir os salários e aumentar os lucros, constituindo o lumpemproletariado. 

Além do trabalho excedente e do exército industrial de reserva, as massas oferecem e 

garantem ao capital o consumo necessário à sua manutenção. O consumo da produção 

capitalista para a manutenção do capital orientou a formação de estilos e modos de vida 

propensos ao consumo imediatista, uma forma aparentemente confusa de satisfazer 

necessidades, prazeres, vontades e consumir cada vez mais e ao mesmo tempo.  

Para Adorno (2002), esse processo transformou o homem em um ser genérico e 

substituível, pois na criação de estilos de vida pelo e para o capitalismo, os homens perdem as 

qualidades que não servem ao capital, que não servem ao consumo e são motivados a estimar 

outros valores, que são transmitidos pela cultura do consumo, para contribuírem à 

manutenção do sistema capitalista.  
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Adorno ainda analisa, como já visto antes, que as necessidades dos homens se 

transformaram em função do aparelho de produção. Bauman também analisa as mudanças do 

capital e destaca sua expansão em profundidade, quando a sociedade capitalista passa a 

abordar questões que até então, eram privadas, transformando-as em mercadoria: 

O Capitalismo não sonha apenas em ampliar o território em que cada objeto é uma 

mercadoria (direitos sobre a água, sobre o genoma, sobre as espécies vivas, sobre os 

recém nascidos, sobre os órgãos humanos etc.) até os limites do planeta, mas 

também em expandi-lo em profundidade para abarcar questões que antes eram 

privadas e estavam sobre a responsabilidade dos indivíduos (subjetividade, 

sexualidade etc.), mas que agora foram incluídas entre as mercadorias. (DANY-

ROBERT DUFOUR, 2007, s/p. apud BAUMAN, 2012a, p.25) 

 

Nesse sentido, cada vez mais, o capitalismo tem influenciado a formação do sujeito, a 

construção dos valores e as escolhas humanas, pois o estilo de vida disseminado pelo 

capitalismo exacerbou e exaltou o individualismo e a ideia de felicidade foi reduzida ao 

consumo.  

A crescente satisfação das necessidades materiais ultrapassou as necessidades 

objetivas de moradia, alimentação, formação e assumiu um caráter de consumo pelo consumo, 

para satisfazer necessidades sempre disseminadas pela indústria cultural e as ideias dos 

trabalhadores passaram a ser renovadas para garantir a continuidade do capital, uma forma 

estratégica para sua manutenção e acumulação.  

Observa-se também uma inter-relação entre o sistema de produção material, 

distribuição e consumo, pois são planejadas e administradas conjuntamente às relações 

sociais, culturais e as crenças para o consumo desenfreado, caracterizando o consumo pelo 

consumo a serviço do capital e não das necessidades humanas de sobrevivência.  

As necessidades de consumo são construídas para evocar e ampliar novos clientes e 

compradores. A dependência do capital ao consumo das massas revela que o objetivo do 

capitalismo nunca foi, não é e nunca será o de satisfazer as necessidades das massas, muito 

pelo contrário, sempre foi e sempre será a dominação das massas, com o intuito de satisfazer a 

necessidade do próprio capital: o lucro. Para Adorno: 

A dominação sobre seres humanos continua a ser exercida através do processo 

econômico. Objeto disso já não são mais apenas as massas, mas também os 

mandantes e seus apêndices. De acordo com a antiga teoria, eles se tornaram, de 

modo acentuado, funções de seu próprio aparelho de produção. (ADORNO, 1986, 

p.67) 
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Nessa perspectiva, Harvey (2018) analisa que o capital como processo é contínuo e 

sua continuidade dinâmica e mutável é essencial para sua manutenção. Em seu processo os 

objetivos são comuns e o capital se reinventa a cada período com a intenção de avançar, 

transformar, controlar e recriar-se. Observamos em vários momentos da história as 

transformações no capital para a continuidade do seu fluxo: a expansão e o desenvolvimento 

dos transportes, o excedente de produção, a aceleração dos processos industriais, a expansão 

das novas tecnologias, a globalização, o aumento da concorrência internacional, as 

tecnologias da informação, são alguns exemplos. 

[...] o capitalismo descobriu em si mesmo recursos que permite empurrar para as 

calendas gregas a bancarrota total – recursos entre os quais, inquestionavelmente, 

estão, em primeiro lugar, a imensa elevação do potencial técnico e, com isso, 

também a quantidade de bens de consumo que beneficiam todos os membros dos 

países altamente industrializados. Ao mesmo tempo, em vista de tal 

desenvolvimento técnico, as relações de produção se revelam mais elástica do que 

Marx imaginava. (ADORNO, 1986, p.63) 

 

Isto posto, na dinâmica da reprodução do capital, deparamos com a intensidade da 

aceleração e da circulação do capital para sua manutenção. Acelerar a velocidade da 

circulação, quase sempre, leva a maiores lucros. Sua aceleração requer inovações 

tecnológicas, de transporte, de comunicação, dentre outras, e sua circulação requer redução de 

barreiras espaciais e de movimentação, uma vez que as configurações do espaço e do tempo 

são constantemente modificadas para o aumento do lucro. 

Ao longo da história do capitalismo tem havido uma tendência para a redução geral 

das barreiras espaciais e a aceleração. As configurações do espaço e do tempo da 

vida social são periodicamente revolucionadas (lembre-se do que aconteceu com a 

chegada das ferrovias no século XIX e do impacto atual da web). O movimento 

torna-se ainda mais rápido e as relações no espaço cada vez mais estreitas. 

(HARVEY, 2011, p. 43) 

 

Um exemplo da transformação do capital aconteceu no século XX. O capital para 

sobreviver desenvolveu um novo processo, possibilitado pela revolução tecnológica, chamado 

de financeirização da economia. A financeirização representa uma alteração na configuração 

do sistema capitalista em que o dinheiro é trocado por mais dinheiro sem a necessidade do 

processo de produção.  

O lucro no processo de financeirização se dá por meio de especulações financeiras: o 

que se chama de capital improdutivo (Dowbor, 2017).  O autor explica que o capital 
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improdutivo, por meio das especulações financeiras, passou a usar e se aproveitar do sistema 

produtivo ao invés de investir nele e dinamizá-lo: 

E a realidade fundamental é que a aplicação financeira rende mais do que o 

investimento produtivo. O PIB mundial cresce num ritmo situado entre 1% e 2,5% 

segundo os anos. As aplicações financeiras rendem acima de 5% e frequentemente 

muito mais. [...] a produtividade é esterilizada por um sistema generalizado de 

especulação que drena as capacidades de investir na economia real. (DOWBOR, 

2018, p. 33) 

 

A financeirização, no âmbito do capitalismo improdutivo (Dowbor, 2017), começou a 

se acentuar a partir da década de 1980, por meio do aumento das transações financeiras que se 

deram em função da liberação e desregulação dos mercados e atividades financeiras pelos 

governos e, hoje, vivemos a dominação dos sistemas especulativos sobre os produtivos.  

Dowbor (2017) destaca que a financeirização não apresenta utilidade social, pois a 

fonte de lucro deixa de se relacionar e de ser reconhecida no processo capitalista de produção 

e se separa do mesmo. Nasce o capital fictício, portador de juros e do sistema de crédito.  

A financeirização tem impactado a sociedade à medida que as especulações passam a 

render mais do que a produção, desmotivando os investimentos nas empresas e indústrias e, 

consequentemente, aumentando o desemprego, diminuindo os rendimentos salariais a 

ampliando as desigualdades sociais:  

O sistema financeiro internacional funciona a pleno vapor. A cultura da 

intermediação financeira não varia muito entre a City de Londres, Wall Street ou o 

sistema de usura que se implantou no Brasil. Existe uma cultura financeira global. 

No caso brasileiro, o desajuste fica evidente quando constatamos que, a partir de 

2014, o PIB caiu drasticamente enquanto os juros e os lucros dos intermediários 

financeiros aumentavam entre 20% a 30% ao ano. Nosso sistema de intermediação 

financeira não serve a economia, e sim dela se serve. (DOWBOR, 2017, p.154) 

 

Para Bauman (2016, p.38) não podemos chamar essa transformação exclusivamente de 

economia pós-industrial que perdeu, apenas, suas características de um sistema baseado em 

plantas industriais, fábricas, investimentos de longo prazo com manutenção da força de 

trabalho assalariado, pois não corresponde mais a uma possível condição segura e estável. 

Bauman se refere à desmaterialização do capitalismo quando este se liberta dos grandes 

investimentos e se volta ao mercado financeiro: 

O capitalismo também se desmaterializou; libertou-se, por assim dizer, de grandes 

investimentos, de grandes projetos industriais que envolviam compromisso de longo 
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prazo, e voltou-se para os mercados financeiros, que estão em um lugar virtual, 

portanto, em um lugar que não tem localização geográfica, mas se move livremente 

nos altos níveis, acima de territórios e das coisas mundanas, com uma mobilidade 

frenética e imediata, suscetível a todo e qualquer sinal de mudança. (BAUMAN e 

BORDONI, 2016, p. 138) 

 

Assim, a transformação do sistema monetário em sistema de créditos impulsionou uma 

classe de financistas que, ao longo das últimas décadas, conquistou um poder muito maior em 

relação aos proprietários, produtores, comerciantes, trabalhadores e consumidores, pois o 

sistema de crédito possibilita, ainda mais, o aumento da concentração do dinheiro nas mãos de 

poucos.  

Segundo Harvey (2018), o sistema de créditos é a superação da forma material da 

moeda, pois trabalha com o capital fictício - a moeda de crédito - cuja circulação é sempre 

arriscada e especulativa. Notas bancárias, letras de câmbio, notas promissórias, cheques, 

cartão de crédito e demais títulos colocam no jogo capitalista o capital de crédito, o sistema 

bancário e o capital fictício, mercadorias-dinheiro a ser adiantadas, emprestadas ou 

reembolsadas.  

No sistema de crédito, o dinheiro que é posto em circulação no início do dia, nem 

sempre reverterá em lucro no final do mesmo dia e pode, de uma hora para outra, virar nada, 

se transformar em mero papel sem valor nenhum, um novo tipo de tensão que passou a ser 

amenizada com a criação das grandes instituições bancárias, que servem ao grande capital. 

Os bancos assumem papel fundamental nesse contexto, em 2011, por exemplo, 147 

maiores grupos corporativos, 75% são bancos, segundo o Instituto Federal Suíço de Pesquisa 

Tecnológica. (DOWBOR, 2017) Estes capturam o judiciário, o legislativo, o executivo, 

controlam as comunicações e o ensino para interferirem no poder público. Nomeiam 

parlamentares e transformam suas demandas em consenso nacional para regular o sistema 

financeiro ou, até mesmo, não regular:  

 [...] há uma regulação dispersa e fragmentada em cerca de 200 países, com seus 

respectivos bancos centrais, enquanto os gigantes financeiros navegam no planeta, 

como já vimos, sem regulação alguma, a não ser algumas recomendações de boa 

vontade do BIS (Banco Internacional de Compensações, de Basileia). É a era do 

vale tudo. (DOWBOR, 2017, p. 179) 

Com essas características, o sistema de créditos supõe a concentração do capital sob a 

guarda dos bancos que emprestam dinheiro a outros agentes mediante o pagamento de juros. 

Esse movimento gera um valor adicional e o dinheiro funciona como capital. Para Harvey 
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(2018, p. 198): “Esses empréstimos não visam promover a produção de valor, mas enredar os 

produtores numa teia de obrigações de dívidas a tal ponto que, no fim, não lhes resta opção a 

não ser entregar seus direitos de propriedade ao credor”.  

Os bancos tornaram-se os emissores do dinheiro de crédito, no entanto, o sistema de 

créditos além de impulsionar a acumulação e no contraponto, a dívida, permite a criação de 

negócios independentes da produção de mais valia e das normas de reprodução e acumulação 

do capital produtivo, além disso, esse processo torna mais eminente a ocorrência de crises.  

Bauman e Bordoni (2016) dialogam, também, nos chamando a atenção para o 

capitalismo financeiro como um fenômeno recente, porém, bem estabelecido, com lucros bem 

mais altos que qualquer investimento industrial e com menos responsabilidade. Nesse diálogo  

afirmam: 

Na verdade, ele não corresponde a indivíduos específicos que tenham um nome e 

um rosto. Nós não devemos imaginá-lo submetido a inspeções inflexíveis de um 

velho cavalheiro de cartola, sentado à sua escrivaninha no andar superior dos 

quartéis-generais de uma holding. [...] apenas executivos que movimentam 

rapidamente o dinheiro virtual: investir e desinvestir, comprar e vender segundo 

princípios de mercado, no interior de uma rede insondável de trocas, relações e 

transações que produzem lucro. (BAUMAN e BORDONI, 2016, p. 140). 

 

Todo esse movimento de transformação do capital para a manutenção da acumulação e 

expansão do mesmo não acontece sem tensões. Problemas na circulação do capital também 

ocasionam as crises, como por exemplo, quando as pessoas deixam de colocar dinheiro em 

circulação, por questões de dívida, salários baixos, desemprego ou mesmo, insegurança com o 

futuro. As crises são responsáveis pela transformação da estrutura orgânica do capital e 

observa-se que, ao longo da história as grandes crises mundiais do capital transformaram as 

relações econômicas, sociais, políticas e culturais.  

Segundo Harvey (2011), historicamente há uma tendência a procurar uma explicação 

dominante para as crises. Historicamente, as crises são geradas por três grandes fatores: o 

esmagamento do lucro, em que os salários aumentam e os lucros diminuem; a queda da taxa 

do lucro, que se dá pela derrubada dos preços em função do avanço tecnológico e/ou a 

concorrência; e as tradições do subconsumo ocasionadas pela falta de demanda de consumo e 

a tendência para a estagnação associada com a monopolização excessiva. Entretanto, o autor 

apresenta outras hipóteses para a formação das crises: 
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Há, acredito, uma maneira muito melhor de pensar a formação de crises. A análise 

da circulação do capital, aponta para vários limites e barreiras potenciais. A escassez 

de capital-dinheiro, os problemas trabalhistas, as desproporcionalidades entre os 

setores, os limites naturais, as mudanças tecnológicas organizacionais 

desiquilibradas (incluindo a concorrência versus o monopólio), a indisciplina no 

processo de trabalho e a falta de demanda efetiva encabeçam a lista. Qualquer uma 

dessas condições pode retardar ou interromper a continuidade do fluxo do capital e 

assim produzir uma crise que resulta na desvalorização ou perda do capital. 

(HARVEY, 2011, p. 99) 

 

 

A argumentação de Harvey aponta que a formação das crises do capital se dá em 

diferentes situações históricas e geográficas e que elas não são resolvidas, apenas deslocadas. 

Também aponta que as crises assumem um papel fundamental para a manutenção do capital. 

“As crises, são em suma, tão necessárias para a evolução do capitalismo, como o dinheiro, o 

poder do trabalho e o próprio capital.” (HARVEY, 2011, p. 100), pois é na crise que o capital 

se reinventa e encontra novos meios para sobreviver e se fortalecer. 

Importante destacarmos que a crise atual, iniciada em 2008, nos Estados Unidos, 

considerada a maior crise do sistema financeiro global do século XXI, com a falência do 

banco de investimento Lehman Brothers, conhecida também como a “crise das hipotecas 

subprimes”, revela a influência capitalista em relação ao trabalho e à consequente repressão 

salarial, provocando problemas na demanda efetiva que é acentuada por um consumismo 

alimentado pelo crédito em excesso e por uma rápida expansão da produção.  

Piketty (2014) destaca que a crise mundial de 2008, não culminou em uma recessão 

tão grande como a crise de 1929, pois a taxa de produção caiu cerca de 5%, se comparada aos 

25% da crise de 1929. Isso se deu pela influência dos governos, bancos centrais dos países 

ricos e das OIs, por não deixarem o sistema financeiro ruir, por criarem a liquidez necessária e 

evitar as falências em cascata.  O autor lembra que os bancos centrais são as últimas 

instituições públicas que, em caso de pânico financeiro total, evitam a destruição completa da 

economia, pois contam a ajuda financeira dos governos, no entanto, as crises, inclusive a de 

2008, sempre impactam no crescimento da desigualdade. 

Ao que eu saiba, não existe nenhuma sociedade, em nenhuma época, em que 

observemos uma distribuição da propriedade do capital que possa ser razoavelmente 

qualificada de “muito pouco” desigual, isto é, onde a metade mais pobre da 

população possua parte significativa – digamos, um quinto ou um quarto – do 

patrimônio total. (PIKETTY, 2014, p. 252) 

 

As crises do capital e suas mudanças estão longe de enfraquecer o capitalismo, muito 

pelo contrário, induzem novas possibilidades de exploração e o fortalecimento das políticas 
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neoliberais, que promovem a lógica da concorrência dos mercados financeiros e um novo 

modo de governar a sociedade. Uma forma não autocrática que também cria alternativas para 

o fortalecimento do capital. Nesta direção, Dardot e Laval (2016, p. 27-28) destacam que: 

A crise mundial é uma crise geral da “governabilidade neoliberal”, isto é, de um 

modo de governo das economias e das sociedades baseado na generalização do 

mercado e da concorrência. [...] a financeirização do capitalismo em escala mundial 

é apenas um dos aspectos de um conjunto de normas que envolveram 

progressivamente todos os aspectos da atividade econômica, da vida social e da 

política.  

 

No campo educacional, algumas consequências importantes da crise do capital e da 

financeirização impactam no financiamento da Educação Básica. A primeira é que a 

recuperação das crises do capital custa muito aos cofres públicos, que acabam socorrendo o 

grande capital e cortando os investimentos das áreas sociais, onde está a educação, e a 

segunda é que o aumento da importância dos mercados financeiros robustece a influência 

política desses agentes nos governos e nas decisões das políticas públicas, inclusive as 

educacionais. 

O resultado da congruência desses dois fatores aumenta a pressão de grupos contrários 

ao Estado do bem-estar social para o corte dos gastos públicos, o que acontece, na maioria dos 

casos, na área social, inclusive na educação. Além disso, o capitalismo atual dissemina a ideia 

do homem empresarial (DARDOT e LAVAL, 2016) que, movido pelo espírito empreendedor 

é capacitado para aproveitar e flexibilizar as oportunidades de lucro e os processos 

permanentes de concorrência, o que intensifica a difusão de ideias contrárias à importância do 

serviço público, inclusive, da educação pública e gratuita, uma dinâmica que aprofunda, ainda 

mais, as desigualdades procedentes do capitalismo.  

Esse contexto revela que as mudanças contemporâneas do capital implicam em um 

sistema financeiro que não gera recursos a quem produz e sim a quem maneja papéis, não 

financia a produção e impossibilita uma economia estável. Essa situação tem intensificado o 

desemprego, a concentração da riqueza e o aumento da desigualdade na distribuição da renda, 

bem como, contraído e redirecionado os investimentos nas políticas sociais, inclusive as de 

financiamento da educação: uma polarização cada vez maior entre o público e o privado, entre 

a coletividade e o individualismo e entre a riqueza e a pobreza.  
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1.2 - A DESIGUALDADE SOCIAL SOB O CAPITAL 

 

A desigualdade envolve vários aspectos: a desigualdade econômica, de oportunidades, racial, 

de renda, regional, social, de gênero, de geração, dentre outras. Nesta sessão concentraremos a 

discussão na desigualdade social que se institui em função da distribuição desigual de renda e 

da riqueza e suas relações com a desigualdade educacional. 

A desigualdade social é a diferença econômica existente entre os grupos sociais. É 

uma desigualdade instituída mundialmente, em que o acesso à renda e à acumulação da 

riqueza e, consequentemente, ao poder, recursos, bens culturais, educação, saúde e demais 

serviços, se manifesta antes mesmo do indivíduo nascer. A desigualdade social se origina das 

possibilidades de acumulação e expansão do capital das famílias e das classes sociais e não se 

justifica pelo esforço e mérito pessoal. (PIKETTY, 2014) 

Nesse contexto, a análise da distribuição da renda, da riqueza e, consequentemente, a 

compreensão sobre a desigualdade no mundo e no Brasil, bem como o papel das políticas 

públicas não se colocam à margem dos interesses antagônicos, pois quando se discute a 

distribuição da renda e da riqueza, as articulações políticas e seus interesses de classe se 

fazem presentes. A análise histórica da desigualdade estudada por Piketty (2014, p. 27) revela 

que: 

[...] deve sempre desconfiar de qualquer argumento proveniente do determinismo 

econômico quando o assunto é a distribuição da riqueza e da renda. A história da 

distribuição da riqueza jamais deixou de ser profundamente política, o que impede 

sua restrição aos mecanismos puramente econômicos. [...] A história da 

desigualdade é moldada pela forma como os atores políticos, sociais e econômicos 

enxergam o que é justo e o que não é, assim como pela influência relativa de cada 

um desses atores e pelas escolhas coletivas que disso decorrem. Ou seja, ela é fruto 

da combinação, do jogo de forças, de todos os atores envolvidos.  

 

O antagonismo de interesses que perpassa a discussão sobre a distribuição da renda e 

da riqueza é o principal motivo para defendermos que essa temática precisa ser discutida e 

entendida por todos os cidadãos. Além disso, precisa ser estudada com sistematicidade, 

aprofundamento e articulada às decisões das políticas públicas, pois a realidade cotidiana e 

concreta da distribuição da renda e da riqueza é sentida e palpável para a maioria da 

população. Democratizar esse debate torna-se questão fundamental e essencial para a 

sobrevivência humana na sociedade contemporânea e para o entendimento das decisões das 

políticas públicas, inclusive das políticas públicas de financiamento da Educação Básica. 
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            Além dos interesses antagônicos sobre a temática, a falta de estudos consistentes e 

sistematizados ao longo da história direcionou o debate para uma elite econômica e 

consequentemente, se deu de forma fragmentada. A análise histórica e empírica da 

distribuição da renda e da riqueza já estava presente nos estudos da economia no século XIX, 

mas foi apenas em 1953, que Kuznets e Atkinson, construíram e analisaram as primeiras 

séries históricas sobre a distribuição da renda. Segundo Atkinson (2015, p. 14):  

É bem verdade que a questão da repartição e do longo prazo já estava presente no 

centro da economia política do século XIX, em especial nos trabalhos de Thomas 

Malthus, David Ricardo e Karl Marx. Mas esses autores dispunham de poucas 

pesquisas e muitas vezes eram obrigados a se limitar a especulações teóricas. Foi 

preciso esperar pela segunda metade do século XX, e pelas pesquisas de Kuznets e 

Atkinson, para que trabalhos realmente fundamentados em fontes históricas 

pudessem ser desenvolvidos. Em sua obra central, de 1953, Kuznets combina as 

primeiras contas nacionais norte-americanas (que ele mesmo acabava de ajudar a 

estabelecer) e os dados oriundos do imposto federal sobre a renda (criado em 1913, 

após uma longa batalha política) para estabelecer as primeiras séries históricas sobre 

a divisão de renda, trazendo de quebra uma boa-nova: as desigualdades haviam 

diminuído.  

 

          A partir de Kuznets, estudos aprofundados sobre a temática se fortaleceram e apenas 

nas últimas décadas, Moreira (2019), Souza, (2016), Atkinson (2015), Bauman (2015), 

Piketty (2014, 2019), Connell (2013), Soares (2010), Dedecca (2007), Herz e  Hoffman 

(2004), dentre outros, têm sistematizado, analisado e socializado dados e séries históricas para 

aprofundamentos, articulando, inclusive, os dados estatísticos e econômicos às questões 

sociais, políticas e culturais. Nesse contexto, o debate democrático e interdisciplinar sobre a 

questão, possibilita desmascarar noções falsas, pré-concebidas historicamente e avançar na 

compreensão do vivido até o momento, inclusive ao analisar e problematizar os motivos da 

redução das desigualdades nos países desenvolvidos no início do século XX e seu aumento no 

final do século: 

Em particular, a redução da desigualdade que ocorreu nos países desenvolvidos 

entre 1900-1910 e 1950-1960 foi, antes de tudo, resultado das guerras e das políticas 

públicas adotadas para atenuar os impactos desses choques. Da mesma forma, a 

reascensão da desigualdade depois dos anos 1970-1980 se deu, em parte, às 

mudanças ocorridas nas últimas décadas, principalmente no que tange à distribuição 

e às finanças. (PIKETTY, 2014, p. 27) 

 

 Os estudos de Atkinson também mostram que a desigualdade mundial, elevada no 

final do século XX, foi antecedida por uma queda após a segunda guerra mundial. Revelam 
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ainda que essa queda se manteve até o início da década de 1980 e a partir de então, houve um 

crescimento da desigualdade. 

Esse declínio da desigualdade ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, mas 

também foi resultado de várias forças equalizadoras no período entre 1945 e 1970. 

Posteriormente esses mecanismos de equalização, os quais incluem políticas 

conscienciosas, pararam de funcionar ou começaram a ter um efeito inverso, o que 

chamamos de “virada da desigualdade”, que se deu na década de 1980. 

(ATKINSON, 2015, p. 25) 

 

Para Piketty (2014) e Atkinson (2015) a desordem da segunda guerra mundial 

provocou mudanças sociais para o combate à desigualdade e não as transformações do capital, 

como ingenuamente, muitos acreditam ser. Ambos destacam que nos anos que sucederam o 

pós-guerra houve um aumento das políticas redistributivas e o papel desempenhado pelo 

estado do bem-estar social nesse contexto, o que não se manteve nas décadas de 1980, 1990 e 

2000: 

Nas décadas que logo sucederam o pós-guerra, o estado de bem-estar social estava 

na frente da corrida para acompanhar o ritmo da ampliação da desigualdade de renda 

de mercado, mas desde a década de 1980 ele deixou de fazer isso – com frequência, 

como resultado de decisões políticas explícitas quanto ao corte de benefícios e 

coberturas. (ATKINSON, 2015, p. 97.) 

 

Piketty (2014), ao analisar a estrutura da desigualdade, destaca as diferenças ente as 

rendas de capital e de trabalho
6
 e nos traz elementos fundamentais para a compreensão da 

desigualdade na contemporaneidade. A primeira versa sobre a compreensão de que a renda do 

trabalho está longe de ser igualmente distribuída e não se faz possível reduzir esse problema à 

questão da justiça social, pois a sociedade contemporânea acredita que a desigualdade de 

renda do trabalho é proveniente do esforço e do mérito individual. Dissemina-se a ideia de 

que cada indivíduo é responsável pelo seu sucesso ou fracasso, o que não faz sentido, pois 

exclui todas as diferenças de oportunidades e condições sociais, econômicas e culturais 

herdadas.  A segunda diz respeito ao fato de que quanto mais desigual é a distribuição da 

renda do trabalho e da renda do capital, maior é a desigualdade social. Por último, analisa que 

há pouca correlação de forças entre a renda de trabalho e a renda de capital, pois há 

sociedades em que a renda do capital é tão grande que não há necessidade da renda do 

                                                             
6
As rendas de trabalho se referem às rendas do trabalho assalariado e não assalariado e as rendas do capital se 

referem a aluguéis, lucros, ganhos de capital, dividendos, royalties ou outras rendas recebidas sobre títulos de 

propriedade do capital, independentemente de qualquer trabalho.   

 



50 
 

trabalho.  As disparidades extremas da pobreza na contemporaneidade, onde o rico fica cada 

vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, inclusive em países de capitalismo central 

precisa ser enfrentada: 

Na França, de acordo com os dados disponíveis para os anos 2010-2011, a parcela 

dos 10% mais ricos chegava à 62% da riqueza total, e a dos 50% mais pobres não 

passava de 4%. Nos Estados Unidos a pesquisa mais recente organizada pelo 

Federal Reserve para os mesmos anos revela que o décimo superior possuía 72% da 

riqueza americana, e a metade inferior da distribuição, apenas 2%. É preciso, ainda, 

salientar que essa fonte, como a maioria das pesquisas baseadas em declarações 

individuais, subestima as fortunas mais elevadas. (PIKETTY, 2014, p.252) 

 

Neste contexto, a análise do coeficiente de Gini nos permite mensurar as diferenças 

entre os rendimentos dos que tem mais e dos que tem menos riqueza, sendo possível analisar 

a concentração de renda e as disparidades entre os países e no interior de cada país. O índice 

de Gini é uma das medidas mais conhecidas de desigualdade, é utilizado em diversos campos 

de estudo e varia de 0 a 1, quanto mais perto de zero, menos concentrada é a distribuição da 

renda. Quanto mais perto de 1, maior é a desigualdade. Ao compararmos o Coeficiente de 

Gini observamos que o capital na contemporaneidade não modificou as estruturas da 

desigualdade. Noruega, Finlândia, Dinamarca e Japão apresentam um coeficiente de Gini que 

revela um equilíbrio maior em relação a distribuição de renda e às desigualdades, se 

comparado aos países periféricos como Chile, Paraguai, África do Sul e Brasil. Observa-se a 

diminuição das desigualdades na África do Sul a partir de 2010 e o aumento, no Brasil, a 

partir de 2013. 

 

Figura 1 - Índice de Gini de Países Selecionados – 2008 a 2018 

                    

Fonte: Extraído de World Income Inequality Database, 2020.  
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O fenômeno da desigualdade está presente no mundo, seu aumento ao longo das 

últimas décadas é significativo e sua amplitude varia entre os países, em todos os níveis de 

desenvolvimento. O estudo recente de Piketty (2019) revela a ascensão da desigualdade no 

mundo nas últimas décadas.  

Observa-se, na  figura a seguir, que a parte do decil superior na renda total, das 

diferentes regiões do mundo – os 10% mais ricos – concentravam em 1980 entre 26% e 34%  

da renda total e em 2018 entre 34% e 56%, revelando um aumento das desigualdades nas 

diferentes regiões pesquisadas, sendo mais intenso nos Estados Unidos se comparado com a 

Europa e na Índia se comparado com a China. 

 

Figura 2 - A ascensão das desigualdades no mundo - 1980 a 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          

    

 Fonte: T. Piketty, Capital et idéologie, Seuil, 2019, p. 37. 

 

Esse crescimento se deve ao aumento da renda e da riqueza no topo da distribuição e à 

disparidade entre as diferentes regiões do mundo, o que aumenta as desigualdades. Bauman 

também ressalta que os estudos sobre a desigualdade indicam uma rapidez crescente: 

[...] em quase toda parte do mundo a desigualdade cresce rapidamente, e isso 

significa que os ricos, em particular os muito ricos, ficam mais ricos, enquanto os 

pobres, em particular os muito pobres, ficam mais pobres – com toda certeza em 

termos relativos, mas, num número crescente de casos, também em termos 

absolutos. Além disso, pessoas que são ricas estão ficando mais ricas apenas porque 
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já são ricas. Pessoas que são pobres estão ficando mais pobres apenas porque já são 

pobres. Hoje, a desigualdade continua a aprofundar-se pela ação de sua própria 

lógica e de seu momentum. (BAUMAN, 2015, p. 19) 

 

Uma análise mais específica da desigualdade, observando a renda nacional média per 

capita de países selecionados, corrobora para a compreensão das disparidades entre os países, 

principalmente, entre a Europa e a América do Norte se comparada às demais regiões, 

conforme figura a seguir: 

 

Figura 3 - Renda Nacional Média Per Capita de Países selecionados – 1950 a 2018 – Em mil 

US$.  

                                                                       Fonte: World Income Inequality Database, 2019. 

 

Embora a renda nacional média per capita tenha aumentado nas últimas décadas, a 

diferença entre as regiões e os países é significativa, variando em 2018, de US$ 4.695,00 na 

África, US$ 13.622,00 no Brasil e, US$ 13.982,00 na América Latina, para US$ 35.174,00 na 

Europa e US$ 52.520,00res na América do Norte. Uma diferença de US$ 38.898,00 entre a 

América do Norte e o Brasil. 

Dados mais específicos sobre a concentração de renda dos 10% mais ricos também 

revelam que a desigualdade nas diferentes regiões do mundo é muito dispare. Enquanto a 

parcela do decil superior, os 10% mais ricos, detém 34% da renda nacional na Europa, 64 % 
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no Oriente Médio, o que agrava a desigualdade da população desta última região, no Brasil, 

os 10% mais ricos detém 56% da renda nacional, ao lado da África Subsaariana e da Índia, o 

que revela a gravidade da má distribuição de renda e da riqueza.  (PIKETTY, 2019) 

 O Brasil se destaca como um dos países com maior concentração de renda e de 

riqueza. A situação se grava quando a análise se volta para o 1% mais rico que concentra 

23,4% de toda a renda nacional. Além disso, o rendimento médio do 1% mais rico cresceu 8,4 

%, enquanto os 5% mais pobres perderam 3,2% em 2018. (IPEA, 2019) 

Se a história brasileira mostra que o país chegou a cobrar alíquotas de até 65% de 

Imposto de Renda para os mais ricos, em 1989 iniciou um processo de redução, chegando ao 

teto de 27,5%. Além do mais, aproximadamente 56% dos tributos cobrados originam dos 

serviços e bens de consumo, com alíquotas iguais para ricos e pobres. Essa estrutura 

regressiva de tributação favorece a concentração de renda no Brasil e comprova que os mais 

pobres sofrem mais com as cobranças de impostos (CENTRO INTERNACIONAL DE 

POLÍTICAS PARA O CRESCIMENTO INCLUSIVO, 2016).  

Fernandes, Campolina e Silveira (2019) contribuem com essa discussão apresentando 

dados sobre a cobrança de impostos sobre lucros, dividendos e lucro sobre o capital, aprovada 

em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, o que aponta uma cobrança maior dos 

ganhos do trabalho do que dos ganhos de capital, incidindo sobre os mais pobres, 

principalmente, nos momentos de crise: 

Entretanto, a partir da edição da Lei no 9.249/1995, para o ano-exercício de 1996, os 

rendimentos de lucros e dividendos, que, à época, eram taxados sob a alíquota linear 

de 15%, passaram a ser considerados rendimentos isentos de IRPF, ou seja, não 

pagariam mais tributos na pessoa física. Aliado à isenção dos ganhos sobre lucros e 

dividendos, essa lei também introduziu a figura dos juros sobre capital próprio 

(JSCP), que constitui uma forma de a empresa distribuir seus lucros aos acionistas 

(sendo a outra os dividendos), registrando esse repasse como uma despesa, o que 

reduz o lucro total da empresa a ser tributado pelo IRPJ e pela CSLL. Combinando a 

isenção dos dividendos com a possibilidade de aplicação dos JSCP (com um valor 

hipotético de 10% do lucro bruto), tem-se que o lucro do acionista aumenta em cerca 

de 21%, sendo essa lucratividade maior quanto maior a parcela distribuída por meio 

do JSCP. (FERNANDES, CAMPOLINA e SILVEIRA, 2019, p.13) 

 

Esses dados nos remetem a pensar na educação. Piketty (2014) analisa o papel da 

educação nesse contexto e destaca que ela exerce papel importante na diminuição da 

desigualdade de renda do trabalho: 

No que se concerne à desigualdade da renda do trabalho, os mecanismos incluem a 

oferta e a demanda por qualificações, o estado do sistema educacional, bem como as 
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diferentes regras e instituições que afetam o funcionamento do mercado de trabalho 

e o processo de formação dos salários. Já em relação à desigualdade das rendas do 

capital, os processos mais importantes são os provenientes da poupança e do 

investimento, das regras de sucessão e de heranças, do funcionamento dos mercados 

imobiliários e financeiros. (PIKETTY, 2014, 239). 

 

Souza (2016) também ressalta o papel da educação para a diminuição das 

desigualdades por meio da compreensão de que há uma estreita relação entre os anos de 

escolaridade e o aumento da renda do trabalho, o que possibilita a compreensão de que a 

diminuição das desigualdades de renda, no Brasil, deu-se concomitantemente à redução das 

desigualdades educacionais, principalmente, devido ao aumento da escolaridade desde a 

década de 1990.  

Os dados postos na figura a seguir, série histórica de 1976 a 2013, nos dão a dimensão 

dessa análise, pois quanto maior a escolaridade, maior tende a ser o retorno salarial, no 

entanto, ao longo das décadas, a diferença entre as rendas salariais por níveis de ensino – 4ª 

série do fundamental, Ensino Fundamental completo, Ensino Médio e Ensino Superior 

completo – diminuiu.  

 

Figura 4 – Retornos salariais à educação para níveis educacionais selecionados – Brasil –

1976 a 2013 (%) 

 

 
      Fonte: Extraído de Souza, 2016, p. 310. 
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Mesmo com a diminuição em relação ao aumento das rendas salariais por níveis de 

ensino, a diferença de renda entre os portadores de diploma de Ensino Fundamental e Ensino 

Médio e Ensino Superior, ainda é significativa. O mesmo acontece em relação aos 

trabalhadores sem escolaridade, pois em 2013, por exemplo, chega a uma diferença de 

aproximadamente 100% em relação aos portadores do Ensino Médio. Porém, a grande 

diferença na renda se dá entre os portadores do Ensino Superior e os trabalhadores com 

Ensino Fundamental, chegando em 2013, a uma diferença de aproximadamente 350%, como 

se vê na Figura 4. A maior escolarização ainda tem garantido maiores rendas de trabalho. 

Piketty (2014) também chama a atenção para a desigualdade de riqueza, passada de 

geração para geração, e ressalta que “[...] a desigualdade de riqueza é sempre e em qualquer 

lugar bem maior que a da renda de trabalho”, uma vez que a concentração do capital dar-se-á 

pela herança e seus efeitos acumulativos que dela advém. (PIKETTY, 2014, p. 240). Este 

problema precisa ser enfrentado e proposto novo ordenamento legal com foco na justiça social 

e diminuição das desigualdades, como por exemplo, a taxação do imposto progressivo para as 

grandes fortunas e  sobre os lucros e dividendos do capital improdutivo. 

 Piketty (2014), Bauman (2015) e Dowbor (2017) aprofundam a discussão sobre a 

desigualdade ao relacioná-la às crises do capital e discutem que as crises não têm impactado 

na diminuição da riqueza entre os bilionários mundiais. Após a crise de 2008, esperava-se a 

diminuição da riqueza de todos os estratos sociais, mas os dados confirmam que: 

   Por exemplo, o número de bilionários nos Estados Unidos aumentou quarenta vezes 

nos últimos 25 anos, até 2007, enquanto o total de riqueza dos quatrocentos 

americanos mais ricos aumentou de US$ 169 bilhões para US$ 1,5 trilhão. Depois 

de 2007, durante os anos de colapso do crédito, seguidos por depressão econômica e 

desemprego crescente, a tendência adquiriu ritmo verdadeiramente exponencial: em 

vez de atingir a todos em igual medida, como era amplamente esperado e retratado, 

o flagelo se mostrou severa e tenazmente seletivo na distribuição de seus golpes. Em 

2011, o número de bilionários nos Estados Unidos alcançou seu recorde histórico até 

a data, chegando a 1.210, ao passo que sua riqueza combinada cresceu de US$ 3,5 

trilhões em 2007 para US$ 4,5 trilhões em 2010. (BAUMAN, 2015, p. 15-16) 

 

O banco de dados sobre a desigualdade no mundo, World Wealth & Income Database 

(2019), corrobora com essa análise, pois não se observa  no banco de dados, uma diminuição 

da renda nacional média dos 1% mais ricos nos Estados Unidos, a partir da crise de 2008, ao 

contrário, essa renda cresce, como se vê na figura a seguir: 
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Figura 5 - 1% do topo da renda nacional média por adulto - Países e regiões selecionadas – 

1990 a 2018 – Em mil US$.  

             
                                                                    Fonte: World Income Inequality Database, 2019. 

 

 

Observa-se que após a crise de 2008, a renda nacional média do 1% mais rico cresceu 

não apenas na América do Norte, mas também na Europa, mantendo-se relativamente estável 

na África; nessas regiões o crescimento e a estabilidade também se mantiveram nos anos 

posteriores. Já na América Latina, inclusive no Brasil, na Rússia e Ucrânia há uma pequena 

queda a partir de 2014. Situação muito semelhante se observa em relação aos 10% mais ricos 

na América do Norte e na Europa, após 2008, pois não houve queda na renda nacional média 

dos 10% mais ricos, inclusive nos anos posteriores, conforme se vê na próxima figura. Na 

África observa-se estabilidade e na Ucrânia, Rússia, América Latina, incluindo o Brasil, 

queda a partir de 2014.  

 

Figura 6 - 10% do topo da renda nacional média por adulto - Países e regiões selecionadas – 

1990 a 2018 - Em mil US$.  

 
                                                                   Fonte: World Income Inequality Database, 2019. 
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Outro destaque fundamental para a análise das desigualdades parte dos estudos de 

Atkinson: o autor esclarece que a “virada da desigualdade” que se deu no final do século XX 

não atingiu a América Latina: “Desde então, a desigualdade tem aumentado em muitos 

países, mas não em todos, como exponho em relação à América Latina.” (ATKINSON, 2015, 

p. 25) 

 Um destaque importante do autor é de que a diminuição da desigualdade foi “[...] 

resultado de uma redução no salário premium para trabalhadores mais educados, e pela 

transferência governamental progressiva.” (ATKINSON, 2015, p. 110). A diminuição da 

desigualdade se deu em função do aumento do salário mínimo e pelo fato de o mesmo ser 

referência e estabelecer a base para os ganhos dos trabalhadores e para os benefícios da 

seguridade social, somado à transferência de dinheiro dos governos para os pobres, 

principalmente, os idosos e incapacitados, o que reforça os apontamentos de Atkinson (2015), 

de que a distribuição da riqueza jamais deixou de ser política e de Dowbor (2017) sobre a 

importância do papel do Estado nesse contexto. 

No entanto, também não podemos negar que o dinheiro que vai para a base, para a 

população mais pobre, tem um efeito multiplicador ao provocar o crescimento econômico, 

uma vez que a grande massa passa a comprar, estimula o emprego e gera o crescimento 

econômico.  

O mesmo não acontece quando o dinheiro fica no topo da pirâmide, pois os 10% mais 

ricos tendem a fazer aplicações financeiras, não gerando crescimento econômico. Para 

Dowbor (2017, p. 228):  

Os de baixo compram, geram espaço para inúmeros pequenos negócios, o que vai 

estimular emprego (um objetivo em si) e com isto mais demanda. O resultado é um 

círculo virtuoso. E gera desenvolvimento sustentável, pois melhora a condição de 

vida dos que mais precisam ter a vida melhorada.  

 

Os estudos de Castell (2018) reforçam que a desigualdade entre os países e dentro de 

um mesmo país, estado ou município é uma construção histórica e instituída, o que também 

retrata a situação do Brasil, que apresenta uma das mais altas desigualdades de renda do 

mundo. No entanto, a nova ordem do capital, principalmente com a globalização da economia 

e da comunicação intensificou os problemas da desigualdade, propiciando que os ricos fiquem 

cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Para Castell (2018, p.18): 
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[...] a lógica irrestrita do mercado acentua as diferenças entre capacidades segundo o 

que é útil ou não as redes globais de capital, de produção e de consumo, de tal modo 

que, além da desigualdade há polarização, ou seja, os ricos estão cada vez mais 

ricos, sobretudo no vértice da pirâmide, e os pobres cada vez mais pobres.  

 

As contribuições acadêmicas até então, não nos eximem de destacar que a 

desigualdade social no Brasil está atrelada aos meandros da colonização onde prevaleceu a 

influência ibérica, os padrões de títulos dos latifundiários, a escravidão e, a partir do século 

XIX, em função do processo de modernização e desenvolvimento industrial, que impulsionou 

o crescimento das disparidades sociais.  

Para Bresser-Pereira (2016), a preocupação e a aceitação de discussões e estratégias 

para a diminuição das desigualdades só se estabeleceu no Brasil com o Pacto Democrático 

Popular de 1977, mais conhecido como Pacto Burguês: 

   O princípio da diminuição das desigualdades se impôs à burguesia diante da 

evidência da enorme concentração de renda existente no país. Não apenas a renda se 

concentrava fortemente desde 1960, conforme os estudos estatísticos tornaram claro, 

mas também o grau de desigualdade econômica, quando comparado com o dos 

demais países capitalistas, revelava ser um dos maiores do mundo. Diante da 

denúncia, por parte das esquerdas, dessa desigualdade crescente desde o início dos 

anos 1970, tornara-se aceitável para a grande maioria da burguesia a ideia de que era 

preciso fazer alguma coisa, especialmente na área da política salarial, e do gasto 

público em educação e saúde, no sentido de ir desconcentrando aos poucos a renda. 

Nada se falou de um imposto progressivo, embora isso seja hoje a principal causa da 

desigualdade brasileira, não obstante outros fatores, como os níveis muito diferentes 

de educação e o sistema de herança onerada com impostos muito baixos, sejam 

também causas importantes. (BRESSER- PEREIRA, 2016, p. 250-251) 

 

O Pacto de 1977 baseou-se em quatro princípios: a transição democrática, a 

manutenção do capitalismo, a diminuição da desigualdade econômica e a retomada do 

desenvolvimento. Foi o compromisso assumido na Constituição Federal de 1988, considerada 

a Constituição Cidadã, que propôs o enfrentamento e a redução das desigualdades, por meio 

de uma melhor distribuição de renda, do crescimento econômico, do investimento público 

progressivo e efetivo em políticas sociais.  

Segundo o autor, a concentração de renda das famílias brasileiras 10% mais ricas teve 

seu apogeu em 1989 em plena da crise dos anos 1980, caindo cerca de 5% em 1993, 

recuperando 1% em 1994 e se mantendo estável até 2002, quando inicia uma nova queda de 

concentração de riquezas, até voltar a subir após 2015. 
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O enfrentamento da discriminação, almejando uma sociedade justa, igualitária e 

democrática propiciou a diminuição das desigualdades nos anos 2000.  Atkinson (2015) 

contribui com essa discussão quando chama a atenção para o fato de que a desigualdade caiu 

em períodos mais recentes, citando exemplos importantes da América Latina nos anos 2000: 

Chile, México, Brasil e Argentina. No Brasil, observamos uma queda do índice de Gini da 

distribuição de rendimento médio mensal domiciliar per capita, no período de 2000 a 2011, 

principalmente no governo Lula, conforme figura a seguir: 

 

Figura 7: Evolução do índice de Gini – Brasil – 1990 a 2018.  
 

                         Fonte: World Income Inequality Database, 2021.  

      

 

Embora o Brasil tenha melhorado segundo a própria queda do coeficiente de Gini, de 

0,640 em 1990 para 0,499 em 2011, os dados avançaram a passos lentos e não se mantiveram 

com a crise iniciada em 2014. Os dados indicam aumento no Índice de Gini a partir de 2014, 

revelando o avanço das desigualdades, chegando em 2018 a 0,540, o que tende a se 

intensificar, ainda mais, com a crise sanitária de 2020. 

Uma análise semelhante em uma série histórica maior, sobre o coeficiente de Gini para 

a renda domiciliar per capita, renda individual total, renda total do trabalho e renda horária de 

trabalho principal no Brasil, de 1976 a 2013, realizada por Souza (2016), mostra uma piora do 

Índice de Gini nas crises das décadas de 1980 e 1990, comprovando o aumento da 

desigualdade no país nesses períodos e a diminuição na década de 2000 até o ano de 2014, 

comprovando o enfrentamento e a diminuição das desigualdades nesse período, em que o país 

esteve sobre o governo do Partido dos Trabalhadores (PT). 
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Figura 08 - Coeficiente de Gini para a renda domiciliar per capita, renda individual total, 

renda total do trabalho e renda horária de trabalho principal – Brasil – 1976 a 2013. 
                                                                                                        

                                                                                                 Fonte: Souza, 2016, p. 140. 

 
 

Embora haja uma diminuição importante, ao longo das décadas pesquisadas pelo 

autor, que denota a diminuição da pobreza e da extrema pobreza no Brasil nos anos 2000, nos 

governos Lula e Dilma, do Partido dos Trabalhadores, não podemos nos eximir da 

preocupação frente à crise iniciada 2008 que atingiu o país em meados de 2014, pois embora a 

pobreza tenha diminuído entre os anos de 2004 a 2014, voltou a aumentar a partir de 2015 e 

precisa ser enfrentada. A figura a seguir também evidencia essa questão: 

 

Figura 09 - Pobreza e extrema pobreza – Brasil – 1992 a 2017 – Em milhões. 
                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Fonte: IBGE – PNAD Contínua (a partir de 2012); IBGE/PNAD 

Extraído de Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, 2018, p. 08. 
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Os dados indicam que o problema da pobreza e da estrema pobreza no Brasil se agrava 

com a crise econômica iniciada em 2014. Dados do IBGE (2020) confirmam que o índice de 

pobreza aumentou em 1,2% de 2016 para 2017 e atingiu 26,5% da população brasileira, um 

aumento de aproximadamente 53% em relação a  2014.  Em 2017, em números absolutos, a 

pobreza atingiu 54,8 milhões de brasileiros e a extrema pobreza atingiu 15,2 milhões. 

A desigualdade entre as regiões e entre as cidades de um mesmo estado é outro 

indicador importante da desigualdade brasileira. Segundo o IBGE (2018), em 2017, 

aproximadamente 25% da população brasileira vivia na linha de pobreza.  A região Nordeste 

apresentava o maior índice de pobreza, 43,5% da população, seguida pela região Norte. O Sul 

do país foi a região com menor índice, cerca de 12,3% . Essa diferença regional se mantém 

nos anos de 2018, 2019, 2020 e tende a se intensificar em 2021, em função da crise sanitária 

mundial. (IBGE, 2020).  

As figuras a seguir apresentam o Índice de Gini de 2016 a 2019 da distribuição do 

rendimento domiciliar per capita por região brasileira e o rendimento mensal domiciliar per 

capita segundo as grandes regiões brasileiras de 2012 a 2017: 

 

Figura 10 - Índice de Gini da distribuição do rendimento domiciliar per capita, segundo as 

regiões – Brasil – 2016 a 2019. 

 

 

               Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2017.  Elaborado pela autora. 
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Figura 11- Rendimento mensal domiciliar per capita – Brasil e regiões – 2012 a 2017. Em R$ 

 

 

Fonte: IBGE (2018); Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (2018); Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (2018). Extraído de BNB Conjuntura Econômica, 2019, p. 11.  

 

Observa-se nas figuras 10 e 11 que a região Nordeste é a mais afetada pela 

desigualdade, apresentando o maior índice de Gini da distribuição de rendimento domiciliar 

per capita em 2019, o que significa maior desigualdade; seguida pela região Norte, ao passo 

que a região Sul do país é a que apresenta menor desigualdade  revelada no índice de Gini e 

no maior rendimento mensal domiciliar per capita.  

Destaca-se que a diferença de rendimento real domiciliar per capita entre a região 

Nordeste e Sul é de R$ 770,00, cerce de 51,6% em 2017, e mesmo que se pese as diferenças 

de custo de vida de cada região, podemos considerar significativa e muito desigual. 

Em que pese as diferenças do custo de vida em cada região brasileira, os dados do 

IBGE mostram que, em 2016, a média de renda dos 50% mais pobres variou de R$ 341,00 

(Piauí) a R$ 1.059,00 (Distrito Federal), uma diferença de cerca de três vezes. Já entre os 10% 

mais ricos, a renda média variou de R$ 4.669,00 (Maranhão) para R$ 12.816,00 (São Paulo), 
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uma diferença, também, de três vezes, apesar do montante e do custo de vida ser variável 

entre as regiões.   

A elevação da renda dos grupos mais pobres em relação aos mais ricos, nos anos 2000, 

foi determinante para que o índice de Gini recuasse, no entanto, segundo o Banco Mundial 

(2019), a pobreza aumentou no Brasil, entre 2014 e 2017, abrangendo 21% da população.  

Em 2017, o IBGE apresentou que o país tinha 54,8 milhões de pessoas que viviam 

com menos de R$ 406,00 por mês, 25,4% da população. O quadro regional da desigualdade 

no Brasil em 2017 mostra que o coeficiente de Gini tem aumentado, a desigualdade se 

intensificou em quatro das cinco regiões brasileiras e a disparidade entre as maiores e 

menores rendas é enorme.  

Segundo o Comitê de Oxford para Alívio da Fome (OXFAM
7
, 2018, p.24), “em 2017, 

os rendimentos médios mensais de todos os trabalhadores foram de R$ 1.630,00 no Norte, R$ 

1.509,00 no Nordeste (as duas regiões abaixo da média nacional), R$ 2.475,00 no Sudeste, R$ 

2.397,00 no Sul e R$ 2.512,00 no Centro Oeste, maior média brasileira.” Dentre os mais 

ricos: 

Os 10% mais ricos, contudo, são bastante desiguais entre si. Dos mais de 12 milhões 

de brasileiros que têm renda nessa categoria, 75% ganham até 20 salários-mínimos 

de renda tributável – mais da metade destes ganha até 10 salários mínimos. Por 

outro lado, o grupo de cerca de 1,2 milhão de pessoas que compõem o 1% mais rico 

do país tem rendimentos médios superiores a R$ 55.000,00 ao mês. O IBGE calcula 

que os rendimentos mensais médios do 1% mais rico representam 36,3 vezes mais 

que aqueles dos 50% mais pobres. Considerando os dados das declarações de IRPF, 

tal razão seria de 72 vezes. (OXFAM, 2018, p.10).  

 

 

Em 2018, esse quadro se agrava ainda mais, pois os dados indicam que “a extrema 

pobreza cresceu, atingindo 13,5% milhões de pessoas e chegando ao maior nível em 7 anos” 

(IBGE, 2019).  Enquanto a faixa de 1% dos brasileiros mais ricos teve aumento de 8,4% no 

rendimento médio mensal, os 5% mais pobres tiveram queda de 3,2% no rendimento médio 

mensal e, entre os 10% e 20% mais pobres, a queda dos rendimentos mensais foi de 1,5%.  

(IBGE, 2019).  

Dados de 2019, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) indicam 

13,8 milhões de brasileiros na extrema pobreza, cerca de 6,7% da população, um aumento de 

                                                             
7 O Comitê de Oxford de Combate à Fome (Oxfam) foi fundado em 1942, constituído por intelectuais, ativistas 

sociais e acadêmicos. É uma confederação de 19 organizações que trabalham em rede em mais de 90 países 

como parte de um movimento global em prol de mudanças necessárias para construir um futuro livre da 

injustiça, da pobreza e das desigualdades. Para informações adicionais visitar o site www.oxfam.org.br  



64 
 

170 mil pessoas em comparação ao ano de 2018. Em 2020 com a crise sanitária mundial e em 

meio a recessão brasileira, a extrema pobreza tende a aumentar. Embora o país tenha 

investido nas últimas décadas em políticas sociais, elas não foram suficientes para manter a 

diminuição da desigualdade, por não se manterem progressivamente em governos autoritários.  

Em 2020, antes da crise sanitária havia 51,7 milhões de brasileiros abaixo da linha da 

pobreza e 13,7 milhões na extrema pobreza, no entanto, segundo o IBGE (PNAD COVID19, 

2020), o auxílio emergencial disponibilizado a 41,0% dos domicílios brasileiros pelo Governo 

Federal amenizou este quadro, porém, a preocupação se intensifica em 2021 com o término 

do auxílio emergencial. (PNAD COVID19, 2020).  

Projeção calculada por Botelho (2020), pesquisador do Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE), indica que a extrema pobreza pode dobrar em 

2021 se comparado a 2019 e deve atingir entre 10% e 15% da população brasileira.  

Os dados indicam que temos muito para avançar, pois não podemos negar que as 

disparidades entre indivíduos, grupos e classes sociais são evidentes e que a desigualdade 

social continua sendo marca da sociedade brasileira. Há um Brasil para os ricos que usufruem 

dos melhores empregos, das melhores rendas e fortunas e outro para os pobres que moram em 

regiões e habitam sem infraestrutura, dependem integralmente dos serviços públicos, não têm 

acesso aos bens culturais e se submetem ao trabalho informal em condições precárias. 

A pobreza atinge, principalmente, a população preta ou parda, o que representa 38,1 

milhões de pessoas, dentre estes, as mulheres pretas ou pardas compõem o maior contingente, 

cerca de 27,2 milhões, sendo o grupo mais vulnerável da sociedade com menor possibilidade 

de ingressar na escola e no mercado de trabalho. (IBGE, 2018).  

A desigualdade de renda também se revela nas diferenças de gênero, grupos raciais, 

escolaridade e reforça que o país tem uma desigualdade multifacetada. Além disso, a 

distribuição de renda e a acumulação do capital também se pautam pelos valores culturais, o 

que contribui para a manutenção do poder da classe hegemônica.  

Os dados a seguir, do rendimento mensal médio real do trabalho principal das pessoas 

por sexo nos ajudam a compreender essa questão: 
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Figura 12 - Rendimento mensal médio real do trabalho principal das pessoas por sexo - 

Brasil - 2016 a 2019. Em R$/mês 

 

 

  Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Anos selecionados. Elaborado pela 

autora 

 

A desigualdade da renda média entre homens e mulheres de cerca de 28,4% em 2016, 

observada na figura 12, indica uma diferença de R$ 547,00, o que confirma a desigualdade de 

gênero da sociedade brasileira, também posta na diferença salarial entre homens e mulheres. 

Em 2017, essa diferença aumentou para 30,1 %; em 2018 foi de 28,8% e em 2019 diminuiu 

para 27,5%, porém, manteve uma diferença significativa de gênero no salário mensal de cerca 

de R$ 548,00. 

De 2016 a 2019, observa-se que ambos tiveram aumento médio na renda, 2,67% para 

os homens e 3,4% para as mulheres. Também não podemos desconsiderar que, entre 2016 e 

2017, o contingente de desempregados no país aumentou em 1,7 milhão de pessoas, segundo 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua; em 2019 atingiu um contingente 

de 12,6 milhões de pessoas desocupadas e em 2020 cerca de 12,8 milhões, o que também 

revela aumento da desigualdade. (IBGE, 2020) 

As mulheres ocupam os postos cuja renda é mais baixa e, muitas vezes, desempenham 

as mesmas funções dos homens com rendas diferenciadas. Também observamos no país que 

as atividades de liderança, são em sua maioria representadas pelos homens.  Piketty 

complementa essa discussão destaca que “[...] na maior parte dos países, as mulheres são 

amplamente sobrerrepresentadas entre os 50% salários mais baixos [...]” (2014, p.250).  
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A Figura a seguir representa o rendimento médio de trabalho das pessoas por cor ou 

raça: 

 

Figura 13 - Rendimento mensal médio real do trabalho principal das pessoas por cor ou raça - 

Brasil - 2016 a 2019. Em R$/mês 

 

       Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017. Elaborado pela autora. 

Os dados mostram que a desigualdade de renda também está presente entre grupos 

raciais. Os R$ 1.610,00 que os pretos ganhavam em 2016 correspondiam a 55,3% dos 

rendimentos médios dos brancos, logo, os brancos ganhavam ao mês, cerca de R$ 1.302,00 a 

mais do que os pretos. Em 2019 essa diferença foi de 55,7%, uma diferença de R$ 1.328,00 

ao mês.  

Segundo o relatório da OXFAM (2018) a população preta ou parda no Brasil tem sua 

proporção de renda, estagnada desde 2011, se comparada com a renda dos brancos. A 

desigualdade de renda por cor ou raça também é visível dentro dos estratos específicos de 

renda. 

 Os dados das figuras 14 e 15 mostram a disparidade de renda, nos estratos específicos 

de renda entre brancos, pretos e pardos da metade mais pobre da população e entre os 10% 

mais ricos, embora neste último extrato encontrássemos dados apenas dos anos de 2016 e 

2017, não sendo possível organizar uma série histórica para análise mais detalhada.  
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Figura 14 - Média geral de renda da metade mais pobre da população – 2012 a 2019. Em 

R$/mês. 

 
 

                                   Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019. 

                     Consolidado de primeiras entrevistas. Elaborado pela autora. 

 

Figura 15 - Média geral de renda dos 10% mais ricos – 2016 e 2017.  Em R$ /mês. 

 

 

                   Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017. 

            Consolidado de primeiras entrevistas. Elaborado pela autora. 

 

De 2012 a 2019, observa-se na figura 14, que a disparidade de renda se mantem entre 

pretos, pardos e brancos da metade mais pobre da população, pois a média geral de renda da 

metade mais pobre branca cresceu 10,06%, enquanto que a metade mais pobre preta ou parda 

teve aumento de 10,85%, percentual inexpressivo frente a diferença de valores que escancara 

a desigualdade de renda por cor ou raça no país, cerca de R$ 981,00 em 2019.  

Em relação aos 10% mais ricos observamos uma disparidade ainda maior entre pretos, 

pardos e brancos. Os pretos e pardos apresentam uma redução de cerca de 49% nos 
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rendimentos mensais em comparação aos brancos em 2016 e cerca de 45% em 2017. Em 

2018, entre os 10% com maior renda per capita, apenas 27,7% eram pretos ou pardos. 

A série histórica da pesquisa sobre desemprego do IBGE (2020) indica que, no 

contingente dos desempregados no primeiro trimestre de 2012, primeiro ano da série 

histórica, os pardos representavam 48,9% da população desempregada, seguidos por 40,2% 

dos brancos e 10,2% dos pretos. No segundo trimestre de 2019, os pardos representavam 

52,1% dos desempregados; enquanto a taxa dos brancos reduziu para 34,7%; e a dos pretos 

subiu para 12,2%, uma piora significativa do desemprego entre pardos e pretos. 

Outro dado importante refere-se ao rendimento domiciliar per capita médio por cor ou 

raça e o grau de escolaridade, conforme os dados a seguir:  

 

Figura 16 – Rendimento domiciliar per capita médio por cor ou raça, por grau de instrução 

em 2019. Em R$/ mês.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                  
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2020. 

              Elaborado pela autora. 
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Ensino Fundamental completo ou médio incompleto; 36,7% com Ensino Médio completo e 
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mesmo grau de formação. A desigualdade de rendimento domiciliar per capta entre brancos, 

pardos e pretos com o mesmo grau de instrução revela o caráter racista, estrutural e 

institucional da sociedade brasileira.  

Destaca-se também que nos últimos anos, as crises do capital e política fortaleceram as 

práticas sociais e econômicas de austeridade com ênfase à precariedade do trabalho, salários 

baixíssimos e a perda de direitos básicos, como saúde e educação, o que tem, também, 

contribuído para o aumento da desigualdade..  

Para Bresser-Pereira (2016) a crise econômica que se instalou no Brasil desde meados 

de 2014, influenciada pela crise global de 2008 e que tem contribuído para o aumento das 

desigualdades, foi provocada pela queda dos preços das commodities, pela queda da taxa de 

lucro das empresas industriais, pela elevação da taxa de juros, pelo aumento da dívida das 

empresas e das famílias e por decisões equivocadas na política fiscal. Este quadro afetou as 

exportações brasileiras, contraiu a economia, aumentou o desemprego, chegando a uma taxa 

de desocupação de 12,8% em 2017, 11,9% em 2018 e 2019 e 14,2% em 2020 (IBGE, 2020), 

aumentou a inflação e levou a um recuo no Produto Interno Bruto (PIB), como observado 

abaixo. Em 2021, soma-se a esse quadro, o impacto da crise sanitária e a projeção da taxa de 

desemprego está prevista em 16%, a maior da última década. (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

ECONOMIA DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2021).  

 

     Figura 17 – PIB real brasileiro - variação anual - 1997 a 2019. 

                  Fonte: Extraído Ipeadata – http://www.ipeadata.gov.br 

http://www.ipeadata.gov.br/
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Embora a análise da variação do PIB seja uma referência para as discussões da 

educação e importante para analisarmos a situação econômica do país, inclusive as políticas 

públicas de financiamento da Educação Básica, a análise não qualitativa de seus dados 

ocasiona uma visão parcial e reducionista da sociedade brasileira. Para Moreira (2019), o PIB 

não é o referencial mais apropriado para discutir a diminuição das desigualdades, uma vez que 

o aumento de seu percentual, não representa, necessariamente, distribuição da renda, 

qualidade de vida e investimentos sociais.  

Para o autor, o crescimento do PIB a 1% ao ano ou mais, não impacta na diminuição 

da pobreza e na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, pois a riqueza continua sendo 

distribuída de forma desigual. Na análise qualitativa do PIB, o autor ainda ressalta a 

importância de discutir de onde vem a riqueza gerada e como está sendo distribuída, e que, no 

caso brasileiro, o setor mais privilegiado é o primário – commodities, logo o crescimento do 

PIB representa o crescimento do agronegócio que emprega cada vez menos por conta dos 

avanços tecnológicos e exportações, além de aplicar seus lucros no setor financeiro e não 

reinvestir na produção. 

Na educação, o aumento do percentual do PIB é uma conquista importante, porém, 

pode não representar, necessariamente, distribuição de recursos entre os entes federados para 

a diminuição das desigualdades educacionais. 

  Dowbor (2017) nos ajuda a compreender a relação das mudanças do capital, já 

discutidas na primeira sessão, e sua relação com o aumento das desigualdades. Para o autor, a 

atual crise brasileira e o recente aumento da desigualdade foram consequência da ampliação 

do capital improdutivo no Brasil, a financeirização, o que provocou a queda do PIB, o 

aumento dos lucros e o travamento da economia brasileira e desestabilizaria qualquer 

governo: 

Em 2013, constatamos um relativo travamento no quadro de uma ofensiva do 

sistema financeiro, que essencialmente intensificou o desvio de recursos das 

atividades produtivas para as atividades especulativas. Isso levou à estranha situação 

em que o PIB parou de crescer, mas os intermediários financeiros tiveram, nos 

últimos anos e inclusive em 2016, um aumento impressionante dos lucros. O fato 

dos intermediários financeiros terem lucros que crescem na faixa de 20% ao ano, 

enquanto o PIB não cresce, sinaliza o porquê do travamento da economia. 

(DOWBOR, 2017, p. 229) 

 

Um aspecto importante das crises se relaciona com o papel do Estado. Bresser-Pereira 

(2016) e Dowbor (2017) concordam que as crises econômicas e políticas abrem espaço para 



71 
 

os liberais conservadores dizerem que a recessão está associada ao aumento das despesas do 

Estado. O autor, ao analisar a crise política brasileira destaca: 

   A crise política ganhou mais força ainda no primeiro semestre de 2015, quando 

ficou claro que a recessão seria muito grave, e permitiu aos economistas liberais-

conservadores dizerem que a causa fundamental da recessão era o desiquilíbrio 

fiscal “estrutural” associado ao forte aumento da despesa social, que resultou da 

coalizão de classes que levou a transição democrática de 1985, mas, entre 1999 e 

2012, o Brasil apresentou superávits primários satisfatórios e manteve a dívida 

pública sob controle, o que desqualifica o argumento “estrutural” (BRESSER - 

PEREIRA , 2016, p. 381) 

 

Três consequências marcaram a atual crise brasileira: a proteção do capital, o 

enfraquecimento do Estado de Direito e da democracia, pois o novo fluxo do capital que se 

estabeleceu fortaleceu as práticas de austeridade em detrimento dos direitos. As práticas de 

austeridade têm se implementado por meio da política de ajuste da economia, da redução dos 

salários e dos gastos públicos, com o objetivo propalado de reduzir a dívida pública, aumentar 

lucros e a competitividade para o possível crescimento da economia.  Segundo Carmo e 

Barata, do ponto de vista da política pública, a austeridade pode ser compreendida como: 

[...] uma ou mais de um conjunto de políticas possíveis que visam corrigir uma 

situação de déficit reiterado e, consequentemente, de aumento imparável da dívida 

pública e/ou da dívida externa, através de uma baixa forçada do consumo, privado 

ou público. Esta baixa de consumo, sendo o denominador comum das políticas de 

austeridade, é alcançada ou por mudanças na estrutura dos gastos públicos, 

nomeadamente por meio de cortes na despesa pública, dominantemente na despesa 

relacionada com as funções sociais do Estado, repercutindo numa baixa do consumo 

dos seus beneficiários, ou por uma alta nos impostos, onerando o consumo e, 

simultaneamente, incrementando a receita pública. (CARMO e BARATA, 2017, 

p.321) 

 

As políticas de austeridade incidem imediatamente sobre os direitos sociais, 

principalmente, da parcela da população mais pobre que faz uso dos serviços sociais. A 

redução dos salários e o enxugamento das contas públicas impactam diretamente nos direitos 

essenciais básicos da população brasileira, como saúde, educação, previdência e segurança. 

As práticas de austeridade enfraquecem as políticas de direitos, o que se tornou recorrente nos 

países de capitalismo periférico e, recentemente, no Brasil. Os interesses do capital se 

sobrepuseram às necessidades da sociedade, não deixando espaço para as políticas de direito e 

distribuição de renda, o que aumenta a desconfiança do cidadão aos governos, colocando em 

risco, inclusive, a democracia, o que Castells (2018), chama de “crise de legitimidade 

política”, a saber, o sentimento majoritário de que os autores do sistema político não nos 

representam.  
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O papel do Estado foi categórico nesse contexto, o Brasil, por exemplo, enfrentou a 

crise com algumas medidas econômicas propostas pela elite e aprovadas a partir de 2016: a 

PEC do teto dos gastos, a reforma trabalhista e a lei da terceirização, que penalizaram a classe 

trabalhadora com a precarização do trabalho, baixos salários e precarização das políticas 

sociais de educação, saúde, previdência e segurança. Este quadro contribui muito para o 

aumento das desigualdades sociais.  

Os dados aqui discutidos revelam que as disparidades na distribuição da renda e da 

riqueza são inerentes às mudanças do capital e que sua diminuição está atrelada as decisões 

políticas. Aprendemos com os períodos pós-guerra, e no Brasil, na década de 2000, que as 

políticas redistributivas e de bem-estar social contribuem para a diminuição da desigualdade, 

mas elas não resistem às crises do capital. Sua lógica de dominação social é um grave 

problema a ser enfrentado, inclusive nas políticas de educação.  

 

 

1.3  - A DESIGUALDADE EDUCACIONAL BRASILEIRA 

Há uma estreita relação entre a desigualdade econômica – de renda e da riqueza – com 

os índices de acesso, a permanência e o desempenho escolar, o que justifica a importância de 

trazer a análise da desigualdade para o centro da discussão das políticas públicas de 

financiamento da educação. 

Para Brooke e Soares, (2008, p. 15), essa questão começa a ganhar destaque em meados 

de 1960, a partir de pesquisas empíricas sobre as desigualdades educacionais, realizadas na 

Inglaterra, nos Estados Unidos, América Ibérica e Brasil, principalmente, por meio do 

Relatório Coleman, que analisou as diferenças de aprendizagem de 645 mil alunos nos 

Estados Unidos. O Relatório Coleman indica que “as diferenças socioeconômicas entre os 

alunos são as responsáveis pelas diferenças no seu desempenho”.  

Nas últimas décadas, a relação entre a origem social também se revela tanto nas 

avaliações internacionais, (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA), 

realizado pela OCDE, como nas avaliações nacionais, (Sistema de Avaliação da Educação 

Básica – SAEB), realizado pelo Ministério da Educação no Brasil. Dados da avaliação em 

larga escala do ano de 2016, do PISA, disponível no Instituto Nacional de Estudos e 



73 
 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2016) mostram a diferença de desempenho 

dos alunos em leitura, matemática e ciências, considerando o Índice de Situação Econômica, 

Social e Cultural (ISESC)
8
. Embora esse sistema de avaliação seja questionado do ponto de 

vista do impacto, praticamente inexistente no financiamento da educação, por se enquadrar 

como políticas focais e não como direito coletivo e universal; embora seja um recorte de todos 

os aspectos que envolvem o desenvolvimento integral do aluno para a aprendizagem e, 

mesmo que haja crítica às avaliações em larga escala e questionamentos quanto à metodologia 

e amostras, esses dados indicam que no Brasil, há uma diferença considerável na 

aprendizagem entre os 25% mais favorecidos e os 25% menos favorecidos, sendo 104 pontos 

em ciências, 106 pontos em leitura e 153 pontos em matemática. 

 Os dados dos demais países, França, Canadá, Japão, Estados Unidos, Portugal e Chile 

também comprovam que o problema não se restringe ao Brasil e que a discussão da 

desigualdade precisa ser enfrentada. O PISA de 2018, reforça essa questão, a figura seguir 

destaca a relação entre as condições econômicas, sociais, culturais e o desempenho em leitura 

nas cinco regiões do Brasil: 

 

Figura 18 - Índice de status econômico, social e cultural (ESCS) e desempenho em leitura 

dos estudantes, por dependência administrativa – PISA 2018.  

                                                                            

Fonte: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Extraído de INEP, 2019, p. 152. 

 

                                                             
8 O Índice de Situação Econômica, Social e Cultural (ISESC)  também é chamado de ESCS. (OCDE, 2018) 
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Observa-se que nas regiões com melhores ESCS apresentam melhor desempenho em 

leitura. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentam melhores índices e melhores 

médias, em contrapartida, as regiões Nordeste e Norte apresentam menores ESCS e menores 

médias em leitura. Observa-se o mesmo em matemática e Ciências (INEP, 2019) 

O INEP também analisa os índices de situação socioeconômica com os dados de 

aprendizagem dos alunos. Os ESCS são organizados a partir de informações dos estudantes ao 

responderem um questionário. As avaliações mostram que quanto mais baixo o NSE, menor o 

aprendizado.  

Um estudo apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), que envolveu cerca de 23 milhões de alunos e 70 mil escolas em todos os 5.570 

municípios brasileiros, realizado pelo Núcleo de Pesquisa em Desigualdades Escolares 

(NUPEDE), da Universidade Federal de Minas Gerais, a partir de análises de edições da 

Prova Brasil, entre 2005 e 2013, constatou que a desigualdade de aprendizagem entre grupos 

de diferentes níveis socioeconômicos cresceu e que os alunos submetidos a mais de uma 

característica associada à exclusão social têm desempenho pior dos que os demais. (ALVES, 

SOARES e XAVIER, 2016) 

Os dados indicam que a distância de aprendizagem entre alguns grupos pode chegar a 

três anos de escolarização e que apesar dos avanços na média geral de aprendizagem, os 

alunos com nível socioeconômico baixo não apresentam melhorias significativas. A 

Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) revela que a desigualdade na aprendizagem já se 

mostra no início da vida escolar. Em 2016, os dados de leitura dos alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental mostraram que apenas 14,1% dos alunos com NSE baixo tiveram nível 

suficiente em alfabetização na leitura, em comparação aos 40,4% com NSE médio e 83,5 com 

NSE muito alto. Em escrita, cerca de 27,6% com NSE baixo, 62,0% com NSE médio e 93,1% 

com NSE muito alto tiveram nível suficiente. Na alfabetização matemática, de 17,1% com 

NSE baixo, 40,2% com NSE médio e 95,5% com NSE muito alto tiveram nível suficiente.  

Dados do SAEB indicam o percentual de estudantes de escolas públicas com 

aprendizagem adequada por NSE em língua portuguesa e matemática. Em 2015, no último 

índice disponibilizado pelo INEP, apenas 12,7% dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 

com NSE muito baixo tiveram aprendizagem adequada em língua portuguesa, em 

contraposição aos 55,9% dos alunos com NSE médio e 86,0% dos alunos com NSE muito 

alto. No 9º ano do Ensino Fundamental esse quadro piora, pois 7,5% dos alunos com NSE 
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muito baixo tiveram aprendizagem adequada em língua portuguesa, em contraposição aos 

26,6 % dos alunos com NSE médio e 71,6 % dos alunos com NSE muito alto.  

Em matemática a situação é mais divergente ainda. Em 2015, apenas 7,8% dos alunos 

do 5º ano do Ensino Fundamental com NSE muito baixo tiveram aprendizagem adequada em 

matemática, em contraposição aos 32,5% dos alunos com NSE médio e 80,0% dos alunos 

com NSE muito alto. No 9º ano do Ensino Fundamental esse quadro também piora, pois 2,5% 

dos alunos com NSE muito baixo tiveram aprendizagem adequada em língua portuguesa, em 

contraposição aos 10,9 % dos alunos com NSE médio e 58,2 % dos alunos com NSE muito 

alto. 

Alves, Soares e Xavier (2014) apresentam a Distribuição dos Níveis Socioeconômicos 

dos alunos (DNSE) - nível I ao nível VII - das escolas de Educação Básica, por grupo de 

escolas: muito baixo, baixo, médio baixo, médio, médio alto, alto e muito alto.  Os autores 

destacam que as escolas que estão em nível mais baixo possuem mais alunos com INSE no 

nível I e II e as escolas no nível mais alto, mais alunos com INSE nos níveis V e VI, uma 

divisão clara da sociedade também encontrada na educação pública. A tabela a seguir, permite 

observar esses dados
9
: 

 

Tabela 1 – Distribuição do Nível Socioeconômico dos alunos das escolas, por grupo.  

 

 
 

 Fonte: Extraído do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira , 2015, p. 10. 

                                                             
9
 Informações sobre a metodologia do Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica 

(INSE):<https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2015/nota_tecnica/not

a_tecnica_inep_inse_2015.pdf>  

 

https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2015/nota_tecnica/nota_tecnica_inep_inse_2015.pdf
https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2015/nota_tecnica/nota_tecnica_inep_inse_2015.pdf


76 
 

Os mesmos autores, em 2016, relatam a desigualdade entre grupos no aprendizado de 

leitura e escrita por meio dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), do 5º e 9º ano e constatam que: 

As diferenças entre grupos definidos pela cor são grandes, mas as de nível 

socioeconômico são ainda maiores. Porém, uma pessoa não é uma cor, um gênero 

ou tem uma posição social isoladamente. Ela tem tudo isso ao mesmo tempo. Assim, 

para um grande número de estudantes as desigualdades reais são enormes. [...]Com a 

expansão do ensino básico, as desigualdades que antes afetavam mais 

acentuadamente o acesso e a progressão escolar vêm se revelando pelas 

desigualdades de aprendizado. Os problemas do aprendizado no Ensino 

Fundamental constituem uma barreira para o acesso dos alunos aos níveis mais altos 

de ensino. Para os alunos com nível socioeconômico mais baixo, pretos, meninos 

(em Leitura) ou meninas (em Matemática), as proficiências mais baixas os colocam 

em situação muito desvantajosa para seguir sua trajetória escolar (ALVES; 

SOARES; XAVIER, 2016, p. 73,74) 

 

PINTO, R. (2019) avalia que, embora a receita total do PIB do município não se 

relacione, necessariamente, à distribuição da renda e da riqueza entre todos os munícipes, uma 

análise mais detalhada sobre a relação do PIB per capita de 2016 com o resultado do IDEB de 

2017, dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, indica que quanto menor o PIB per 

capita, menor a nota do IDEB, conforme demonstrados na Figura a seguir: 

 

Figura 19 – Fatores que impactam na qualidade da educação/Qualidade e PIB per capta. 
                                        

 

 

 

 

 

 

              

    Fonte: Extraído de Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 2019a, p. 08. 

 

A parte mais escura da figura 19 representa a maior concentração de municípios e 

indica que há uma relação entre a receita total por aluno, no caso, inferior a R$5.000,00 ao 

ano, o PIB per capita do município e nota do IDEB, o que confirma as discussões de PINTO, 
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R. (2008) de que maiores investimentos, somados à melhoria das condições socioeconômicas 

dos alunos favorece a aprendizagem. Pesquisa realizada por Duarte (2013) ressalta que 44% 

dos alunos matriculados no Ensino Fundamental estão em situação de pobreza e extrema 

pobreza e destaca: 

Análises mais cuidadosas sobre os indicadores educacionais disponíveis permitem 

constatar esse forte impacto da condição econômica na situação do fracasso escolar, 

de modo que os baixos indicadores nos dirigem, quase sempre, aos mesmos lugares 

dos de vulnerabilidade social e pobreza. (DUARTE, 2013, p.357-358). 

 

O diagnóstico socioeconômico dos alunos das escolas públicas interfere nos dados de 

aprendizagem dessas instituições que, na maioria das vezes, não são interpretados à luz desse 

contexto, culpabilizando seus profissionais e os próprios alunos pelo fracasso, construindo 

uma avaliação equivocada sobre a incompetência dos sujeitos e da escola pública. Destaca-se 

também que o acesso às modalidades da Educação Básica brasileira também se relaciona às 

condições de desigualdade e continua sendo um problema, apesar da expansão das últimas 

décadas. Podemos afirmar que os 20% mais pobres apresentam maiores dificuldades para 

entrarem na escola. O problema se intensifica no acesso à Creche e ao Ensino Médio, 

conforme os dados a seguir: 

 

Figura 20 - Percentual da população de 0 a 3 anos de idade que frequentava a escola ou 

Creche, por quintis de renda domiciliar per capita e brecha de acesso entre os 20% mais 

pobres e os 20% mais ricos – Brasil – 2004 a 2016.  

Fonte: Extraído do relatório do 2º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, 2018, p. 

25. Elaborado pelo INEP com base em dados da PNAD/IBGE (2004-2015) e PNAD contínua/IBGE (2016).  
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Figura 21 - Percentual da população de 4 a 5 anos de idade que frequentava a escola ou 

Creche, por quintis de renda domiciliar per capita – Brasil – 2004 a 2016.  

Fonte: Extraído do relatório do 2º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, 2018, p. 

25. Elaborado pelo INEP com base em dados da PNAD/IBGE (2004-2015) e PNAD contínua/IBGE (2016).  

 

 

Figura 22 - Percentual da população de 6 a 14 anos de idade que frequentava a escola ou que 

já tinha concluído o Ensino Fundamental, por renda domiciliar per capita – Brasil – 2004 a 

2015. 

Fonte: Extraído do relatório do 2º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, 2018, p.30. 

Elaborado pelo INEP com base em dados da PNAD/IBGE (2004-2015) e PNAD contínua/IBGE (2016). 
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Figura 23 - Percentual da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava o Ensino 

Médio ou havia concluído a Educação Básica, por renda domiciliar per capita – Brasil – 2004 

a 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Extraído do relatório do 2º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, 2018, p.71. 

Elaborado pelo INEP com base em dados da PNAD/IBGE (2004-2015) e PNAD contínua/IBGE (2016). 
 

Em relação ao percentual da população de 0 a 3 anos de idade que frequentava a 

escola ou Creche, por quintis de renda domiciliar per capita e brecha de acesso entre os 20% 

mais pobres e os 20% mais ricos no Brasil, figura 20, observa-se que o acesso dos 20% mais 

pobres aumentou em 11,1% de 2004 a 2016, enquanto o aumento de acesso aos 20% mais 

ricos foi de 15,3% de 2004 a 2015, diminuindo para 3,31 em 2016, ano em que se intensifica 

a crise econômica brasileira.  Esse quadro confirma a desigualdade no acesso das crianças de 

0 a 3 anos à Creche ou Pré-Escola e revela que o Fundeb amenizou, mas não resolveu o 

problema de acesso à parcela da população que mais precisa. 

Em relação ao acesso da população de 4 a 5 anos, apresentada na Figura 21, observa-

se que houve um aumento significativo no atendimento para os 20% mais pobres, passando de 

62,9 % em 2004 para 89,1% em 2016, um aumento de 26,2%. Acredita-se que esse aumento 

se deu em função da obrigatoriedade do atendimento dos alunos de 4 e 5 anos na Educação 

Infantil, definida pela Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009 e pela Lei nº 

12.796, de 4 de abril de 2013, que aprovou o oferecimento de Educação Básica gratuita dos 4 

aos 17 anos de idade em estabelecimentos oficiais de ensino, progressivamente até 2016,  o 

que diminuiu a diferença entre os 20% mais ricos de 28,5% em 2004 para 7,3% em 2016. 
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Situação semelhante aconteceu com o acesso dos alunos de 6 a 14 anos, figura 22, pois 

a diferença entre os 25% mais ricos e os 25% mais pobres diminuiu de 2004 a 2015, chegando 

a 2,1% em 2015, fato que comprova a importância do Fundeb, principalmente a 

complementação da União ao Fundo, que contribui para a diminuição das desigualdades entre 

as regiões brasileiras, ainda que não a tenha solucionado. No entanto, o quadro se inverte 

quando se trata do acesso dos alunos de 15 a 17anos - Ensino Médio, figura 23.  Em 2004, a 

diferença de acesso entre os 25% mais pobres e os 25% mais ricos era a maior de todas as 

modalidades, cerca de 57,4% e em 2016 diminuiu para 35,1%, o que se deve à inclusão do 

Ensino Médio no Fundeb. Mesmo assim, observa-se uma diferença ainda grande, sendo o 

nível de ensino com maior dificuldade de acesso dos 20% mais pobres. 

Importante destacar que a dificuldade de acesso dos 20% mais pobres nos diferentes 

níveis de ensino, refere-se aos problemas das políticas de financiamento, principalmente, no 

caso das Creches e do Ensino Médio. O Fundeb possibilitou o aumento das matrículas em 

relação ao Fundef, principalmente, nos anos de 2007 a 2009, ao contemplar toda a Educação 

Básica e acrescentar recursos à educação, porém, observa-se queda a partir de 2009, o que 

configura que os recursos ainda são insuficientes para atender toda a demanda, superar as 

desigualdades e garantir a qualidade. Vejamos: 

 

Figura 24 – Evolução das matrículas abrangidas pelo Fundef e Fundeb – 2008 a 2016. Em 

milhões.  

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 2018. Relatório consolidado do Fundeb,  vários 

anos. Extraído de PINTO, R., 2018, p. 18. 
 

 

Destaca-se que nos primeiros anos de implementação do Fundeb - 2007 a 2009 - 

houve aumento considerável de matrículas, tanto na esfera municipal quanto na estadual, a 
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partir de então, observa-se queda nas matrículas, de 2009 a 2017 de 1 milhão nas redes 

municipais e de 4,5 milhões nas redes estaduais. De 2009 para 2017 houve uma diminuição 

de cerca de 5,6 milhões de matrículas na Educação Básica, sendo a maior diminuição nas 

redes estaduais, 21,8%, frente a diminuição de 4,5% nas redes municipais, conforme segue: 

 

Figura 25 – Matrículas da Educação Básica por esfera de governo – 2007 a 2017 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                       

                                       

 Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, MEC – SIOPE. 

Extraído de Castro A., 2019, p. 58. 

 

Em que se pese o processo de municipalização, que incentivou a ampliação do 

atendimento e transferiu uma parcela significativa dos alunos do Ensino Fundamental I das 

redes estaduais para as municipais, observa-se uma diminuição considerável de matrículas na 

Educação Básica, mesmo com a política de fundo – Fundeb, que redistribuiu os recursos entre 

os entes federados com complementação da União.  

Outro estudo realizado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha, 

2019b), destacado por PINTO, R. (2019) e analisado a partir do IDEB do município e do 

Valor Aluno Ano investido, mostra que quanto menores os recursos por aluno, menores os 

resultados de aprendizagem. 
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 Tabela 2 - Recurso por aluno e nível do IDEB em 2017. 

  

 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                                

             

Nota: Índice associação: + 0,59. Elaborado com dados do Siope/FNDE, Finbra/STN, 2017 e 
Indicadores Educacionais/Inep, 2017.  
Fonte: Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 2019b, p. 39.  
 

                                

Observa-se que a desigualdade de resultados e de acesso também se relaciona com a 

desigualdade de recursos para a educação nas regiões brasileiras e, até mesmo, em municípios 

de um mesmo estado. O estudo técnico realizado pela Consultoria de Orçamento e 

Fiscalização Financeira, vinculada à diretoria legislativa da Câmara dos Deputados (CONOF) 

sob a responsabilidade de Tanno, (2017), mostra que os municípios com maiores arrecadações 

contam com valores maiores a serem aplicados na educação, mesmo com os repasses do 

governo federal para os estados mais pobres. Essa desigualdade se expressa também, em 

relação ao Valor Aluno Ano Anual, que varia de município para município, mesmo com a 

complementação da União para o Fundeb. (Tanno, 2017). Importante considerarmos que as 

diferenças do Valor Aluno Ano Total entre os estados (tabela 3) variam de R$ 2.937,00 a R$ 

19.511,00, já com a complementação da União para o Fundeb. Essa variação também 

acontece entre os municípios de um mesmo estado, por exemplo, no estado do Rio Grade do 

Sul, há municípios com Valor Aluno Ano Total de R$ 4.400,00 e de R$ 19.511,00, uma 

discrepância muito grande, mesmo se levarmos em conta as variações de custo de vida.  

Segundo Tanno (2017, p. 69) 

Confirma-se o notável efeito redistributivo com a equalização efetuada em cada uma 

das unidades federativas. O VAA_total das redes de ensino, sem o FUNDEB, 

variaria nacionalmente entre o mínimo de R$ 500 e o máximo de R$ 60.000. Com o 

FUNDEB atuando estadualmente, tal amplitude é reduzida de R$ 1.500 a R$ 20.000. 

A complementação da União eleva o VAA total mínimo para R$ 3.000.  

Os dados da tabela 3 nos chamam a atenção para a necessidade de qualificar os 

mecanismos de equalização de oportunidades e diminuição das desigualdades, tendo em vista 
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que há três situações distintas entre as redes de ensino no país: redes que necessitam de 

recursos com vistas a equalização de oportunidades e receberam complementação da União 

com o Fundeb; redes de ensino que necessitam de recursos para a equalização de 

oportunidades e receberam complementação da União, porém, aquém do necessário e redes 

de ensino que não necessitam de complementação da União e receberam. 

 

Tabela 3: FUNDEB 2015 – efeito redistributivo valor aluno ano com base em todas as 

receitas vinculadas à educação (VAA total) valores mínimos e máximos de aplicação nas 

redes de ensino por UF (valores em R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação /Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério 

da Fazenda. Extraído de Tanno, 2017, p.42. 

Mesmo assim, o efeito redistributivo precisa ser aprimorado para garantir melhores 

condições para a diminuição das desigualdades, o que teve avanço na aprovação do Novo 

Fundeb. Nota técnica da Fineduca (2020a) indica que o aumento para 23% na 

complementação da União ao Fundeb, aprovada na EC 108/20 e regulamentada pela Lei 
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14.113/20, elevará o patamar mínimo de investimento por aluno ano, o que possibilitará uma 

maior redistribuição dos recursos, principalmente, para os municípios mais pobres, 

independente do estado de origem, mas ainda não é o suficiente para resolver o problema da 

desigualdade educacional. 

Os dados indicam que o cenário de redução das desigualdades sociais, historicamente 

instituídas e institucionalizadas no Brasil, se manifesta a passos lentos na implementação das 

políticas públicas, inclusive as educacionais. A garantia de direitos sociais básicos, como a 

educação, um dos fatores decisivos para a diminuição das desigualdades é prejudicada pela 

discrepância de acesso, desempenho e financiamento, pois há desigualdade na arrecadação e 

distribuição dos recursos para a educação entre os estados e municípios brasileiros, apesar dos 

avanços conquistados com as políticas de fundos. Atkinson (2015, p. 325), em sua análise 

sobre as estratégias para uma melhor distribuição da riqueza e consequente diminuição da 

desigualdade destaca o papel do poder público nesse contexto e defende que “[...] é preciso 

identificar um financiamento para o estado de bem-estar social e uma melhor redistribuição. 

Os custos do programa das propostas devem ser cobertos por reduções nas rendas reais da 

população que vive em melhor situação.” Historicamente, essa tendência não tem encontrado 

respaldo político no Brasil.  

Um dado contraditório nesse contexto de desigualdade educacional merece destaque. 

Observa-se nas políticas públicas de financiamento da educação no Brasil que, durante os 

anos de 1995 a 2014, houve um crescimento considerável no investimento público direto em 

educação, principalmente entre 2005 a 2014, cerca de 191 bilhões, como vemos nos dados 

abaixo: 

Figura 26 – Evolução do investimento público direto em educação – 1995 a 2014 – Em 

bilhões de R$ de 2018.  

                                                                                        

 

 

 

           

.....

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2015. Extraído 

de Pinto, JMR, 2018, p.15. 
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No entanto, este aumento ainda é insuficiente para a organização de todas as demandas 

de acesso, permanência, qualidade e gestão. Observa-se também, que a queda do PIB, 

principalmente em 2009 e nos anos de 2011 a 2013, não levou à diminuição dos 

investimentos da educação, pois neste período houve aumento dos recursos se considerarmos 

todos os níveis de ensino. No entanto, o aumento foi pouco significativo. 

 

Tabela 4 – Estimativa do Percentual do Investimento Público Direto em Educação em 

Relação ao Produto Interno Bruto (PIB), por Nível de Ensino - Brasil 2000 – 2017.  

 

 
Fonte: Diretoria de Estatísticas Educacionais/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP. Extraído do INEP/MEC, 2020.  

 

 

De 2000 a 2017 tivemos aumento do 1,3% do PIB em investimento público direto na 

Educação, mas ainda insuficiente frente às demandas de um país que ainda não tem 

organizado o seu Sistema Nacional de Educação, que não universalizou o acesso a todos os 

níveis e etapas de ensino e com inúmeros problemas em relação à qualidade. Observa-se 

De 1ª a 4ª  

Séries ou Anos 

Iniciais

De 5ª a 8ª  

Séries ou Anos 

Finais

2000 3,9 3,2 0,3 1,3 1,0 0,5 0,7

2001 4,0 3,3 0,3 1,2 1,1 0,6 0,7

2002 4,1 3,3 0,3 1,4 1,1 0,4 0,8

2003 3,8 3,1 0,3 1,3 1,0 0,5 0,7

2004 3,8 3,2 0,4 1,3 1,1 0,4 0,6

2005 3,9 3,2 0,3 1,3 1,1 0,4 0,7

2006 4,2 3,6 0,3 1,4 1,3 0,6 0,6

2007 4,4 3,7 0,4 1,4 1,3 0,6 0,7

2008 4,6 3,9 0,4 1,5 1,4 0,6 0,7

2009 4,8 4,1 0,3 1,6 1,5 0,6 0,7

2010 4,9 4,1 0,4 1,6 1,5 0,7 0,8

2011 5,0 4,2 0,4 1,5 1,4 0,9 0,8

2012 5,0 4,2 0,5 1,5 1,3 0,9 0,8

2013 5,1 4,3 0,5 1,5 1,3 0,9 0,8

2014 5,0 4,2 0,6 1,4 1,3 0,9 0,8

2015 5,1 4,2 0,6 1,4 1,3 1,0 0,9

2016 5,2 4,3 0,6 1,4 1,2 1,0 0,9

2017 5,2 4,1 0,6 1,4 1,2 1,0 1,0

Fonte:  Inep/M EC - Tabela elaborada pela Deed/Inep.

Notas: 

1 - Utilizaram-se os seguintes grupos de Natureza de Despesa: Pessoal Ativo e Encargos Sociais; outras Despesas Correntes; Investimentos e Inversões Financeiras;

2 - Não se incluem nestas informações as seguintes despesas: aposentadorias e reformas, pensões, recursos para bolsa de estudo e financiamento estudantil, despesas com 

juros e encargos da dívida e amortizações da dívida da área educacional e a modalidade de aplicação: Transferências Correntes e de Capital ao Setor Privado;

3 - Os investimentos em Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e Educação Indígena foram distribuídos na Educação Infantil, no Ensino Fundamental anos iniciais e 

anos finais e no Ensino M édio, dependendo do nível de ensino ao qual fazem referência. No Ensino M édio estão computados os valores da Educação Profissional 

(concomitante, subsequente e integrado);

4 - A Educação Superior corresponde aos cursos superiores em Tecnologia, demais cursos de Graduação (Presencial e a distância) (exceto cursos sequenciais) e cursos de 

pós-graduação Stricto  Sensu - M estrado, M estrado Profissional e Doutorado (excetuando-se as especializações Lato Sensu);

5 - Estes dados referem-se aos investimentos em educação consolidados do Governo Federal, dos Estados e do Distrito  Federal e dos M unicípios;

6 - Para os anos de 2000 a 2003, estão contabilizados na área educacional, os valores despendidos pelo Governo Federal para o Programa Bolsa-Escola;

7 - Entre os anos de 2000 e 2005: para os dados estaduais, fo i utilizada como fonte de informações, um trabalho técnico realizado pelo Inep diretamente dos balanços financeiros 

de cada estado; para os dados municipais do mesmo período, utilizou-se uma metodologia baseada no percentual mínimo de aplicação de cada município , definido pela 

legislação vigente;

8 - A partir de 2006, utilizaram-se como fontes de dados estaduais e municipais, o  Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação - Siope -, administrado pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;

9 - Os dados da União foram coletados do Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi/STN - para todos os anos;

10 - Para o cálculo dos valores de Investimentos Públicos em Educação, utilizaram-se  as seguintes fontes de dados primários:

- Instituto  Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio  Teixeira - Inep/M EC; - Secretaria do Tesouro Nacional (STN); - FNDE; - Balanço Geral dos Estados e do 

Distrito  Federal; - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); - Instituto  de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); - Instituto  Brasileiro  de Geografia 

e Estatística (IBGE); - Caixa Econômica Federal (CEF); - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Estimativa do Percentual do Investimento Público Direto em Educação em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB), 

por Nível de Ensino - Brasil 2000-2017

Ano

Percentual do Investimento Público Direto em relação ao PIB 
(%)

Todos os Níveis 

de Ensino

Níveis de Ensino

Educação 

Básica

Educação 

Infantil

Ensino Fundamental

Ensino Médio
 Educação 

Superior 
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queda no investimento de 0,3% no ano de 2003, no governo Lula, seguido de aumento nos 

anos seguintes, também no governo Lula.  

No entanto, se analisarmos os investimentos específicos na Educação Básica, esse 

índice cai, pois de 2000 a 2017 o aumento foi de 0,9 e se considerarmos a Educação Infantil, 

cerca de 0,3% de aumento neste período,  os anos iniciais do Ensino Fundamental, cerca de 

0,1% e os anos finais, 0,2%, o que corrobora com a análise de que o Fundeb amenizou, mas 

não resolveu o problema da desigualdade educacional da Educação Básica. 

Contudo, se é certo que houve aumento nos investimentos, eles não são suficientes 

para a implementação do Sistema Nacional de Educação, para a democratização da qualidade 

e universalização do acesso, principalmente das Creches e do Ensino Médio. Além disso, 

Adrião e Domiciano (2018), em um estudo que abordou o período de 2002 a 2014, denunciam 

que boa parte do dinheiro, gasto em MDE, foi destinada ao setor privado  

Segundo as autoras, o cálculo do estudo levou em conta as categorias econômicas: 

transferências às instituições privadas sem fins lucrativos; serviços de terceiros – pessoa 

física; serviços de terceiros – pessoa jurídica, transferências às instituições privadas sem fins 

lucrativos e serviço de consultoria, pelo fato de permitirem identificar, de forma mais 

evidente, a destinação de fundos públicos ao setor privado, como vemos a seguir: 

Tabela 5: Gasto total e percentual direcionado ao setor privado (categorias escolhidas) das 

despesas do Governo Federal com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE – Anos 

selecionados – Valores nominais em milhões, atualizados para dezembro de 2017 pelo INPC 

– IBGE. 

Nota: * Gasto exclui vencimentos e obrigações patronais; ** Valores referentes à soma das despesas com 

serviços de terceiros pessoa física; serviços de terceiros pessoa jurídica; transferências às instituições privadas 

sem fins lucrativos e consultoria. 

Fonte: Relatório Resumido da Execução orçamentária, anos selecionados.  

Extraído de Adrião e Domiciano, 2018, p. 08. 
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O gasto em MDE, excluído vencimentos e obrigações patronais, destinado ao setor 

privado é maior que o destinado aos municípios em todos os anos pesquisados, o que reforça 

a entrada do capital na disputa dos recursos da educação para o setor privado. Conforme 

constatado na tabela 5, segundo as autoras, o volume repassado ao setor privado foi grande, 

sendo possível observar “[...] o crescimento do investimento em educação, principalmente 

entre 2010 e 2014 (140%), é certo também que os recursos de MDE destinados ao setor 

privado acompanharam tal incremento – triplicaram entre 2010 e 2014” (ADRIÃO e 

DOMICIANO, 2018, p. 08).  

Adrião e Domiciano (2018) também apresentam as despesas do Governo Federal com 

o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), em 2014, as isenções e 

desonerações tributárias autorizadas pela União, o crescimento da subvenção às instituições 

privadas, seja por meio do desconto no Imposto de Renda, de despesas com educação privada 

(aumento de 185% entre 2004/2014), seja por meio da isenção fiscal às instituições privadas 

sem fins lucrativos (aumento de 525% no período de 2004 a 2014). Esse movimento 

evidencia as diferentes manobras da União para retirar percentuais significativos dos recursos 

da educação pública e direcionar ao setor privado. 

A partir de 2016, com a aprovação da PEC do teto de gastos - EC 95/2016 - as 

estimativas indicam “[...] redução da despesa primária do governo federal de cerca de 20% do 

PIB em 2016 para algo próximo de 16% do PIB até 2026 e de 12% em 2036” (FÓRUM 21, 

2016), impondo uma política de redução permanente do gasto público, que passa a ser 

definido pela economia (a taxa da inflação).  

Além disso, em 2020, em função da pandemia COVID19 foi aprovada a Medida 

Provisória 961/2020 que flexibilizou as regras de licitações e contratos para toda a 

administração pública, necessária ao enfrentamento da crise sanitária, no entanto, o sobre 

preço das compras, problemas na transparência e omissões de gestores foi observado pelo 

TCE/SP (2020), o que favorece o mercado e também retira percentuais significativos da 

educação.  

                Nesse movimento de avanços e contradições das políticas públicas e de retirada de 

percentuais significativos das políticas educacionais, observa-se uma estreita relação entre 

desigualdade de renda e o acesso, o desempenho escolar e a quantidade de recursos 

financeiros contabilizados pelo Valor Aluno Ano.  
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Os estudos de Piketty (2014) também mostram que na sociedade contemporânea, pela 

primeira vez na história, a escolarização se torna o caminho mais seguro para alcançar o topo 

da distribuição de renda. O autor também destaca a importância do papel assumido pelo 

Estado na regulação justa do capital para a garantia dos direitos fundamentais, principalmente 

em relação à saúde, à educação e à previdência. O autor defende a importância do retorno do 

Estado social na produção e distribuição das riquezas para a garantia dos direitos. 

A redistribuição moderna e, em especial, o Estado social estabelecido em países 

ricos ao longo do século XX foram construídos em torno de um conjunto de direitos 

sociais fundamentais: o direito à educação, à saúde e à aposentadoria. Quaisquer que 

sejam as limitações e os desafios que esse sistema de arrecadação e de despesas 

enfrentam hoje, eles representam um imenso progresso histórico. (PIKETTY, 2014, 

p. 468) 

            Castro (2012, p. 1017), também ressalta que “[...] a geração de igualdades está 

relacionada à expansão da oferta de bens e serviços sociais, enquanto bens equalizadores 

providos pelo poder público, principalmente a escolarização.” Nesse sentido, a oferta 

educativa, insumos e condições adequadas são fundamentais para a realização do direito à 

educação. (XIMENES, 2014) 

        Essa profusão de dados demonstra, à farta, que as políticas de financiamento da 

Educação Básica se colocam a serviço do capital quando perpetua a desigualdade econômica, 

seja pelas diferenças de acesso, de permanência e de resultados. Há uma contradição entre as 

necessidades sociais, o discurso proferido pelos governantes, os recursos e as condições 

dispensadas efetivamente à implementação das políticas públicas. No Brasil perpetua a 

desigualdade, inclusive a educacional e, sendo o capital incapaz de evitar e de controlar suas 

crises cíclicas, conta com a ajuda do Estado, em especial, por meio das políticas de 

austeridade e de um discurso que atualiza a naturalização da dominação social, gerida pela 

dinâmica do mercado, uma relação perversa que precisa ser compreendida, denunciada e 

superada.  

 

 

1.4  OS CAMINHOS DO ESTADO BRASILEIRO A SERVIÇO DO CAPITAL 

 

A partir de 1990, predomina no Brasil um novo modelo de gestão pública que se faz 

presente em um contexto das transformações contemporâneas do capital - de reformas 
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neoliberais - em cumprimento as orientações do Banco Mundial (BM), explícitas no Relatório 

sobre o Desenvolvimento Mundial, que especificou a reformulação do papel do Estado nos 

países da periferia capitalista. Foi se construindo e legitimando sob os princípios da eficiência 

e da competitividade e não tem resolvido o problema das desigualdades, inclusive as 

educacionais. 

Esse novo modelo de gestão pública começou a se fortalecer com a Reforma Gerencial 

de 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, por meio do Ministério da Administração e 

Reforma do Estado (MARE) e da aprovação da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho 

de 1998, que modificou o regime e dispôs sobre princípio e normas da administração pública, 

servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades 

a cargo do Distrito Federal.  

Para Bresser-Pereira (2016) a Reforma do Estado foi um projeto neoliberal de redução 

do papel do Estado e da diminuição da autonomia do Estado-nação, frente a um capitalismo 

que se tornara global, por meio de uma pesada agenda de reformas institucionais:  

[...] uma agenda que logo no início se revelou neoliberal e dependente: neoliberal 

porque implicava a privatização de empresas que constituem monopólios naturais, 

como a produção e redistribuição de energia elétrica, as estradas e a telefonia fixa; 

dependente porque retirou a preferência assegurada às empresas nacionais na 

Constituição; e permitiu não apenas a privatização mas também a desnacionalização 

dos serviços públicos monopolistas e dos grandes bancos de varejo. (BRESSER-

PEREIRA, 2006, p. 328) 

 

Esse movimento de reorganização do papel do Estado ocorrido na década de 1990 é 

denominado no âmbito internacional como parte da Nova Gestão Pública (NGP). A NGP, 

influenciada por tendências globalizadoras, tem como fundamento a adoção de princípios e 

critérios da economia privada na gestão da coisa pública (OLIVEIRA e MENEGÂO, 2012), 

adotando para as políticas sociais as recomendações dos Organismos Internacionais, 

principalmente, do BM e da CEPAL. 

 Surge como possibilidade de renovação do setor público por meio de 

desregulamentação, descentralização e flexibilização organizacional, com o objetivo de 

reduzir os gastos públicos, a burocratização e melhorar o desempenho, a eficiência e a 

competitividade. Segundo Arretche (1996), esse modelo de gestão pública estimulou a 

competitividade e a mercantilização dos serviços públicos, centralizou o poder de decisão nas 

mãos da União e descentralizou sua execução para os entes federados. Para Oliveira: 
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O desenvolvimento desse modelo de gestão das políticas sociais caracterizado pela 

centralização nas mãos da União e a execução transferida para os estados e 

municípios e orientado pela lógica da NGP, apesar de guiado pela busca de maior 

equidade, foi colocando em risco as relações intergovernamentais, ameaçando em 

certa medida a dimensão de cooperação pretendida na Constituição Federal, como 

previsto no Parágrafo único do seu Art. 23: “Lei complementar fixará normas para a 

cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em 

vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. 

(OLIVEIRA, 2015, p.630) 

 

 Esse modelo também contribuiu para o esmaecimento da noção de direito e da 

concepção do público promulgados na CF de 1988, bem como privilegiou o ajuste fiscal em 

detrimento das políticas sociais. Desencadeou o processo de privatização da telefonia, esgoto, 

energia e água, o que contribuiu para a construção de uma nova relação entre a sociedade e o 

Estado, gerida por uma dinâmica de mercado. Para Dowbor (2017) o que temos, de fato, é 

uma reforma do sistema financeiro para além do ajuste fiscal, que revela a nova fase do 

capital. 

  Dowbor (2017) destaca que em 1996, o governo Fernando Henrique Cardoso, 

permitiu que os bancos se financiassem investindo em títulos em vez de fomentar a economia. 

Para o autor, os bancos centrais e os governos estão cada vez mais articulados para agradar o 

mercado financeiro em detrimento do bem-estar social:  

A maior apropriação privada de recursos públicos no Brasil, além de legal, usa como 

justificação ética “o combate à inflação”: trata-se da taxa Selic. Como muitos sabem 

– mas a imensa maioria não sabe - a Selic é a taxa de juros que o governo paga aos 

que aplicam dinheiro em títulos do governo, gerando a dívida pública. A invenção 

da taxa Selic elevada é uma iniciativa dos governos nos anos 1990. A partir de 1996, 

passou-se a pagar entre 25% e 30% sobre a dívida pública, para uma inflação da 

ordem de 10%. A partir disto, os intermediários financeiros passaram a dispor de um 

sistema formal e oficial de acesso aos nossos impostos. Isso permitiu ao governo 

comprar, com os nossos impostos, o apoio da poderosa classe de rentistas e dos 

grandes bancos situados no país, inclusive dos grupos financeiros transnacionais. 

Assim, os governantes brasileiros organizaram a transferência massiva de recursos 

públicos para grupos financeiros privados. (DOWBOR, 2019, p. 142) 

 

 Em 1997, o mesmo governo aprovou a lei que permitiu o financiamento das 

campanhas eleitorais pelas grandes corporações que elegeram seus representantes, uma 

aliança entre os interesses das OIs, as grandes corporações e o governo brasileiro. O Estado 

passou a operar como um espaço para as dinâmicas constitutivas do capital global, 

organizando e orientando suas atividades políticas e agendas para este fim. Dowbor (2029) 

ainda destaca, que as instituições financeiras são as donas da dívida pública, o que lhes 

confere maior poder sobre reformas e políticas de austeridade à favorecer uma economia de 

mercado neoliberal. Este quadro não se alterou com as eleições presidenciais de 2002 
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comprometidas com a diminuição das desigualdades e se aprofundou desde o impeachment da 

Presidenta Dilma Rousseff.   

 Na educação, a contradição entre a CF/88 e a NGP se manifesta em relação aos 

ajustes legais realizados ao cumprimento do direito à educação, a começar pela Emenda 

Constitucional n.14, de 12 de setembro de 1996 (EC 14/96), que institui o Fundef e redefine 

as responsabilidades dos entes federados no atendimento educacional, com proeminência ao 

Ensino Fundamental em detrimento da Educação Básica, além da ênfase à centralidade das 

políticas de financiamento e da avaliação em larga escala. 

 A NGP busca um sistema educacional padronizado por meio de uma agenda global 

estruturada para a educação onde se observa quatro dimensões que consolidam os princípios 

da gestão pública regulatórias dos sistemas educacionais: “a escola concebida como um 

sistema de produção, a ênfase ao conhecimento quantitativo, a centralidade dos instrumentos 

de avaliação e desempenho e a implantação de ferramentas de ação pública de prestação de 

contas.” (PARENTE e VILLAR, 2020) 

Abriu a gestão pública ao capital, possibilitando, na educação, a entrada do poder 

financeiro por meio da interferência do empresariado nacional nos debates educacionais, no 

planejamento e implementação das políticas, envolvendo a parceria com as empresas e os 

convênios na reorganização curricular, nos sistemas de avaliação, no fornecimento dos livros 

didáticos e das tecnologias da informação, na formação de professores, dentre outros.   

Nóvoa (2008), destaca que a NGP incentivou, inclusive, a escola em casa (home 

schooling), os cheques-estudos (educational vouchers) e as escolas charter (charter 

schools)
10

, resultando nas três grandes tendências de privatização da escola. A NGP incentiva 

a privatização e as parcerias público-privadas.  

Para Piketty (2014) o poder financeiro passou a dominar a economia produtiva, 

inclusive, os próprios mecanismos democráticos, em que se misturam formas diversificadas 

de propriedade (pública, privada, associativa), de gestão (concessões, partilhas, cogestão), de 

controle (competência local, nacional, regional) e de marco jurídico (do local até o global). 

                                                             
10 Home schooling é o ensino domiciliar sob a responsabilidade de um familiar, se contrapõe à educação 

compartilhada entre a família e escola. Educational vouchers é o subsídio do Estado, por meio de um vale, para a 

matrícula dos alunos em escolas privadas que façam parte do programa. Charter Schools é um modelo de escola 

pública que adota a lógica da gestão privada. (Organizado pela autora) 
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 No Brasil, a aprovação de legislações específicas como a Lei nº 8.666, de 1993 que 

versa sobre os processos de licitação em contratos da administração pública; a Lei nº 9.637 de 

1998, que dispõe sobre a qualificação das entidades como Organizações Sociais (OS) e a Lei 

nº 13.243 de 2016, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à 

capacitação científica e tecnológica e à inovação, dentre outras, abriram caminhos e 

aprofundaram a saída do dinheiro público para o setor privado. Esta última revela as novas 

propostas e discursos que ocupam a agenda política: a da Pós-Nova Gestão Pública (PNGP). 

  Enquanto a NGP trás o enfoque individual, técnico e empresarial, com 

características da racionalidade, eficiência, da governança empresarial e do mercado, do 

fortalecimento do governo central, do controle das decisões, da redução dos custos e do 

cliente como consumidor, a PNGP traz o enfoque da equidade social, humanização, 

democracia, trabalho em redes, políticas públicas com administração conjunta, auto direção 

centrada nos problemas da sociedade, melhoria da confiança, da criatividade e o cidadão 

como parceiro do processo de formulação e implementação de políticas públicas.  (PARENTE 

e VILLAR, 2020) A PNGP apresenta em seu discurso valores coletivos, culturais e 

socioestatais e se fundamenta, em ideias progressistas e em mecanismos cooperativos entre os 

processos políticos e de gestão.  (VÉLEZ e ORTIZ, 2016). Uma concepção mais híbrida de 

gestão pública, com características colaborativas entre estado, setor privado e atores sociais.  

 Para Cavalcante (2018) fica clara a intenção de enxugamento das responsabilidades e 

funções estatais, além disso, tanto na NGP como a PNGP há convergência que se apresenta 

fundamentada nas redes de parceria e colaborações, na atuação em sociedades complexas a 

plurais como as atuais, que pode se materializar pelo compartilhamento de atividades e 

funções com o setor privado. 

Um estudo de Adrião e Domiciano (2018) retrata a força do capital na educação por 

meio dessa simbiose construída entre os governos e segmentos do setor privado corporativo e 

analisa a destinação de recursos federais, no período de 2002 a 2014, quando se ampliaram os 

gastos com a educação em relação ao PIB, e o período de escolaridade obrigatória. Segundo 

as autoras, em 2014, o setor educacional movimentou três bilhões de reais, mas:  

Ainda assim, estudos identificam a atuação do setor privado junto aos sistemas 

públicos de ensino, tanto para a oferta da Educação Básica, financiada com recursos 

públicos por meio de parcerias público-privado, como o caso de Belo Horizonte 

(ADRIÃO; BEZERRA, 2013); de escolas em concessão ou conveniadas (BORGHI 

et al., 2012; ADRIÃO, 2014; DOMICIANO; 2016; FRANCO, 2015; PINTO, R.; 

2014), quanto para a venda de insumos curriculares por corporações e por 
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segmentos a estes associados. Destaca-se a venda de livros didáticos, apostilas ou 

tecnologias de informação em geral; de sistemas de gestão envolvendo sistemáticas 

de avaliação de desempenho de estudantes e de escolas; de programas de 

qualificação de professores; de assessorias para a gestão [...] (ADRIÃO; 

DOMICIANO, 2018, p. 5).  

 

Além disso, a importância dada aos resultados e a busca da eficiência a qualquer custo, 

enfraqueceu no processo educativo o princípio do respeito às diferentes necessidades dos 

alunos; enfraqueceu a busca da educação como um bem público; como um meio de 

desenvolvimento integral do ser humano em todas as dimensões do conhecimento e como um 

direito social, apesar de documentos e discursos ao contrário. A educação é mensurada e 

regulada como uma mercadoria e submissa à política econômica, como nunca antes. 

As ações descentralizadoras da NGP e da PNGP, no âmbito educacional, disseminam 

ideias de participação e responsabilização de indivíduos com o Estado. Porém, trata-se da 

pseudo parceria e participação, “em que o envolvimento e o engajamento dos atores sociais, 

no nível individual e coletivo, são constantemente buscados, tendo por objetivo encontrar 

soluções para problemas que são muitas vezes de ordem geral” (OLIVEIRA, 2015, p. 633). 

Para Laval (2004, p.14,15) muitas tomadas de decisão do Estado se justificam para o 

enfrentamento das crises, no entanto, elas limitam a expansão das políticas sociais em favor 

do capital:  

Muito mais do que uma “crise” passageira é a mutação do capitalismo que 

assistimos. A aposta crucial é o enfraquecimento de tudo ao que faz contrapeso ao 

poder do capital e de tudo o que, institucionalmente, juridicamente, culturalmente, 

limita sua expansão social.   

 

 Essas ações minimizam a responsabilidade do Estado, pois na maioria dos casos, a 

descentralização destina-se apenas a implementação da política, ficando o planejamento, o 

financiamento e a avaliação no poder central, cujo princípio é exercer e consolidar o controle 

centralizador (HARVEY, 2011). Um estudo de Roggero e Silva Z. (2019, p. 25), em escolas 

de Educação Básica da região metropolitana de São Paulo, chama a atenção para o fato de 

que, atualmente, a descentralização “[...] está a favor da reprodução do capital e das novas 

relações de trabalho que se estabeleceram na sociedade contemporânea, cujo objetivo é a 

contenção de gastos sociais a não regulação econômica por parte do Estado”.  

Neste bojo há disseminação na sociedade de um compromisso precário e até mesmo, 

desatento com as regras do jogo democrático que também colocam em risco a igualdade de 

direitos como fundamento das políticas de Estado. O conjunto das regras desse jogo 
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estabelece quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e de que forma. Para Bobbio, 

(1986, p.19): 

   No que diz respeito às modalidades de decisão, a regra fundamental da democracia é 

a regra da maioria, ou seja, a regra à base da qual são consideradas decisões 

coletivas – e, portanto, vinculatórias para todo o grupo – as decisões aprovadas ao 

menos pela maioria daqueles a quem compete tomar decisão.  

No entanto, esse preceito não basta para a manutenção da democracia. É necessário 

que seja garantido o direito de liberdade individual, o respeito às opiniões, às expressões 

diversas, do direito de reuniões, às associações, aos debates, aos questionamentos, dentre 

outras possibilidades de participação.  

Interessante observar que a NGP e a PNGP não excluem esses princípios 

democráticos, pois há manutenção das eleições, das representações no Congresso Nacional, 

nas câmaras municipais, as constituições, o direito à liberdade de expressão, dentre outros. 

Entretanto, há uma dicotomia com as políticas de austeridade que coloca não apenas os 

direitos sociais em cheque, mas a própria democracia, como tal. As práticas de austeridade 

são características da NGP, da PNGP, que fragilizam a democracia provocando uma erosão 

gradativa, como destacado por Levitsky e Ziblatt (2018, p.81): 

   A erosão da democracia acontece de maneira gradativa, muitas vezes em 

pequeníssimos passos. Tomado individualmente, cada passo parece insignificante – 

nenhum deles aparenta de fato ameaçar a democracia. Com efeito, as iniciativas 

governamentais para subverter a democracia costumam ter um verniz de legalidade. 

Elas são aprovadas pelo Parlamento ou julgadas constitucionais por supremas cortes. 

Muitas são adotadas sob o pretexto de diligenciar algum objetivo público legítimo – 

e mesmo elogiável –, como combater a corrupção, “limpar” as eleições, aperfeiçoar 

a qualidade da democracia ou aumentar a segurança nacional. Para melhor 

compreender como autocratas eleitos minam sutilmente as instituições, é útil 

imaginarmos uma partida de futebol. Pra consolidar o poder, autoritários potenciais 

têm de capturar o árbitro, tirar da partida pelo menos algumas das estrelas do time 

adversário e reescrever as regras do jogo em seu benefício, invertendo o mando de 

campo e virando a situação de jogo contra seus oponentes.  

 

Para Parente e Villar (2020), à PNGP, permeada pelo conjunto das políticas de 

austeridade, há manipulação de dados, ataques aos meios de comunicação, enfraquecimento 

dos líderes de oposição, silenciamento das figuras culturais, como artistas, intelectuais, 

atletas, literários, professores, jornalistas e todos àqueles que se opõem, além de mudanças 

legais, institucionais, na Constituição e até mesmo, no sistema eleitoral. Essas ações são 

usadas, muitas vezes, como estratégia para amenizar, escamotear e silenciar os problemas da 

desigualdade. 
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A principal justificativa para as políticas de austeridade é a crise econômica, mas, por 

trás disso estão a concentração e o abuso de poder; as ameaças à segurança, como ataques 

terroristas, o medo infundado do comunismo, as possíveis guerras e até mesmo, os desastres 

ambientais e naturais como, no caso brasileiro, os desastres ambientais de Mariana em 2015 e 

de Brumadinho em 2019, cujas dimensões ambientais e à saúde pública ainda são inestimável 

e cujas ações compensatórias permanecem em litígio e não dão conta do impacto econômico e 

social pelo ocorrido.  

Levitsky e Ziblatt (2018, p. 96) chamam a atenção para o fato de que: “Para os 

demagogos cercados por restrições constitucionais, uma crise representa uma oportunidade 

para começar a desmantelar o inconveniente e às vezes ameaçador sistema de freios e 

contrapeso que vem com a política democrática”.   

Neste contexto vivemos um período de desatenção às regras do jogo democrático e, 

em função da crise econômica que fortalece a precarização do trabalho, a manutenção dos 

salários baixos e até o desemprego, tem aumentado, ainda mais, a desigualdade. Vivenciamos 

uma ambiguidade: de um lado a defesa dos direitos essenciais à maioria; do outro, a negação 

da legitimidade daqueles que defendem as políticas sociais de inclusão e de igualdade de 

condições sociais, seja pelos intelectuais, políticos, artistas ou a população em geral, 

representando uma ameaça à segurança nacional, ao pagamento da dívida pública, ao papel do 

Estado e à própria economia.  

Na mesma lógica, vemos uma forte diminuição da tolerância mútua e o aumento da 

violência como uma ruptura das normas sociais da civilidade, chegando até mesmo, à 

restrição à liberdade de expressão, no caso de aprovação de legislações, sanções e 

perseguições de jornalistas, acadêmicos, movimentos sociais, dentre outros. A tolerância 

mútua se refere à aceitação pela sociedade de todos aqueles que respeitam as regras 

constitucionais. Todos têm o direito de competir e governar se respeitarem as regras 

constitucionais, é o acordo tácito dentro das regras democráticas, mesmo que seja contrário as 

ideias, não concorde ou até mesmo, repugne os fundamentos. É a aceitação respeitosa do rival 

político, sem discriminá-lo ou desqualificá-lo.  

Quando a tolerância se fragiliza fica difícil sustentar a democracia. Para Levitsky e 

Ziblatt (2018, p. 106) esse contexto possibilita que: “Políticos que são marcados como 

criminosos ou subversivos podem ser presos; governos vistos como uma ameaça para a nação 

podem ser derrubados”.     
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No entanto, os mesmos autores destacam que as regras escritas, por meio da 

Constituição, demais legislações e acompanhamento dos tribunais não são suficientes para a 

manutenção da democracia. Em países em que a Constituição é fortalecida pelas regras e 

normas sociais e culturais não escritas, a democracia tende a ser mais protegida. Em uma 

cultura democrática, essas normas são aceitas e circulam pela comunidade e não apenas entre 

os líderes políticos, dentre essas, a tolerância mútua e a reserva institucional são 

fundamentais.  

Na mesma lógica, a reserva institucional busca a coerência das ações políticas na 

preservação da democracia. Utilizar os preceitos legais e explorá-los de maneira incontida, 

chamado pelo estudioso de direito Mark Tushnet de “jogo duro constitucional”, trata-se de um 

jogo extremista para derrotar os adversários partidários sem se preocupar com a continuidade 

da democracia.  Para Levitsky e Ziblatt (2018, p. 113): “Alguns dos colapsos democráticos 

mais trágicos da história foram precedidos pela degradação de normas básicas”.  

A crise de legitimidade política revela que uma grande parte da população mundial 

não está acreditando nos políticos, Segundo Castells (2018), mais de dois terços dos 

habitantes do planeta acham que os políticos não os representam. Esse desmoronamento da 

confiança e o descrédito na representatividade assolam a democracia. Para o autor: 

   A crise da democracia liberal resulta da conjunção de vários processos que se 

reforçam mutuamente. A globalização da economia e da comunicação solapou e 

desestruturou as economias nacionais e limitou a capacidade do Estado-nação de 

responder em seu âmbito a problemas que são globais na origem, tais como as crises 

financeiras, a violação dos direitos humanos, a mudança climática, a economia 

criminosa ou o terrorismo. (CASTELLS, 2018, p. 18) 

                                                                                                                                              

   Um bom exemplo deste contexto no Brasil é a confusão que se cria em torno da 

dívida pública brasileira
11

, o que tem fragilizado à confiança no governo e revelado seu apoio 

ao grande capital. O endividamento público quando bem utilizado, pode ser propositivo e 

positivo para o país, pois sem a dívida e com a baixa arrecadação nos períodos de crise do 

capital, seria necessário cortes de despesas que causariam prejuízos à sociedade, além disso, 

                                                             
11 A Dívida Pública Federal é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do 

Governo Federal, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com 

finalidades específicas definidas em lei. (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2019). É o montante 

levantado pelo governo junto ao setor privado ou às agências multilaterais, para financiar suas ações. Para tanto, 

o governo assume contratos de empréstimos e financiamentos e emite títulos que variam na maturidade, no modo 

como são vendidos e na forma como seus pagamentos são estruturados. (TCU, 2019) 
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os títulos públicos ajudam na condução de quanto dinheiro é injetado na economia e na 

alocação de recursos.  

O grande problema se refere ao pagamento dos juros da dívida pública, uma vez que 

grande parte do orçamento brasileiro é gasto para pagamento dos juros e amortização da 

dívida, aproximadamente 42% do orçamento da União, favorecendo os bancos e os detentores 

dos títulos públicos em função da alta taxa de juros da economia brasileira. A alta taxa de 

juros da economia brasileira fortalece a financeirização, não incentiva o capital produtivo e 

robustece a crise de legitimidade política. 

Esse contexto abre possibilidades cada vez mais intensas para as políticas neoliberais 

por meio da financeirização do capital que tiram o foco dos direitos e necessidades do cidadão 

e o coloca a proteger os especuladores financeiros, por meio do apoio do Estado, como temos 

apontado, ao longo deste capítulo.  

Por trás do enfraquecimento das normas básicas de tolerância e reserva mútua 

observa-se, inclusive, uma síndrome intensa de polarização. O extremismo crescente, a guerra 

sectária, a hostilidade extrema partidária, religiosa, racial, sócio econômica minimiza os 

esforços dos políticos para o fortalecimento da democracia.  Levitsky e Ziblatt (2018, p. 115-

116) também nos chamam a atenção para essa questão: 

   A polarização pode destruir as normas democráticas. Quando diferenças 

socioeconômicas, raciais e religiosas dão lugar ao sectarismo extremo, situação em 

que as sociedades se dividem em campos políticos cujas visões de mundo não são 

apenas diferentes, mas mutuamente excludentes, torna-se difícil sustentar a 

tolerância. Alguma polarização é saudável – até necessária – para a democracia. [...] 

No entanto, quando as sociedades se dividem tão profundamente que seus partidos 

se vinculam a visões de mundo incompatíveis, e sobretudo quando seus membros 

são tão segregados que raramente interagem, as rivalidades partidárias estáveis dão 

lugar a percepções de ameaça mútua. À medida que desaparece a tolerância, os 

políticos se veem cada vez mais tentados a abandonar a reserva institucional e 

tentado vencer a qualquer custo. Isso pode estimular a ascensão de grupos 

antissistema com rejeição total às regras democráticas. Quando isso acontece, a 

democracia está em apuros.  

 

Nesse momento histórico, em que o foco do debate e da agenda brasileira encontram-

se polarizados, em que o fortalecimento das novas relações entre Estado e sociedade 

possibilita ataques aos direitos sociais, em que há aumento da desigualdade e  ameaça à 

democracia, o Estado brasileiro se fortalece nas bases de um Estado capitalista, como bem 

destacado por O’Donnell (1980). Tão importante como compreender o novo fluxo do capital e 

o papel do Estado nesse contexto é a análise dos atores que têm fortalecido o Estado 
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capitalista e influenciado o planejamento, as decisões e a nova agenda educacional em 

benefício do capital: as grandes corporações internacionais.  

 

1.4.1. A Influência das Organizações Internacionais 

As OIs são instituições supranacionais criadas pelas principais nações do mundo. São regidas 

por tratados, detentoras de personalidades jurídicas e responsáveis pela integração, relações e 

acordos envolvendo diversos países, além de agregarem ações com a finalidade de 

desenvolver objetivos comuns ou bens comuns no âmbito econômico, político e social. É a 

forma mais institucionalizada de cooperação internacional. Para Herz e Hoffmann (2004, p. 

18): 

A rede de organizações internacionais faz parte de um conjunto maior de instituições 

que garantem uma certa medida de governança global. Normas, regras, leis, 

procedimentos para a resolução de disputa, ajuda humanitária, a utilização de força 

militar, programas de assistência ao desenvolvimento, mecanismos para coletar 

informações são algumas práticas que produzem a governança global.  

 

A criação de uma OI é definida por decisão de Estados que delimitam sua área de 

atuação, seus princípios, normas e regimes. Para Herz e Hoffmann (2004, p.18), os Estados 

mais poderosos utilizam as OIs para alcançarem seus objetivos: 

As grandes potências têm papel crucial nesse processo. O exemplo mais claro é o 

impulso dado pelo governo norte-americano para a criação de uma série de OIs no 

pós-Segunda Guerra. A criação da ONU e de uma rede de agências especializadas 

nos anos 40, em particular as instituições de Bretton Woods (BIRD, Banco Mundial, 

e FMI, Fundo Monetário Internacional), refletia o interesse norte americano em 

promover o comércio global, estabelecendo uma ordem internacional em que a 

democracia e o capitalismo pudessem florescer.  

 

Murphy (1994), em seus estudos, também identifica que o conceito central das OIs é a 

governança global e destaca três marcos. O primeiro, caracterizado pelas Uniões 

Internacionais (1850-1914), marcado pela ideia de que o desenvolvimento do comércio 

internacional garantiria a paz, a cooperação entre as nações e o desenvolvimento científico e 

tecnológico. No entanto, esse período foi consumado pelo nacionalismo, aumento das 

desigualdades e a incidência da Primeira Guerra Mundial. O segundo período, o da Liga das 

Nações (1914 - 1945), caracterizado pelo liberalismo extremo e o distanciamento dos estados, 

culminou no afastamento da realidade e na necessidade de se construir uma nova governança 

global. Por último, o período que se caracteriza pela presença da Organização das Nações 
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Unidas, de 1945 até a contemporaneidade, se destaca pelo vínculo com os Estados para a 

resolução de conflitos. Um período marcado pelo caráter mais coercitivo em que as OIs 

associadas à ONU fortaleceram a supremacia norte americana, por exemplo, pelo 

direcionamento do fim da Guerra Fria, da implementação de políticas liberais em países da 

América Latina e do Leste Europeu que resultaram em circunstâncias que fortaleceram, ainda 

mais, a hegemonia norte-americana.  

Existem inúmeras organizações internacionais formadas por dois ou mais países, no 

entanto, as que mais se destacam na América Latina e no Brasil por implementarem políticas 

liberais (MURPHY, 1994) e recomendações de caráter econômico, de comércio e educacional 

(HERZ e HOFFMANN, 2004) são: Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo 

Monetário Internacional (FMI), Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Banco Mundial (BM), 

composto pelo BIRD, Comissão Econômica para América latina e Caribe (CEPAL) e a 

Associação Internacional de Desenvolvimento (AID).  

Segundo os autores, as OIs passaram a agir conjuntamente a partir da década de 1970 

com o objetivo de contribuir com o atendimento às necessidades básicas da população, 

principalmente nos países periféricos e a atuarem no campo econômico e social, exercendo 

um peso importante nas relações geopolíticas. Com os avanços tecnológicos, das 

comunicações e com a ampliação geoeconômica global, essas organizações passaram a 

aconselhar, acompanhar e avaliar os governos nas questões econômicas, políticas e sociais. 

Elaboram e regulam as normas, suscitam acordos entre países e incentivam a construção de 

uma cultura global.  

Para Herz e Hoffmann (2004), as OIs podem, até mesmo, adquirir legitimidade, 

autoridade e exercer papel decisivo no cenário internacional, com poder de influência e 

decisão. Na contramão, os autores também destacam que são inúmeros os problemas 

enfrentados pelas OIs, desde financeiros, passando pela definição de qual deve ou pode ser 

seu papel, dificuldades de avançar em agendas importantes e até mesmo contradições entre as 

normas universais acordadas pela ONU e a realidade política internacional, provocando um 

certo ceticismo em muitos setores. 
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 Destaca-se que no cerne das tensões e influências do capital, as organizações 

internacionais foram capturadas pelos interesses corporativos e passaram a colaborar com a 

dominância dos grandes atores econômicos. Dowbor (2017) nos lembra que um dos gigantes 

financeiros maneja em média 1,8 trilhão de dólares, enquanto a ONU dispõe de 40 milhões de 

dólares por ano para todas as suas atividades e nos chama a atenção de que o FMI e o BM 

apenas acompanham o que acontece hoje. São as grandes corporações financeiras que ditam 

as regras do jogo e capturam, inclusive, as OIs. Segundo Dowbor (2017, p. 131), um estudo do 

Global Policy Forum: 

[...] foca diretamente o fato dos interesses corporativos terem adquirido uma 

influência desproporcional sobre as instituições que definem as regras do jogo 

globais. O documento apresenta “a crescente influência do setor empresarial sobre o 

discurso político e a agenda [das organizações internacionais]”, questionando “se as 

iniciativas de parcerias permitem que o setor corporativo e os seus grupos de 

interesse exerçam uma influência crescente sobre a definição da agenda e o processo 

decisório político dos governos”. Da forma tímida e prudente, que caracteriza tantos 

textos internacionais, temos aqui dito o essencial.  

 

 O autor ainda destaca um estudo de Leonardo Bissio que “mostra como Big Tobacco, 

Big Soda, Big Pharma e Big Alcohol terminam prevalecendo, e como a filantropia e as 

parcerias público-privadas deformam a agenda internacional sem supervisão dos governos 

[...]” (DOWBOR, 2019, p. 131).  

 Em atendimento aos interesses das grandes corporações econômicas, as OI capturam o 

Estado e seus diferentes setores: educação, saúde, segurança, biossegurança, imobiliário, 

dentre outros, por meio de um marco regulatório a serviço do capital. Essa captura se 

efetivou, principalmente, por meio da proposta neoliberal para a América Latina, acordada no 

Consenso de Washington, realizado em 1989.  

 Segundo Diniz (2007), o Consenso de Washington acordou estratégias para que a 

América Latina enfrentasse e superasse a crise econômica de década de 1980 e retomasse o 

crescimento. Nessa ocasião houve concordância de que o Estado, principalmente nos países 

periféricos, deveriam priorizar suas ações nas relações exteriores e na regulação financeira, 

com base em critérios negociados diretamente com o FMI e o Banco Mundial.  

 O Consenso de Washington atuou como um manual de receitas das políticas 

neoliberais e a passou a ditar as bases para as reformas dos Estados. Seus fundamentos e 

princípios têm transformado os interesses do capital em interesses sociais e tem desprezado os 
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interesses das diferentes parcelas da população, principalmente da classe trabalhadora, o que 

tem aprofundando as desigualdades sociais. 

Nesse jogo, os atores econômicos tentam “capturar” as instituições de representação 

políticas nacionais e supranacionais, ou seja, os Estados e organismos 

internacionais, de diversas formas, de modo que seus interesses se transformem em 

decisões públicas (leis e normas, políticas públicas, programas governamentais, 

licitações, decisões judiciais) que favoreçam primordialmente os interesses das 

empresas. (BERRÓN e GONZÁLES, 2016, p. 08)  

 

 Com o objetivo de enquadrar os países periféricos no seu desenvolvimento econômico 

por meio da reestruturação produtiva e da reforma do Estado, passaram a condicionar os 

empréstimos financeiros dos países periféricos à interferência nas políticas públicas. Uma 

política a serviço do capital, que defende o esvaziamento do papel do Estado e o arrocho 

brutal nos investimentos sociais. Uma política compensatória que desvia o foco dos reais 

problemas das desigualdades no país em prol do pagamento da dívida pública, da reforma 

fiscal e da reforma do Estado. 

 No entanto, Diniz (2007, p.27) já alertava para mudanças que, posteriormente, 

compuseram os princípios da PNGP: 

A crítica aos malefícios de uma postura passiva, a defesa de um enfoque mais 

independente das relações com o sistema internacional e o questionamento da 

concepção minimalista do Estado serão, aliás, posições assumidas publicamente pela 

alta tecnocracia das agências multilaterais, após a constatação dos fracassos das 

políticas rigidamente norteadas pelas recomendações do Consenso de Washington.  

 

Neste contexto, é interessante observarmos que as discussões e documentos das OIs 

destacam em suas recomendações, o atendimento às necessidades básicas da população, por 

meio da associação direta entre desenvolvimento e educação, o apelo à comunidade para o 

enfrentamento da diminuição da pobreza e da miséria e a disseminação da ideia de que o 

indivíduo é o único responsável pelo seu destino, uma contradição posta na implementação 

das políticas públicas. O desenvolvimento defendido pelas OIs exige que a comunidade tenha 

seus próprios meios e recursos para sua sustentação; propõe equidade ao mesmo tempo em 

que minimiza a discussão sobre o projeto de igualdade social.  

 Nas últimas décadas, defendem a lógica da eficiência e da competição, estimulam a 

concorrência e a privatização, controlam a produção do conhecimento por meio das demandas 

dos setores produtivos e os privilegiam a mercê dos demais. Pressionam o sistema público a 
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diminuir os gastos sociais e direcionam a implementação de uma política compensatória para 

diminuir os conflitos, a tensão social, mas não as desigualdades.  

Também disseminam um processo ideológico de convencimento sobre a 

incompetência do Estado, de seus servidores e atribuem os problemas sociais à sua 

ineficiência para favorecer a economia. Um desmonte da estrutura do Estado por meio de 

ideias que desmoralizam seu papel e camuflam as reais razões que levam a desigualdade.  

Na educação as OIs interferem no financiamento, na elaboração e na implementação 

das políticas educacionais por meio de recomendações para a definição das pautas 

governamentais, aprovação dos marcos normativo, disseminação de um pensamento único 

que busca a homogeneização da formação e, até mesmo, das avaliações em larga escala. 

Pressionam a diminuição da presença do Estado no financiamento da educação pública com a 

justificativa de que há um problema de ineficiência de gestão e incompetência do 

professorado. Desqualificam o trabalho das escolas públicas, dos professores e gestores da 

educação, ao mesmo tempo em que não se asseguram os recursos necessários à qualidade da 

Educação, beneficiando por meio de parcerias e concessões, um aglomerado de grupos 

empresariais de vários portes e, sobretudo, o fortalecimento do grande capital. 

O objetivo é alinhar as políticas educacionais ao novo fluxo do capital, voltadas para o 

crescimento econômico. Definem as metas que os países precisam atingir e acabam ocupando 

o lugar de planejamento dos Ministérios da Educação, alinhando a educação às exigências do 

mercado, em específico, às recomendações da UNESCO, da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do BIRD. Dentre 

as metas, priorizam os princípios da competitividade e equidade, explícitas no livro Educação 

e conhecimento: transformação produtiva com equidade (CEPAL, 1992), como abordado por 

Sander (2008, p.162): 

   No início da década de 1990, a CEPAL e a UNESCO publicam o livro Educação e 

conhecimento: transformação produtiva com equidade (1992). O livro representa um 

divisor de águas que redefine a agenda política e ideológica da educação na América 

Latina. Com esse documento, a CEPAL abandona a teoria da dependência e adota o 

paradigma da globalização, procurando equacionar, com óbvias dificuldades 

conceituais, os princípios de competitividade e equidade. A UNESCO, a OEA e 

outros organismos internacionais se alinham na mesma direção. A nova agenda 

política cria a necessidade de promover reformas institucionais dos sistemas de 

ensino, visando fomentar a modernização, a descentralização administrativa e a 

competitividade no contexto do mundo globalizado. Esse foi o momento da ruptura 

com o passado e da adoção definitiva da agenda liberal no âmbito das organizações 

internacionais e que se mantém até hoje. 
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 Em 1999, o BM lançou um documento para o setor educacional - A Educação para a 

América Latina e Caribe - que dispunha da avaliação da educação na década de 1990 e das 

diretrizes para o século XXI, no qual destaca a educação como estratégia para alívio da 

pobreza articulada ao setor privado, principalmente, as universidades. Esses reordenamentos 

impulsionaram o processo de privatização dos serviços públicos, inclusive da educação. 

(BANCO MUNDIAL, 1999). Em 2002, o documento - Construir sociedades de 

conocimiento: novos desafios para la educación terciária intensificou a mercantilização da 

educação superior brasileira e abriu, mesmo que em proporções e intencionalidades 

diferenciadas, as portas para a privatização nos demais níveis de ensino. 

Nesse contexto, Krawczyk (2002, p.45) analisa três dimensões das reformas 

educacionais proposta pelas OI. A dimensão política que apresenta as recomendações aos 

governantes às reformas educacionais e tem como principal alvo o compromisso com o setor 

privado, com “[...] destaque para as leis que regulamentam a participação empresarial, e das 

fundações privadas, estabelecendo-se mecanismos de aproximação entre o setor público e o 

setor privado no âmbito educacional”, com benefícios tributários e concessões. 

 A dimensão técnica propõe um novo modelo de gestão ao sistema educacional e à 

escola, com enfoque na descentralização e na autonomia, cujo objetivo é o de minimizar os 

gastos do governo central com a educação. Um estudo recente de Roggero e Silva, Z. (2019) 

revela que a descentralização de recursos para as escolas de Educação Básica, assumiu o 

caráter de desconcentração, transferindo apenas responsabilidades às escolas e centralizando 

as decisões nos órgãos centrais, especialmente o MEC. 

Krawczyk (2002, p.47), também chama a atenção para o fato de que: “A liberdade – 

financeira e administrativa – cada vez maior das escolas é a variável central utilizada nos 

estudos do BM, do PREAL, da CEPAL e do BID, para evidenciar a eficiência e a eficácia do 

processo de descentralização e das reformas como um todo.” No entanto, a autora sinaliza que 

as preocupações financeiras e administrativas das escolas minimizam as preocupações 

pedagógicas e que o novo modelo de gestão baseado na competitividade, no modelo da 

qualidade total e na lógica econômica despolitiza a ação educativa.   

A terceira dimensão, a financeira, tem como fundamento aperfeiçoar a eficiência dos 

recursos e maximizar o atendimento escolar: “reconhece-se a insuficiência de recursos 

disponíveis para a educação, mas isso não é questionado e muito menos resolvido. O debate 
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concentra-se em torno da má utilização desses recursos e da necessidade de sua otimização 

visando potencializar o rendimento educativo” (KRAWCZYK, 2002, p. 52). Um debate 

preocupante de que é possível fazer mais com os recursos existentes e que tem justificado os 

cortes dos gastos, sem sequer pautar a valorização dos profissionais da educação, a melhoria 

da qualidade e a democratização do acesso à todas as etapas e modalidades. 

Segundo Rosemberg (2002) os empréstimos do BM para o setor educacional brasileiro 

representam cerca de meio por cento do total das despesas com a educação, o que reforça a 

ideia de que a articulação mais importante é seu trabalho de assessoria para o 

desenvolvimento das políticas educacionais em apoio a nova fase do capital e não o apoio 

financeiro ao  Estado brasileiro. Como outros autores também pontuaram, nas assessorias e 

metas, pressionam a diminuição da presença do Estado no financiamento da educação pública 

com a justificativa de que há um problema de ineficiência de gestão e incompetência do 

funcionalismo público.  

Ilusoriamente, as parcerias e concessões ao setor privado são justificadas para resolver 

os problemas das escolas, professores e gestores da educação pública, concomitante, 

disseminam a ideia de que o setor privado está preparado para enfrentar e acabar com a crise 

da educação pública, uma articulação engenhosa para transferir o dinheiro público para o 

setor privado.  

 Destaca-se que o documento recente do BM, “Um ajuste justo: Análise da eficiência e 

equidade do gasto público no Brasil” (BM, 2017) aponta que o governo brasileiro gasta mais 

do que pode e orienta políticas de ajustes em áreas estratégicas para a ampliação do capital 

financeiro, como por exemplo, saúde, previdência privada, educação e funcionalismo público.   

A diminuição das despesas do governo se justifica para o pagamento da dívida 

pública, no entanto, em nenhum momento aponta a auditoria da dívida prevista na CF de 

1988. Sem considerar as desigualdades brasileiras, as avaliações do BM são direcionadas a 

cortar custos fiscais nos gastos sociais e nas despesas primárias do governo, sem avaliar a 

incontingência e ilegalidade da dívida pública brasileira que consome a metade de toda a 

receita federal.  

Em 2019, em apoio à diminuição das despesas do governo, nos deparamos com três 

Propostas de Emenda Constitucional (PEC): a PEC do Pacto Federativo, a PEC Emergencial e 

a PEC dos Fundos Públicos. As PECs alteram o Pacto Federativo estabelecido pela CF/88 e 
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caminham na direção das novas orientações do BM para o governo brasileiro, aprofundam a 

entrada do capital financeiro ao anunciarem a continuidade das renúncias tributárias, 

incentivos e benefícios fiscais concedidos às empresas. O novo Pacto Federativo define como 

os tributos arrecadados pela União serão distribuídos entre os três níveis de governo, como as 

receitas arrecadadas serão direcionadas às despesas e impactarão nas políticas de 

financiamento da educação. Propõem também, a unificação dos gastos com saúde e educação 

para União, estados e municípios, revogando o percentual mínimo vinculado de cada área e 

aprovando um mínimo geral, no caso, 40% para a saúde e educação, um incentivo ao aumento 

das corporações privadas na educação. 

As PECs do Pacto Federativo se alicerçam na visão do BM de que os problemas 

educacionais no Brasil se dão pela ineficiência do gasto e desconsideram que o valor aluno 

ano da educação brasileira é quase três vezes menor que a média da OCDE.  Em 2017, por 

exemplo, a média do gasto público por aluno ano entre os países da OCDE foi de US$ 

10.100,00 e no Brasil, o gasto público por aluno ano foi de US$ 4.600,00. Esse quadro 

incentiva o descumprimento do PNE, discutido entre os profissionais da educação e a 

sociedade, principalmente, no que se refere à implementação do CAQ e evidencia a pouca 

preocupação do BM e do governo central com as desigualdades educacionais, com as 

condições sociais, econômicas e culturais dos alunos e seus familiares. 

Segundo Fatorelli (2013), para o BM uma boa parte do dinheiro da educação é 

desperdiçada, principalmente, nas Universidades Públicas, e recomenda que tal situação pode 

ser resolvida por meio de mudanças na legislação, desvinculação constitucional dos recursos à 

educação; cobrança de mensalidades em universidades públicas, ampliação do financiamento 

estudantil e contratação de empresas privadas com objetivo de melhorar a eficiência dos 

gastos públicos e da qualidade da educação. Essa parece uma intenção camuflada do BM em 

incentivar a entrada das grandes corporações financeiras na educação brasileira e retirar os 

recursos públicos das áreas sociais em atendimento aos interesses do capital.  

 Fatorelli (2013, p.32) também alerta que a atuação do BM e do FMI é para a “[...] 

redução de gastos sociais com serviços públicos; redução de investimentos públicos; 

realização de antirreformas nos sistemas trabalhistas, tributário e previdenciário; 

privatizações; modificação de diversos textos legais em benefício do setor privado”, o que 

coaduna, no Brasil, com a atual Reforma Trabalhista, Reforma da Previdência e a EC 

95/2016.  
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Há um posicionamento contraditório no que se refere a diminuição da pobreza 

mundial entre as orientações do BM e seu discurso, principalmente, aos governos dos países 

periféricos. Essa contradição se revela, principalmente, nas legislações e normatizações que 

cortam os investimentos com as políticas sociais e direcionam, inclusive, o currículo da 

Educação Básica para o trabalho exclusivo com habilidades e competências, cujo objetivo é a 

inserção dos mais pobres no mercado de trabalho, reduzindo o papel da escola à 

empregabilidade dos pobres em condições precárias de trabalho, sem previdência, sem 

direitos trabalhistas e com baixos salários, minimizando e até mesmo, desconsiderando ações 

mais robustas e sistemáticas para a diminuição das desigualdades.  

Se no passado, o Estado exercia o poder regulatório que mantinha a ordem, o respeito 

aos contratos e procurava atender aos anseios da sociedade, hoje, observamos um 

redimensionamento da política regulado pelas corporações em atendimento a nova fase do 

capital. As OIs pautam a política educacional brasileira, a serviço do capital, orientadas pelas 

grandes corporações econômicas, cujo fundamento é a preservação da dualidade da sociedade 

em relação à divisão internacional do trabalho. 

 A divisão internacional do trabalho entre os países centrais e periféricos do sistema 

capitalista interessa à manutenção do capital e tem a educação e o Estado como meios para 

atingir esse fim, principalmente no planejamento e implementação das políticas públicas de 

financiamento da Educação. Logo, não é estranho observarmos que a disputa pelo quanto se 

gasta em educação, como se gasta e a quem se destinam os recursos financeiros é tensionada 

por interesses antagônicos que representam projetos diferentes: de um lado a ampliação dos 

direitos e a diminuição das desigualdades e de outro os interesses do capital por meio de um 

financiamento desigual entre estados e municípios, implementado pelo Estado capitalista, 

uma dominação posta pelos interesses do capital.  

No Brasil contemporâneo, mantém-se atual a reflexão de Marcuse (1982) de que a 

história ainda se constitui da dominação e que toda a racionalidade tecnológica protege e 

legitima essa soberania. Também se mantêm atual as reflexões de Adorno (1986, p. 67) de 

que “[...] a dominação sobre seres humanos continua a ser exercida através do processo 

econômico”.   

Este capítulo ratifica que as mudanças da sociedade capitalista se estruturam na 

manutenção, acumulação e ampliação do capital e, em seu período de financeirização, 

sustentam as desigualdades e tem no Estado, por meio das políticas públicas, inclusive as 
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educacionais, um grande aliado. Uma lógica perversa de dominação e exclusão social, em que 

a desigualdade é a meta, um projeto de sociedade a serviço do capital, onde a procura pelas 

necessidades de sobrevivência capitalista sobrepõe a existência humana, objeto de controle de 

uma sociedade que se mantém autoritária. 
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 2 - A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA NO CONTEXTO DO CAPITAL IMPRODUTIVO.  

   

O capital improdutivo – a financeirização – retira recursos que deveriam fomentar a produção 

e o desenvolvimento do país para manter sua reprodução nos mercados financeiros, numa 

lógica de especulação e aposta que não se preocupa com a justiça social, com a diminuição 

das desigualdades e influencia as políticas de financiamento da educação, protelando a 

solução das desigualdades de acesso, de permanência e de resultados de aprendizagem. 

O financiamento da Educação Básica está sob a égide do capital improdutivo e sua 

compreensão se torna essencial aos avanços educacionais no país, pois os recursos financeiros 

assumem lugar estratégico no planejamento, na definição das prioridades, execução das 

políticas educacionais e, sobretudo, revelam os interesses em jogo na nova fase do capital, 

como sistema de dominação social. 

Estudos e pesquisas sobre a temática: Araújo (2016), PINTO, R. (2019); estudos feitos 

no coletivo da Campanha (2018, 2019b) revelam que há poucos recursos financeiros frente à 

dívida histórica educacional brasileira, em função da não consolidação de redes de ensino, da 

não implantação do Sistema Nacional de Educação (SNE), da não universalização da 

Educação Infantil e do Ensino Médio, dos problemas com a qualidade e das diversas situações 

de vulnerabilidade em que vivem muitos estudantes. No entanto, também há consenso de que 

a análise sobre o financiamento da educação e seus desafios não se restringem apenas à 

quantidade dos recursos destinados à educação. Os problemas de gestão também precisam ser 

enfrentados, porém não são mais importantes e não podem ofuscar e minimizar a demanda 

por mais recursos e, muito menos, justificar os cortes dos gastos da educação, além disso, é 

preciso identificar as redes que se estabelecem em torno da disputa do dinheiro da educação. 

Ball (2014, p. 222), pesquisador inglês, fortalece essa discussão “[...] na maioria das 

pesquisas sobre política educacional, o dinheiro é raramente mencionado e é substituído por 

foco nas ideias e nas práticas.” O autor também destaca que as pesquisas em financiamento da 

educação, não podem se reduzir às cifras, sendo necessária a investigação sobre as redes que 

se desenham ao redor dos ambíguos e multifacetados erários da educação. Neste contexto é 

importe aprofundar a compreensão do destino dos recursos financeiros à Educação Básica 
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frente aos marcos legais, e compreender as escolhas do Estado capitalista no que se refere ao 

destino do gasto público em educação. 

Este capítulo analisa as políticas de financiamento da Educação Básica, a partir da 

Emenda Constitucional n. 24, de 01 de dezembro de 1983, conhecida como Emenda João 

Calmon, promulgada no contexto das lutas pela reabertura democrática do país, porém, no 

âmbito de um modelo de sociedade capitalista. Procura compreender os avanços e os 

retrocessos do financiamento da Educação Básica por meio da análise do destino dos 

recursos. Busca a construção de embasamentos para novas propostas e alternativas de 

políticas de financiamento da educação que contribuam com a diminuição das desigualdades. 

A primeira sessão, Antecedentes históricos da política de financiamento da Educação 

Básica brasileira, apresenta um breve histórico sobre as políticas de financiamento da 

educação, desde a colonização, para contextualizarmos e compreendermos o momento 

contemporâneo.  

A segunda sessão, Avanços e retrocessos contemporâneos das políticas de 

financiamento da Educação Básica, analisa os marcos normativos frente às mudanças 

contemporâneas do capital, a partir da Emenda Calmon, atualizada pela Constituição Federal 

de 1988, que vinculou 18 % do orçamento da União e 25 % dos orçamentos de estados e 

municípios à educação e impulsionou a organização de um novo ciclo: o da vinculação 

constitucional de recursos destinados à educação e da subvinculação com a política de fundos.  

 A terceira sessão, Por um novo financiamento para a Educação Básica, analisa os 

desafios contemporâneos das políticas de financiamento da Educação Básica e discute novas 

possibilidades que possam pautar o planejamento dessas políticas com foco na diminuição das 

desigualdades.  

Busca-se a compreensão dos avanços e retrocessos das políticas de financiamento da 

Educação Básica brasileira que ultrapassem a análise de receitas, despesas e seu suposto mau 

uso, para analisar o destino dos recursos e a urgência de novos ordenamentos jurídicos, 

culturais, conceituais e práticas sociais que fortaleçam a defesa da educação pública de 

qualidade para a superação das desigualdades, por meio de uma nova política de 

financiamento da Educação Básica. 
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2.1 – ANTECEDENTES HISTÓRICOS DAS POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

 

Compreender o financiamento da Educação Básica exige conhecê-lo historicamente e inserido 

no desenvolvimento econômico e social, seus ciclos e pactos políticos. Embora as 

periodizações envolvam simplificações, faz-se necessária nesta sessão um recorte que 

possibilite uma visão geral das disputas, dos avanços e retrocessos do financiamento da 

Educação Básica em torno do direito à educação do povo brasileiro.  

Ao longo da história da educação brasileira o financiamento da Educação Básica 

nunca foi prioridade e nunca atendeu as demandas de acesso e qualidade, apesar dos avanços 

das últimas décadas. Desde a sua origem esteve atrelado aos interesses econômicos das 

classes hegemônicas e à formação de uma sociedade excludente e elitista, elementos bem 

discutidos por Adrião, Garcia e Azevedo (2017), Araújo (2016), Camargo (2020, 2010), 

Monlevade (2016) e PINTO, R. (2012, 2014a).  

Para Monlevade (2016), é preciso dar sentido à história do financiamento da educação, 

pois a história é campo de inserção e compromisso, inclusive, das ações pessoais e sociais. 

Para o autor, a educação seguiu um dualismo que se relaciona ao seu financiamento e evoluiu 

ao longo da história em três períodos. Esse dualismo se explica em função da estrutura de 

classes e pelas diferenças na apropriação de renda e riqueza das famílias brasileiras, isto é, 

pelas forças do capital: 

O propalado “dualismo educacional” também evoluiu em três períodos recentes: de 

1834 a 1910, entre os que eram matriculados e os que estavam fora das escolas, 

fossem elas públicas ou privadas; de 1910 a 1961, entre os que estavam em escolas 

com itinerário propedêutico, destinados a chegar ao ensino superior, e os que se 

matriculavam em escolas profissionais, com terminalidade “antecipada” para 

garantir a subsistência no mercado de trabalho; de 1961 para cá, entre os que, na 

Educação Básica, são matriculados em escolas privadas para garantir acesso aos 

cursos superiores de alta concorrência (na maioria, públicos) e os que frequentam 

escolas públicas de decrescente qualidade, na Educação Básica, transferindo-se 

depois para cursos superiores em faculdades privadas. (MONLEVADE, 2016, p.86) 

 

 Vidal e Vieira (2015), também em uma perspectiva histórica, identificam o 

financiamento da educação, em três grandes períodos, em recorte diverso: uma fase de 

indefinição de recursos, que inicia com a vinda dos jesuítas e se prolonga até a década de 

1930, em que as fontes de recursos e os responsáveis não são identificados; a fase da 
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vinculação constitucional de recursos, iniciada com a Carta Magna de 1934 e que é objeto de 

avanços e retrocessos segundo os governos eleitos e, por fim, a fase de criação das políticas 

de fundos, que inicia em 1990 com a criação do Fundef e, posteriormente, do Fundeb.  

 PINTO, R. (2018) também apresenta três períodos, recortando o amparo legal do 

financiamento da educação no Brasil. O primeiro período, que se iniciou com a chegada dos 

jesuítas (1549) até a sua expulsão (1759), foi marcado pelo afastamento da Coroa no 

financiamento da educação nacional. O segundo período, que se deu a partir da expulsão dos 

jesuítas (1759) até o fim da República Velha (1930) foi marcado pela busca de fonte 

específica, na forma do Subsídio Literário e por descentralizar aos governos dos estados e das 

câmaras municipais o financiamento da educação, por meio das suas dotações orçamentárias; 

e, o terceiro período, da aprovação da Carta Magna de 1934 à atualidade foi marcado pela 

vinculação constitucional de um percentual mínimo de recursos tributários à educação, salvo 

interrupções nos períodos ditatoriais e as alterações significativas com a subvinculação pelos 

fundos constitucionais, iniciados pelo Fundef e, posteriormente, substituído pelo Fundeb.  

 Na análise histórica, destaca-se que, no período de 1532, quando começou a 

colonização Portuguesa até a Independência do Brasil – período da colonização de exploração 

mercantil – assim chamada por Caio Prado Júnior, a preocupação da Coroa Portuguesa e dos 

que aqui estavam era a de atender os interesses da metrópole portuguesa, por meio da 

organização de um sistema mercantil baseado no latifúndio e no trabalho escravo. O Brasil foi 

tratado como uma empresa comercial e os que aqui se estabeleceram, vieram como 

empresários de um negócio rendoso. (BRESSER- PEREIRA, 2016) 

 O objetivo “educacional” centrado na catequese, com a missão de recrutamento de 

novos fiéis confirmou a despreocupação com a educação e seu financiamento. A organização 

da educação monopolizada pelos jesuítas se fazia, inicialmente, por doações da Coroa de 

Portugal e não foi beneficiada pelas receitas públicas, pois não havia uma política de 

financiamento da educação que se preocupasse com a organização do ensino formal no país e, 

sim, em facilitar e beneficiar os interesses comerciais de Portugal. 

 Em 1564, a arrecadação de recursos deu-se pelo dízimo – a redizima – que 

correspondia a dez por cento de qualquer produto arrecadado da colônia, cujo objetivo era a 

abertura de colégios para os filhos dos colonos, nas principais vilas existentes. (SAVIANI, 

2008) 
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 Em 1759, com a expulsão dos jesuítas e a separação entre o poder religioso e o poder 

laico, o Estado não conseguiu reorganizar o sistema construído pelos jesuítas, e só em 1772, a 

educação passou a ser financiada pelo Subsídio Literário, arrecadado por meio da venda de 

aguardente, vinho e carne, destinado ao pagamento dos professores. Segundo Monlevade 

(2016), neste período, o financiamento mal cobria o pagamento de professores, um descaso 

marcado por desvios, fraudes e sonegação. Para Romão (2015, p.288): 

   [...] a laicização da Educação brasileira, embutida nas reformas pombalinas, pagou 

um preço alto, porque as câmaras municipais não conseguiam vencer o centralismo 

burocrático nem arrecadar tributos necessários para a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino, especialmente em uma sociedade que tinha uma 

economia escravista e caracterizada por unidades produtivas praticamente 

autossuficientes. O Subsídio Literário foi extinto em 1816 – ano da elevação do 

Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves.  

 

 A partir de 1822, no Império, período no qual dominou um Pacto Oligárquico 

manteve-se o controle do país por uma elite hegemônica: “O controle direto do estado 

continuava, assim, uma condição de sobrevivência da elite dominante, que não hesitava em 

usar a força sempre que se seu poder fosse ameaçado.” (BRESSER- PEREIRA, 2016, p. 69) 

  A situação educacional pouco melhorou, o financiamento da educação se deu por 

meio do “quinto” que destinava a quinta parte de todos os metais extraídos da colônia, 

principalmente o ouro, ao Rei.  Os impostos não eram suficientes para financiar toda a 

educação e a prioridade deu-se na criação das instituições de ensino superior que serviriam à 

elite. Este período deixou sob a responsabilidade das províncias a educação da população, 

resultando em negligência, pois estas não estavam preparadas nem financeiramente e nem 

tecnicamente para atender as demandas educacionais. (SAVIANI, 2008) 

 Para Romão (2015), uma característica que muito preocupa os educadores na 

atualidade – a terceirização da educação – já era observada no Império: “É evidente, porém, 

que a forma de arrecadação do “quinto”, imposto de 20% referente à extração aurífera era 

terceirizada para os contratadores.” (2006, p. 287), o que comprova que a cobrança dos 

tributos era feita de maneira terceirizada e causava grandes problemas para as câmaras e 

províncias que nem sempre tinham um fluxo confiável e estável de recursos.  

 Além disso, em 1834, o ensino primário sob a responsabilidade das províncias e 

financiado pelos impostos arrecadados sobre a produção e o comércio de mercadorias, 

desencadeou o processo de disparidades entre as regiões brasileiras, pois grande parte das 
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províncias não estavam preparadas financeiramente para a construção de escolas e 

implementação de projetos pedagógicos. A descentralização foi a marca do financiamento da 

educação desse período, uma forma do governo central se desresponsabilizar, uma 

característica vivida atualmente e que teve sua origem na formação do Estado brasileiro.  

 Apenas entre 1920 e 1930, com o crescimento das cidades e do comércio de 

mercadorias, viabilizou-se um financiamento por meio da cobrança de tributo correspondente 

ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) atual, o que possibilitou 

encarar os problemas educacionais de forma mais ampla e abrangente e abriu a possibilidade 

para a defesa de uma política permanente de financiamento. No entanto, para Saviani (2008, 

p.10): “A partir da década de 1930, com o incremento da industrialização e urbanização, 

começa a haver também, um incremento correspondente nos índices de escolarização, sempre, 

porém, em ritmo aquém do necessário à vista dos escassos investimentos”. Martins contribui 

com essa discussão quando analisa que para servir à indústria: 

A educação passou a se organizar como setor e ser reconhecida como uma questão 

nacional – um problema a ingressar na agenda e requerer a implantação de políticas 

públicas – nas décadas iniciais do século XX, no contexto do fortalecimento das 

classes médias e sua aliança com o empresariado urbano, cujo projeto, movido pela 

ideia de nacionalismo, era da promoção da industrialização [...] Entretanto, o marco 

da setorização do campo educacional foi a fundação, em 1924, da Associação 

Brasileira de Educação (ABE), que reivindicava a implantação de uma política 

nacional de educação, regulada a partir do poder central. (MARTINS, 2010, p. 502) 

 

 Segundo o autor, as discussões e as propostas para o financiamento da educação 

ingressaram na agenda das políticas públicas pelo movimento da Escola Nova. As ações da 

Escola Nova, coordenadas por Cecília Meireles (1901-1964), Anísio Teixeira (1900-1971), 

Fernando de Azevedo (1894-1974) e Lourenço Filho (1897-1970), por meio do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação, destacaram a importância da responsabilidade do Estado para o 

financiamento da educação, defendendo a criação de um fundo especial escolar público que 

possibilitou a implantação dos sistemas municipais e estaduais sob os pilares da educação 

pública, gratuita, obrigatória, laica e democrática. 

Em 1934, os ideários do movimento Escola Nova fizeram-se presentes na Constituição 

Federal de 1934, que aprovou para o financiamento da educação a vinculação constitucional 

de recursos e determinou que a União e os municípios obrigavam-se a despender nunca 

menos de 10% da renda resultante dos impostos com a educação e os estados e o distrito 

federal nunca menos de 20%, e já se previa a adoção paralela de fundos por meio de fontes 
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específicas. A Constituição de 1934 consagrou a educação como direito de todos e disparou 

uma nova fase para o seu financiamento, que procurou expandir o acesso por meio da 

construção de escolas e ampliação do Ensino Fundamental, principalmente nos centros 

urbanos, mesmo que de forma precária.  

A partir de 1937, as Constituições Federais autoritárias desvincularam os recursos e as 

Constituições Federais democráticas vincularam os recursos da educação: 

Essa vinculação orçamentária foi retirada na Constituição de 1937, do Estado Novo, 

e foi retomada na Carta de 1946, que fixou em 20% a obrigação mínima dos estados 

e municípios e 10% da União. No entanto, em 1955 tínhamos os seguintes índices: 

União 5,7%; estados, 13,7%; municípios, 11,4%. As constituições do regime militar, 

de 1967, e a Emenda, de 1969, voltaram a excluir a vinculação orçamentária. 

Constata-se então, que o orçamento da União para a educação e cultura caiu de 9,6% 

em 1965, para 4,31% em 1975. (SAVIANI, 2008, p.10) 

 

 Da década de 1950 em diante, articulou-se as políticas educacionais às políticas de 

desenvolvimento econômico do país. A educação passou a ser vista como um bem de 

produção necessária ao aumento da produtividade brasileira e um bem de consumo para 

melhorar o nível de vida das pessoas. (ROMÃO, 2010, p. 25). Em meados de 1950 o Plano de 

Metas (1956-1961), fruto de acordos entre Brasil e Estados Unidos e difundido pela CEPAL 

teve como foco a formação para o trabalho e destinou apenas 3,4% dos recursos previsto à 

educação, frente aos 43,4% para o setor energético; 29,6% para transportes; 20,4% para a 

indústria e 3,3% para alimentação. A ênfase na formação de mão de obra para a indústria que 

crescia no país orientou as políticas educacionais da década de 1960, incentivadas inclusive, 

pelas OIs. (ALVES, 2012) 

Em 1962, o PNE coordenado por Anísio Teixeira previa a criação de fundos com 

execução orçamentária prevista em prazo determinado. Amaral (2001, p. 279) destaca como 

Anísio Teixeira pensou a repartição dos encargos para o cumprimento da obrigatoriedade da 

CF de 1946: 

Considerando que a cada professor corresponderia uma classe de 35 alunos, Anísio 

calculou a despesa com a escola, por aluno, ao ano. Para isso, bastou calcular quanto 

cada professor receberia em 12 meses, ou seja, 1,5 x S.M. x 12 e dividir por 35 

(alunos), o que resultou em 0,5143 x S.M. Como este valor significa 55% do custo 

total do aluno, uma evolução para chegar a 100% resulta em 0,9351 x S.M. para o 

custo por aluno, ao ano. Ele chama atenção para os demais ônus das despesas de 

pessoal (Teixeira, 1962, p. 5), de responsabilidade do empregador público, o que nos 

leva a incorporar 14% a mais nesse valor, resultando, portanto, 1,0660 x S.M. para o 

custo por aluno, ao ano. A partir dessa definição, para se obter a despesa com o 



115 
 

ensino primário por estado, ao ano, é necessário apenas multiplicar o número total 

de alunos desse estado por 1,0660 x S.M. e, consequentemente, pode-se encontrar o 

montante de recursos para atender a todos os estudantes do País. Para financiar esse 

total de estudantes, Anísio Teixeira definiu quotas-partes dos municípios, dos 

estados e da União. Caso as quotas partes municipais e estaduais não fossem 

suficientes para completar o custo por aluno, ao ano (1,0660 x S.M.), a União 

entraria com a quota federal, ‘correspondente ao que faltar.  

 

Após 1964, a ditadura opta por cortes de tal modo que a educação foi replanejada com 

metas inferiores as já determinadas pelo Conselho Federal de Educação e seu orçamento 

diminuído, no entanto, a CF de 1967 ao mesmo tempo em que desvincula os recursos 

constitucionais da educação, aprova em seu artigo 170 a obrigatoriedade das empresas e 

indústrias à manutenção do ensino primário de seus empregados e filhos. Neste momento é 

proposto o Salário Educação, um novo mecanismo de financiamento, introduzindo uma nova 

realidade ao financiamento da educação: a determinação do custo do ensino primário, pensado 

da seguinte forma: 

Se atribua ao professor das classes de ensino primário a remuneração equivalente a 

1,5 salários mínimo (SM); 2. as despesas com a remuneração do professor 

correspondam a 70% do custo total da manutenção desse ensino, sendo os 30% 

restantes representados pelas despesas de livros e material escolar (13%), prédio e 

equipamento (10%), direção e supervisão do ensino ( 7%); 3. a matrícula média por 

classe seja de 30 alunos, o custo mensal per- capita do ensino primário, em cada 

região do país, será dado pela fórmula: 1,5SM  x  100 = 0,07SM. O custo do ensino 

primário assim determinado (7% do salário mínimo) será devido pelas empresas em 

relação a cada um dos filhos de empregados em idade de escolarização obrigatória. 

De acordo com as estimativas atuariais realizadas pelo Ministério do Trabalho e 

Previdência Social, e com índices etários aplicados ao Censo de 1960, correspondem 

a cada 100 filiados aos diversos Institutos de Previdência Social 30 menores de 7 a 

11 anos de idade. A contribuição relativa a cada empregado ativo deverá ser, então, 

30% do custo do ensino primário de uma criança, isto é: 30x (7SM) = 0,02SM 100. 

A contribuição assim fixada (2% do salário-mínimo) é que constitui o chamado 

“salário-educação” e será arrecadada pelos Institutos de Previdência a que as 

empresas estiverem vinculadas. (PASQUALE, 1965, p.21, apud CURY, 2018, p, 

1.239).  

 

 As décadas de 1960 e 1970, marcadas pelo avanço da industrialização no país, 

também teve na educação o papel de formar recursos humanos qualificados para contribuir 

com o desenvolvimento econômico. O planejamento setorial elaborado pelo MEC, 

denominado “revolução da educação”, consistia na ampliação do número de vagas em todas 

as modalidades de ensino, na melhoria da qualidade da educação, na produtividade do sistema 

e na integração entre desenvolvimento científico e tecnológico. (ALVES, 2012)  
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No final dos anos 1970 e ao longo dos anos de 1980, período da reabertura 

democrática brasileira, a Emenda João Calmon, regulamentada pela Lei nº 7.358, de 27 de 

junho de 1985, discutida no apogeu da redemocratização e da recessão econômica da década 

de 1980, retoma a polêmica discussão sobre a reserva de dinheiro público para despesas 

específicas: a vinculação constitucional de recursos. Fruto de longas discussões, pressões 

populares e acordos políticos, a referida lei estabeleceu que, anualmente, os municípios, 

estados e distrito federal aplicariam no mínimo 25% da receita resultante de impostos à MDE, 

e a União, o mínimo de 13%. Manteve-se também o Salário Educação:  

Uma contribuição social prevista no art. 212, § 5º, da Constituição Federal, que 

serve como fonte adicional de recursos do Ensino Fundamental público, permitindo 

às três instâncias do Governo investirem em programas, projetos e ações que 

qualifiquem profissionais da educação e estimulem alunos a permanecerem em sala 

de aula. O valor arrecadado diretamente pelo FNDE e o valor arrecadado pelo INSS 

são somados, constituindo a Arrecadação Bruta. Deste total, 1/3 constitui a Cota 

Federal, fonte de recursos para diversos programas, projetos e ações educacionais do 

Ensino Fundamental público, implementados pelo FNDE, segundo diretrizes 

traçadas pelo Ministério da Educação. A Cota Estadual, correspondente a 2/3 da 

Arrecadação Bruta, é repassada mensalmente às Secretarias de Educação Estaduais e 

do Distrito Federal, na mesma proporção da sua arrecadação, constituindo-se em 

uma das principal das fontes de financiamento do Ensino Fundamental público nas 

redes estaduais e municipais de educação. (FNDE, 2020.) 

 

A CF/88 foi um marco legal para a garantia dos direitos, para a reorganização do 

federalismo brasileiro e inaugurou um novo modelo federativo que impactou nas políticas 

públicas de financiamento da Educação Básica, por meio de um sistema mais claro de 

transferências constitucionais de recursos públicos entre as esferas de governo, cujo principal 

objetivo foi a descentralização. Para Abrúcio (2010), esse processo tinha como mote transferir 

mais recursos aos estados, municípios e distrito federal, mas principalmente, induzir a 

municipalização, no entanto, as análises de Araújo (2016, p.45) revelam a responsabilização 

dos entes federados e o poder de decisão da União no contexto da descentralização: 

A Constituição Federal de 1988 aprofundou o papel dos governos subnacionais no 

gasto público e na provisão de serviços. Porém, as decisões de arrecadação 

tributária, alocação de gasto e execução das políticas públicas ficaram legalmente 

afetadas pela regulação federal.  

 

Foi com a reabertura democrática que se inicia a organização da Educação Básica 

brasileira marcada pelos pressupostos do acesso para todos, gratuidade, laicidade e 

participação, bem como, a divisão de responsabilidades entre os entes federados para o seu 
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financiamento. A análise da história da Educação Básica brasileira mostra que a política de 

financiamento desde a colonização, se constituiu para atender aos interesses de uma minoria, 

com recursos insuficientes para a organização da educação, tornando-se excludente ao longo 

da sua história, o que consagrou o fortalecimento de uma sociedade elitista, não inclusiva e 

regulada pelos interesses do capital. 

 

2.2 – AVANÇOS E RETROCESSOS CONTEMPORÂNEOS DAS POLÍTICAS DE 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

 

A CF/88 e, principalmente, as emendas constitucionais procedentes da Reforma do Estado de 

1995, subsidiaram os novos ordenamentos das políticas de financiamento da Educação 

Básica. PINTO, G. e Ximenes (2018, p. 982), destacam que as constituições “[...] são também 

documentos limitadores ou impeditivos de violação aos direitos das minorias políticas e 

sociais, mesmo quando uma maioria, por qualquer que seja o motivo, decida fazê-lo.” No 

caso da Carta Magna brasileira observamos a contraposição entre a garantia dos direitos, fruto 

das discussões que a aprovaram, e retrocessos, fruto da influência das mudanças do capital 

que direcionaram a reforma do Estado brasileiro. 

Somada à CF/88, a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre 

as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (LDB 9394/96) estabeleceu a divisão de 

responsabilidades entre os entes federados, a vinculação constitucional dos recursos, a 

retomada das políticas de fundos, o controle social dos gastos, a municipalização, a definição 

das despesas com MDE, a ação supletiva e redistributiva da União e o padrão de qualidade, 

dentre outros aspectos fundamentais ao direito e à melhoria da educação. 

Essas questões foram e, ainda são, prioritárias para o avanço da educação brasileira, 

mas precisam ser analisadas no contexto das mudanças do capital, que camuflam e 

impulsionam a diminuição dos investimentos da política educacional e até mesmo direcionam 

o dinheiro da escola pública para as instituições privadas, em detrimento dos interesses da 

população, amenizam e até mesmo eliminam as conquistas dos marcos normativos da 

reabertura democrática, o que será analisado nas próximas sessões.  
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2.2.1 Vinculação Constitucional de Recursos, Reforma Tributária e o Novo Regime Fiscal. 

 

A Emenda Calmon é considerada junto com a Emenda Constitucional nº 23, de 01 de 

dezembro de 1983, conhecida como Emenda Passos Porto, uma minirreforma tributária ao 

ampliar a autonomia dos municípios e estados para a descentralização da capitação e da 

aplicação de recursos. (MOREIRA; CASTRO e SILVA JF, 1986). Para Melchior (1997, p. 

209), a Emenda João Calmon: 

Votada pelo poder político, num ato de rebeldia contra a dominação tecnocrática, 

mantida durante os governos “revolucionários”, a Emenda Calmon não foi 

efetivamente aplicada até 1986. Pelo sistema contábil estruturado pela tecnocracia, o 

Governo já estava aplicando os dispêndios mínimos exigidos pela Lei Calmon, pois 

várias despesas de outros Ministérios entravam na prestação de contas, como 

despesas da função educação e cultura. Somente em meados de 1985, a Emenda 

Calmon foi regulamentada, procurando eliminar em parte as distorções contábeis do 

sistema anterior. E o orçamento de 1986 é o primeiro a estar submetido às novas 

regras contábeis.  

 

A vinculação constitucional de recursos destinados à educação se reafirma na CF/88, 

considerada a Constituição Cidadã, e institui no art. 212, a aplicação da receita líquida de, no 

mínimo, 25% dos impostos e transferências dos municípios, estados e Distrito Federal e 

aumenta para 18% o percentual mínimo vinculado dos recursos da União à MDE. Para a 

definição da receita líquida de impostos somam-se as receitas próprias, as transferências 

constitucionais recebidas e excluem-se as transferidas.
12

  

Observa-se que o percentual vinculado é mínimo e não máximo, e possibilita que 

estados, distrito federal e municípios aumentem os investimentos para atender as necessidades 

educacionais da população. Embora o aumento de percentual para além dos 25% pouco tenha 

acontecido no país, os governantes que o fizeram ou fazem, incluem as despesas com os 

inativos na conta da educação, o que tem sido questionado pelos órgãos fiscalizadores: 

[...] no âmbito jurídico a contabilização dos aposentados como MDE está sendo 

questionada no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.719/2017, proposta pelo então Procurador Geral da 

República Rodrigo Janot (STF, 2017). No mesmo sentido, decisão recente do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) determinou que o Governo 

Alckmin, a partir do orçamento de 2018, retire da contabilização de MDE os gastos 

com inativos. Na mesma decisão, o relatório do TCE-SP mostra que, em 2016, 

foram contabilizados como MDE R$ 6,5 bilhões referentes a pagamento de 

servidores aposentados da educação. A não contabilização desses gastos faria o 

                                                             
12

 Maiores informações em:  https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br  

https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br
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percentual destinado à MDE baixar de 31 para 25%, sendo que o mínimo definido 

pela Constituição Estadual é 30% (SALDAÑA, 2017, s/p.).  

 

Destaca-se que a EC 108/20 e a Lei 14.113/20 que regulamenta o Novo Fundeb 

resolveu essa questão ao excluir o pagamento dos inativos dos gastos com MDE. Cabe 

também destacar que o percentual mínimo vinculado se destina, segundo as legislações 

vigentes, à obrigatoriedade de atendimento de cada ente federado. Os municípios, por 

exemplo, caso queiram investir no Ensino Médio e superior só poderão fazê-lo com recursos 

acima do percentual mínimo e após ter atendido a demanda do Ensino Fundamental e 

Educação Infantil, conforme prevê o Art. 11, em seu inciso V da LDB 9394/96, 

obrigatoriedade aprovada pela Emenda Constitucional nº 14/96, apesar das manobras de 

alguns municípios.  

Embora a vinculação constitucional não seja um consenso, principalmente, entre a 

equipe econômica dos governos e os educadores, uma vez que os primeiros defendem a 

flexibilização do orçamento e os segundos defendem a garantia do investimento na educação; 

embora a vinculação legal não garanta que os recursos sejam aplicados efetivamente na 

educação, como já destacava Melchior (1997), a luta pela manutenção da vinculação 

constitucional de recursos é uma das conquistas mais importantes, pois é uma das garantias 

para o cumprimento da responsabilidade do Poder Público para o alcance do direito à 

educação, independente dos planos de governo. A vinculação constitucional de recursos tem 

garantido avanços na educação, principalmente, na universalização do Ensino Fundamental 

no país.  

Segundo PINTO, R. (2018), o principal avanço da vinculação constitucional de 

recursos refere-se ao aumento dos recursos disponíveis para a educação, se comparado aos 

períodos em que foi suprimida, principalmente, na ditadura militar. Outro avanço da 

vinculação constitucional de recursos à educação foram os esforços despendidos pelos 

governos em ampliar a receita tributária, no entanto, as ameaças para sua extinção ou 

diminuição se fizeram, antes mesmo da sua aprovação e continuam presentes por diferentes 

mecanismos, muito deles legais.  

Destaca-se que no período da sua promulgação, meados da década de 1980, a 

vinculação sofreu ameaças de nove prefeitos paulistas da região mais industrializada do país, 
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que contava com uma significativa arrecadação de impostos e de parlamentares que tentaram 

derrubá-la, inclusive da cidade de Santo André. Em Romão (2006, p. 265): 

Na segunda metade da década de 1980, a vinculação voltaria a sofrer ameaças: nove 

prefeitos paulistas encaminharam ação ao Supremo tribunal Federal, arguindo sua 

inconstitucionalidade. Certamente, um dos motivos da iniciativa decorria da 

realidade do Sistema Estadual de Educação de São Paulo: as prefeituras não 

conseguiam gastar todos os recursos vinculados ao ensino obrigatório, porque o 

governo estadual arcava com, praticamente, a totalidade da responsabilidade pelo 

ensino obrigatório (à época, 1º grau, com oito séries) e os municípios cuidavam de 

pequena parcela da Educação Infantil, que não era obrigatória.  

 

Um estudo de Silva O. (2008, p. 106) também destaca o descumprimento da 

vinculação pela Emenda João Calmon: “O município de Santo André, por exemplo, nos anos 

de 1986, 1987 e 1988 não cumpriu com o dispositivo legal, aplicando em educação, apenas 

13%, 14% e 20%, respectivamente, da receita resultante de impostos.” Explicitamente o 

município deixou de cumprir a legislação nacional.  

Para além do descumprimento legal dos 25% entre os municípios, estados e distrito 

federal, e 18% da União, para além da omissão dos recursos que são fiscalizados pelos 

tribunais de contas e que configuram ato doloso de improbidade administrativa e tornam o 

governante inelegível; a disputa em torno da defesa ou não da vinculação constitucional de 

recursos revela contradições, presentes ainda hoje, na criação de diferentes artifícios que 

desencadeiam medidas governamentais que colocam em risco e, até mesmo, diminuem o 

percentual de recursos vinculados, como por exemplo, as mudanças na arrecadação tributária, 

a desvinculação de percentuais, desvio de dinheiro para outras áreas, problemas na 

fiscalização e mais recentemente a EC 95/2016. 

No que se refere à arrecadação tributária, ao mesmo tempo em que ela garante os 

recursos para a educação, sua principal fonte – o imposto sobre o consumo – é um entrave que 

tem corroído um percentual significativo do montante dos recursos que poderiam chegar à 

educação em função da sonegação, além de incidir sobre a parcela mais pobre da população 

devido aos achatamentos salariais e desempregos oriundos das crises do capital. Além disso, a 

arrecadação tributária é constantemente afetada pelo desempenho das políticas econômicas 

vigentes, principalmente, pela contenção de gastos para viabilizar o pagamento da dívida 

pública; pela sonegação de impostos, principalmente pelos grandes grupos econômicos; pela 

não cobrança de impostos das grandes fortunas (aprovada pela CF/88 e até hoje não 
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regulamentada); pelas políticas de desoneração tributária para determinados setores da 

economia, isenção, anistia e renúncias fiscais, beneficiando o setor privado.  

Só em 2016, a sonegação de impostos atingiu R$ 474,4 bilhões, cerca de 7,6% do PIB; 

em 2018, 524,9 bilhões, equivalente a 7,7 % do PIB e em 2019 cerca de R$ 417 bilhões 

(SINPROFAZ, 2016, 2018), uma perda significativa para a educação. Importante destacar que 

a economia prevista com a reforma da previdência, realizada em 2019 pelo governo Jair 

Bolsonaro, é de 80 bilhões ao ano, quantia muito inferior do que a sonegação fiscal, além 

disso, não se observa iniciativas confiáveis no combate à sonegação, indicando a falta de 

vontade política para a solução deste problema. 

A busca de mecanismos para driblar a receita tributária e diminuir os percentuais 

vinculados constitucionalmente também foi implementada pelos governos, a iniciar pelo 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, cujo objetivo foi o de não aumentar a receita de 

impostos para diminuir a transferência dos percentuais constitucionalmente vinculados para a 

educação e saúde. Como estratégia, ampliou a receita das taxas e das contribuições sociais 

que não incidem sobre os percentuais vinculados, caracterizando uma mini contrarreforma 

tributária, prejudicando os recursos da educação pública.  

Segundo PINTO, R. (2018, p.06) “[...] o governo federal optou por ampliar a receita 

das contribuições, que saltaram de um patamar de 10% do PIB no período de 1995-1997 para 

14,2% em 2005 (RECEITA FEDERAL, 2016), um acréscimo superior a 40%”. Estudos de 

Romão (2006, p. 380) também revelam que o aumento da arrecadação não significa retorno à 

educação: 

É bom dizer que as conquistas decorrentes dos imensos esforços despendidos nesse 

terreno foram, em parte, astutamente anuladas, entre 1995 e 2002, no Governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC): como a vinculação orçamentária incidia apenas 

sobre os impostos, esse governo, inibiu a arrecadação de impostos e privilegiou a 

das contribuições sociais, não se obrigando à redistribuição prevista na legislação 

maior e ordinária. Aos poucos, sem que se percebesse, promove uma verdadeira 

contrarreforma tributária, anulando boa parte dos benéficos efeitos da 

descentralização das políticas públicas, mormente as sociais. Além disso, sobre as 

taxas e contribuições sociais não se aplicam os percentuais mínimos vinculados à 

função educação.  

A Figura a seguir mostra o orçamento da União de 2019, por categoria de receitas 

correntes
13

: 

                                                             
13

 Imposto: Segundo o artigo 16º do Código Tributário Nacional (CTN), imposto “é o tributo cuja obrigação tem 

por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”. É 
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Figura 27 – Orçamento da União por origem, associada à categoria receitas correntes – 2019 

– Bilhões de R$ – Representação das 5 que recebem mais recursos.  

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 
                                      Fonte: Extraído do Governo Federal/Portal de Transparência, 2019. 
 

Observa-se que em 2019, a receita total da União foi de aproximadamente três 

trilhões. No que se refere às receitas correntes, observa-se que 54% foram contribuições que 

não incidiram nos percentuais vinculados à educação, seguido de 33% de impostos, taxas e 

contribuições de melhoria, o que comprova que a maior parte da arrecadação da União não 

incidiu sobre os recursos vinculados à educação. Mesmo considerando as diversas 

necessidades da população brasileira e que as taxas e contribuições sociais foram criadas para 

diferentes áreas, que também são relevantes, como por exemplo, a Contribuição Provisória 

sobre Movimentação Financeira (CPMF) de 0,38% criada para a Saúde em 1996 e renovada 

por quatro vezes, até 2007, esse artifício camufla a discussão qualificada de uma reforma 

tributária que contribua para a diminuição das desigualdades. Uma Reforma Tributária que 

garanta maiores benefícios à população pobre, maiores investimentos para todas as áreas e 

ênfase a tributação progressiva é necessária, pois o Brasil prioriza a arrecadação por meio de 

                                                                                                                                                                                              
considerado o tributo mais importante, pois incide independentemente da vontade do contribuinte. Entre os 

principais impostos do Brasil, podemos citar: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU); Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR – pessoa física e jurídica); 

Imposto sobre Operações de Crédito (IOF); Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).Taxas: De 

acordo com o artigo 77º do CTN, taxa é um tributo “que tem como fato gerador o exercício regulador do poder 

de polícia, ou a utilização efetiva e potencial, de serviço público específico e divisível”. Algumas taxas são: Taxa 

de Emissão de Documentos (níveis municipais, estaduais e federais); Taxa de Licenciamento Anual de Veículo; 

Taxas do Registro do Comércio. Contribuições de Melhoria: Segundo o artigo 81º do CTN, contribuições de 

melhoria é um tributo cobrado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no âmbito de 

suas respectivas atribuições, para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, 

tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar 

para cada imóvel beneficiado. Contribuições: Diferentemente do item acima, essas contribuições são um 
tributo com destinação específica. Ou seja, são criados para atender determinadas demanda, como exemplo: 
Contribuição destinada à Iluminação Pública (CIP), tributo cobrado diretamente na conta de energia elétrica, 
Contribuição Sindical Laboral (CSL), Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) etc. 
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tributos regressivos
14

, o que não contribui para a diminuição da desigualdade brasileira, pois 

os ricos pagam proporcionalmente à renda menos tributos do que os pobres. Segundo a 

OXFAM (2018), o Brasil não é um país comum na tributação, pois ao mesmo tempo em que 

sua elevada taxa tributária permite a cobertura das políticas sociais, prioriza os tributos 

regressivos. Essa característica não favorece a diminuição das desigualdades.  

Ressalta-se que: “Ao longo do período pós 1988, houve expansão da Carga Tributária 

Bruta (CTB) de cerca de 20% do PIB para mais de 33% do PIB – em 2005 – a qual vem 

sendo mantida nesse patamar, desde então [...]” (OXFAM, 2018, p. 36).  A comparação dos 

dados a seguir possibilita a compreensão de que precisamos avançar para uma reforma 

tributária com ênfase à tributação progressiva. Vejamos os dados dos diferentes países:  

Figura 28 – Carga Tributária no Brasil e nos Países da OCDE – 2017. 

 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F onte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, 2019. Extraído de Receita 

Federal, 2020, p. 11. 
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Tributos regressivos: São cobrados em porcentagens iguais sobre contribuintes, não levando em conta a 

capacidade econômica daquele que suportará o ônus fiscal. Isto o torna "regressivo", ou seja, os contribuintes 

com menores condições econômicas acabam pagando (proporcionalmente) maior parcela de tributos sobre suas 

rendas. O ICMS, IPI, PIS e COFINS são exemplos de regressivos. Tributos progressivos: Quando suas alíquotas 

são fixadas em porcentagens variáveis e crescentes, conforme a elevação de valor da matéria tributável - como 

exemplo, o Imposto de Renda das Pessoas Físicas.  

Fonte: http://www.portaltributario.com.br/tributos/classificacao.html. 

 

http://www.portaltributario.com.br/tributos/classificacao.html
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Figura 29 – Carga tributária sobre Bens e Serviços – Brasil e Países da OCDE – 2017. 
 

 
Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, 2019.  Extraído de Receita 

Federal, 2020, p. 13.  

 

 

Figura 30 – Carga Tributária sobre Renda, Lucro e Ganho de Capital – Brasil e Países da 

OCDE – 2017. 

   
Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, 2019.  Extraído de Receita 

Federal, 2020, p. 12. 
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Observa-se que a carga tributária total do Brasil encontra-se abaixo da média dos 

países selecionados, 32,29%, no entanto, ao analisarmos a carga tributária sobre bens e 

serviços – consumo da maioria das famílias brasileiras – o Brasil é o terceiro país com maior 

tributação dos países selecionados, cerca de 14,3%  e, ao analisarmos a carga tributária sobre 

renda, lucro e ganho de capital – onde encontram-se os mais ricos  – o Brasil encontra-se em 

último lugar, com apenas 7,0%. 

Uma reforma tributária que priorizasse os tributos progressivos com medidas para a 

taxação do grande capital financeiro improdutivo, lucros, dividendos e grandes fortunas, com 

maior controle social e punições para evitar a sonegação de impostos e a corrupção é urgente. 

Apesar da pressão de grupos progressistas, essa pauta nunca foi prioridade e continua 

relegada pela agenda política. Para Dowbor a reforma tributária com taxação progressiva 

resgataria o equilíbrio tributário e implementaria uma forma mais justa de arrecadação e de 

justiça social que contribuiria para a diminuição das desigualdades. O autor explica: 

Não se trata de aumentar os impostos, mas de racionalizar a sua incidência e de 

fiscalizar o pagamento. Taxar o capital financeiro improdutivo, em particular, 

constituiria um excelente estímulo para que busquem investir e fomentar a 

economia. [...] buscar a justiça social estabelecendo a progressividade do imposto 

em vez da atual regressividade (os pobres pagam proporcionalmente mais), ampliar 

impostos diretos e diminuir os impostos indiretos, e introduzir impostos decentes 

sobre a fortuna e sobre a herança: se trata de favorecer quem produz, e de taxar 

quem apenas acumula. (DOWBOR, 2019, p. 263)  

 

A DRU também tem sido um grande obstáculo à garantia total dos recursos vinculados 

à educação. Segundo PINTO, R. (2018, p. 07), “[...] a estratégia mais ostensiva de fuga da 

vinculação se deu com a criação do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF)”. A DRU desvincula 

30% da receita de todos os impostos e contribuições sociais federais, para ser aplicada em 

qualquer despesa considerada prioritária pelo governo e protela o aumento dos recursos para a 

educação. 

Nascida em 1994, no governo Fernando Henrique Cardoso, por meio do Fundo Social 

de Emergência (FSE), prevista apenas para os anos de 1994 e 1995, passou em 1996 a ser 

chamada de FEF, sendo prorrogada até 1999, quando foi substituído pela DRU e manteve a 

alíquota de 20% sobre a arrecadação de impostos, excluindo-se o Salário Educação. Por 

pressão de grupos vinculados à educação, entre 2009 a 2011, com a aprovação da EC 59/2009 

que também aumenta a obrigatoriedade do Ensino Fundamental para nove anos, seus efeitos 

foram reduzidos até se extinguir em 2011. No entanto, em 2016, a EC 93/16, sancionada pelo 
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governo Michel Temer, aumentou a alíquota para 30% e a prorrogou a DRU até 2030. 

Segundo PINTO, R. (2018), durante os anos em que o FSE, o FEF e a DRU estiveram em 

vigor foram confiscados recursos que seriam destinados ao ensino: 

  Tomando por base o ano de 2016, o volume que é retirado das políticas sociais pela 

DRU corresponde a 3,5% do PIB. São recursos que deveriam ir para a saúde e 

previdência social e que são desviados para o pagamento de juros aos rentistas que 

aplicam em títulos da dívida pública. [...] Durante os 18 anos em que estiveram em 

vigor para os recursos educacionais, os mecanismos de desvinculação da receita de 

impostos da União (FSE, FEF e DRU) confiscaram 2,9% do PIB que seria destinado 

ao ensino. (PINTO, R., 2018, p. 853) 

 

Outro entrave da vinculação de recursos diz respeito à MDE. A definição do que pode 

ser gasto com MDE é uma consequência da vinculação constitucional de recursos, pois se os 

recursos estão vinculados à educação há de se discutir o que pode ser contabilizado como 

gasto educacional, um avanço importante para a garantia de que os recursos da educação 

sejam efetivamente gastos com educação, pois, na prática, os gastos com MDE sempre 

estiveram à mercê de interpretações dos governos que nem sempre garantiram os interesses da 

educação. Segundo a LDB 9394/96, em seus artigos 70 e 71, considera-se MDE: 

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as 

despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições 

educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: 
I - Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da 

educação; 
II - Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 

necessários ao ensino; 
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV - Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 

aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 
V - Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de 

ensino; 
VI - Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 
VII - Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto 

nos incisos deste artigo; 
VIII - Aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de 

transporte escolar. 
Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino 

aquelas realizadas com: 
I - Pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada 

fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua 

qualidade ou à sua expansão; 

II - Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo 

ou cultural;  
III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou 

civis, inclusive diplomáticos; 
IV - Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, 

farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social; 
V - Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 

indiretamente a rede escolar; 
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VI - Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de 

função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.  

Embora a LDB 9.394/96 tenha avançado na definição do que pode ser gasto com 

MDE, ainda hoje, há brechas que são utilizadas para desviar os recursos da educação para 

outras áreas ou outras necessidades que não seja a MDE, além disso, há divergências, 

inclusive, sobre as análises dos tribunais de contas que apresentam interpretações diferentes 

sobre o que é e o que não é despesa com MDE, sendo assim, o direcionamento dos artigos 70 

e 71 da LDB, apesar de contribuírem na definição do que pode ser gasto em MDE, ainda são 

insuficientes para evitar confusões e desvios. Uma das principais divergências, como já 

abordado, refere-se a folha de pagamento dos inativos, não prevista nos artigos 70 e 71 da 

LDB. Segundo PINTO, R. (2018, p. 05):  

E cabe dizer que não se trata de esquecimento do legislador, pois quando da 

elaboração da lei, o tema dos inativos apareceu em diferentes momentos do projeto 

de lei, seja como MDE, seja como não MDE. Na versão final da lei, o item acabou 

sendo retirado, gerando os problemas atuais. Felizmente, no âmbito jurídico a 

contabilização dos aposentados como MDE está sendo questionada no Supremo 

Tribunal Federal (STF), por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 

5.719/2017, proposta pelo então Procurador Geral da República Rodrigo Janot (STF, 

2017).  

 

No estado de São Paulo, por exemplo, o relatório do Tribunal TCE/SP mostra que em 

2016 foram contabilizados como MDE R$ 6,5 bilhões referentes a pagamento de servidores 

aposentados da educação. “A não contabilização desses gastos faria o percentual destinado à 

MDE baixar de 31% para 25%, sendo que o mínimo definido pela Constituição Estadual é 

30%.” (SALDAÑA, 2017). Com isso, o aumento do percentual do PIB em educação, 

permitido pela CF/88 e assumido na Constituição Estadual torna-se um engodo no estado de 

São Paulo. 

Destaca-se que a EC 108/20 que constitucionalizou o Novo Fundeb e a Lei 14.113/20 

que o regulamentou resolveu esta questão quando, em seu 7º parágrafo, aprovou que é vedado 

o uso dos recursos para pagamento de aposentadorias e pensões, um avanço importante para a 

educação.  

No entanto, em meio a nova crise do capital, a EC 95/2016 também tem confiscado 

um percentual significativo da educação ao congelar por 20 anos os recursos federais. O teto 

de gastos com educação e saúde reformula as vinculações orçamentárias mínimas federais, 

que deixam de ser definidas como uma parcela da receita líquida de impostos e passa a ser 
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reajustada ano a ano pela inflação. A tendência é que estados e municípios adotem esta 

medida, como aconteceu em Mato Grosso que congelou os gastos por cinco anos. 

Considerando a atual crise econômica, somada à crise sanitária mundial causada pela 

pandemia do Covid 19, a educação não será prioridade. Assim como as simulações de 

PINTO, R. (2018, 2019), já citadas anteriormente, Rosi e Dweck (2016, p.2) também 

destacam que o novo regime fiscal da desvinculação de recursos da saúde e da educação, a EC 

95/16, se mantida, terá um impacto negativo para a educação: “o mínimo para educação seria 

de 14,4% da RLI [Receita Líquida de Impostos] em 2026 e 11,3% em 2036 [...]”, diminuindo 

o percentual vinculado à educação. Os autores ainda ressaltam que na simulação realizada: 

[...] o congelamento das despesas com saúde e educação, estas passarão de 4% do 

PIB em 2015 para 2,7% do PIB em 20 anos, quando a população brasileira será 10% 

maior. Enquanto que os outros gastos federais (excluindo previdência e juros) que 

eram 7% do PIB em 2015 serão de 0,6% do PIB em 2036, o que não parece 

tecnicamente, tampouco politicamente, factível. (ROSI, DWECK, 2016, p.2) 

 

 Para Fatorelli (2013), torna-se evidente as orientações do BM para os governos: 

destinar os recursos públicos para o capital financeiro, por meio do corte dos gastos nas áreas 

sociais, favorecendo instrumentos financeiros como a dívida pública. Um ajuste coordenado 

entre o capital e as políticas públicas que beneficia àqueles que não querem pagar impostos, 

as pequenas e grandes corporações que fazem do setor educacional, por meio do Estado, uma 

fonte de lucro privado.  

  Pinto, G e Ximenes (2018), em uma reflexão sobre o direito à educação destacam os 

princípios de exigibilidade jurídica (justiciabilidade), de máxima realização progressiva e de 

proibição do retrocesso, ao integrar o sistema constitucional brasileiro aos tratados 

internacionais de direitos humanos, conforme art. 5º, § 1º a 3º da Carta Magna. Considerando 

a progressividade do alcance e a proibição do retrocesso dos direitos educacionais, fica 

evidente que as desvinculações constitucionais e a EC/95 são inconstitucionais, pois ferem a 

essência da própria constituição. 

Os autores reconhecem que, dentro dos marcos jurídico brasileiro, há muito a ser 

aprimorado e implementado em termos de políticas econômicas, fiscais e sociais, porém, 

destacam que as normas jurídicas brasileiras possibilitariam mudanças para reequilibrar as 

contas públicas e promover o custeio necessário para garantir os direitos constitucionais sem a 
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necessidade da aprovação da EC/95 e destacam alternativas de ajuste fiscal coerentes com a 

CF/88: 

Muitos são os exemplos de previsões jurídicas que permitem a busca, até mesmo 

judicial, da alocação constitucionalmente adequada dos recursos públicos em prol de 

uma responsabilidade fiscal aderente aos direitos fundamentais; dos quais 

destacamos: a proibição de despesas com publicidade institucional e shows artísticos 

nos casos em que o ente político não tem quitada a folha de salários em dia e/ou está 

inadimplente com os pisos constitucionais em saúde e educação (Lei nº 9.504/1997, 

arts. 73, VI, e 75); a execução da dívida ativa dos diferentes entes governamentais, 

evitando-se a prescrição delas, por todos os meios lícitos, inclusive o protesto 

extrajudicial (Lei nº 8.429/1992, art. 10, X; Lei nº 9.492/1997, art. 1º); o controle 

sobre as renúncias de receitas sem lastro na correspondente e indispensável medida 

compensatória, sobretudo as que são concedidas por prazo indeterminado, diante do 

seu impacto desarrazoado (LRF, art. 14, caput e §2º; Lei nº 8.666/1993, art. 57, §3º) 

e que acaba por perpetuar ilegal e inconstitucionalmente privilégio fiscal no 

orçamento público. (PINTO, R.; XIMENES, 2018, p. 997). 

 

Para os autores, o saldo da EC/95 é a redução dos encargos da dívida pública e o 

ocultamento de marcos para sua gestão e transparência, além de que: “A vinda de um “Novo 

Regime Fiscal” adia e, de certa forma, mantém oculta a real demanda pela reforma tributária, 

única capaz de enfrentar a injusta regressividade e a irracionalidade federativa do nosso 

modelo arrecadatório“ (PINTO G., XIMENES, 2018, p. 997) No entanto, frente a atual crise 

do capital, em um governo autoritário, a preocupação com os rumos de uma possível reforma 

tributária que aprove retrocessos à população é real. 

No atual contexto da crise sanitária mundial, o governo Jair Bolsonaro decretou 

calamidade pública e aprovou a Lei 13.979/20 para enfrentamento das emergências da saúde 

pública e suspendeu as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ajuste necessário, 

porém, flexibilizou ainda mais o orçamento público, o que impactará na educação, podendo 

incidir, inclusive, pelo terceiro ano consecutivo sobre a regra de ouro, que proíbe dívidas para 

pagar as despesas correntes.  

Nesse contexto, muitos são os artifícios que camuflam os avanços conquistados na CF 

de 1988 em relação à aplicação dos percentuais mínimos obrigatórios de 25% aos estados, 

municípios e Distrito Federal e 18% da União à educação, um retrocesso inadmissível frente 

as demandas educacionais e a desigualdade brasileira. 

Mesmo assim, há de se destacar a importância da vinculação de recursos, pois ainda 

impõe obstáculos para a flexibilização do orçamento e atrapalha o desenvolvimento 

imperativo da política econômica aos interesses do capital, o que demanda o 
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acompanhamento coletivo e sistemático dos projetos de lei e emendas constitucionais, 

principalmente em períodos autoritários. 

 

2.2.2 O Percentual do PIB
15

em Educação, a Meta 20 do Plano Nacional de Educação e 

a Dívida Pública Brasileira. 

 

Um dos debates mais intensos nas Conferências de Educação – CONAE 2014, para a 

aprovação do novo PNE 2014 - 2024, foi o estabelecimento da meta de aplicação de recursos 

públicos em educação como proporção do PIB, em atendimento à EC 59/2009. O PNE em 

vigor, aprovado pela Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014, definiu em sua meta 20, 10% do 

percentual do PIB a ser investido em educação pública para garantir a igualdade de condições 

de acesso e permanência na escola e o padrão de qualidade:  

   Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, 

o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º 

(quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por 

cento) do PIB ao final do decênio. (PNE, 2014) 

 

Em 2014, o INEP já apontava a possibilidade do cumprimento da meta 20 do PNE, 

pois o Investimento Público Direto em Educação em relação ao PIB equivalia a 5,3%, ao 

passo que o Investimento Público Total em Educação que contempla os cálculos dos recursos 

para bolsa de estudo, financiamento estudantil e as Transferências Correntes e de Capital ao 

Setor Privado equivalia a 6,1%, logo, bastaria a prioridade de investimento na educação 

pública e o incremento de 0,9% do PIB para que a meta de 7% do PIB fosse realizada, em 

2019.  

Nesse sentido, o país apresentava condições financeiras para o cumprimento da meta, 

no entanto, as amarras aos interesses do capital que também tem direcionado a agenda 

política, não permitiram, mais uma vez, as demandas da parcela mais ampla da sociedade.  

Por outro lado, estudo elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN, 2018) 

indica que o gasto de cerca de 6% do PIB em educação está superior à média da OCDE 

                                                             
15 O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em 

um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas. (IBGE, 2020). 
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(5,5%) e de países como Argentina (5,3%), Colômbia (4,7%), Chile (4,8%), México (5,3%) e 

Estados Unidos (5,4%).   

Entretanto, a análise fragmentada desse dado, muito comum de ser realizada com 

ênfase, apenas, na comparação com o PIB de outros países ou no aumento ou diminuição do 

percentual do PIB brasileiro ano a ano, escamoteia o diagnóstico educacional e coloca em 

risco as demandas de acesso e qualidade da Educação Básica brasileira.  

Para uma análise mais qualitativa do percentual do PIB para a educação é fundamental 

considerar as necessidades para a garantia do acesso e qualidade das diferentes modalidades, 

etapas e de cada rede de ensino, pois o Brasil é um país com grande demanda de acesso, 

principalmente, nas Creches e no Ensino Médio, problemas de estrutura nas redes de ensino, 

baixa remuneração dos profissionais da educação, número excessivo de alunos por turma e 

grandes desafios na formação continuada.  

Logo, a não existência de uma estrutura consolidada de atendimento à educação 

pública de qualidade demanda um percentual do PIB superior aos países que já têm seu 

sistema educacional organizado, como previsto no atual PNE. 

Ao compararmos os percentuais do PIB gasto em educação dos diferentes países 

também temos que considerar o valor corrente do PIB em Paridade de Poder de Compra 

(PPC) 
16

. É falaciosa a comparação simplista de que o Brasil gasta mais em educação do que 

países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo. Dados de 2016 do FMI 

escamoteiam as demandas educacionais, pois 6% do PIB gasto em educação dos 3.140.511 

bilhões de dólares em PPC do PIB brasileiro é bem inferior aos 5,4% do PIB gasto em 

educação pelos Estados Unidos com os 18.624.475 bilhões de dólares em PPC.  

Além disso, a definição do percentual mínimo investido do PIB em educação no PNE 

2014 - 2024 foi precedida por estudos importantes que indicaram que se gasta pouco em 

educação no Brasil: Cara (2012), Campanha (2011a, 2011b), PINTO, R. (2008), dentre 

outros. Dados da OCDE também indicam que o país está abaixo da média no que se refere ao 

investimento por aluno ano, no Ensino Fundamental I. Em 2017, por exemplo, enquanto a 

                                                             
16

 Paridade de Poder de Compra:  Medida utilizada para comparar o poder de compra entre diferentes países ou 

moedas, como alternativa à taxa de câmbio, que, em geral, varia em decorrência de mudanças nos índices de 

preços, da volatilidade do mercado de capitais e da especulação. O fator de conversão de paridade de poder de 

compra (PPC) é o número de unidades da moeda de um país necessárias para comprar a mesma quantidade de 

bens e serviços no mercado interno como dólares comprariam nos Estados Unidos. (IBGE, 2018) 
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média foi de US$8,6 mil dólares/PPC ao ano, a Coreia gastou US$9,6/PPC, a Suíça gastou 

US$15,2/PPC e o Brasil gastou US$3,8/PPC por aluno ano. 

Os estudos técnicos justificaram a aprovação da meta 20 do PNE que ampliou o 

investimento em Educação pública de forma a atingir no mínimo, o patamar de 7% do PIB do 

país até 2019 e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB até 2024. Uma grande aposta nas 

políticas de financiamento da educação descontruída com a EC 95/2016 que torna sua 

implementação impossível. O PNE deixou de ser a principal política regulamentadora da 

educação brasileira e tem sido ilegalmente descumprido. Soma-se o fato que o Brasil ainda 

não implantou o SNE em regime de colaboração, o que também demanda um percentual 

maior de investimento do PIB.  

Araújo G., (2018) em uma pesquisa sobre a regulamentação e implementação do SNE 

no Brasil e a importância das relações intergovernamentais nesse processo, revela que a não 

implantação do SNE tem sido um artifício de omissões e ambivalências que tem favorecido o 

grande capital em detrimento da garantia dos direitos sociais. 

   Em matéria de educação, a cooperação educativa, inscrita nos artigos 23 e 211, e o 

Sistema Nacional de Educação (SNE), que aparece com a nova redação dada ao 

artigo 214 pela Emenda Constitucional (EC) nº 59/2009, ainda não foram 

regulamentados e têm se constituído em desafios para a promoção de políticas 

educacionais equânimes de acesso, permanência e qualidade num país desigual, de 

dimensões continentais e com uma imensa dívida histórica quanto à garantia dos 

direitos sociais. (ARAÚJO G., 2018, p. 909) 

 

A desigualdade da distribuição de recursos entre os entes federados é outra questão a 

ser refletida quando se analisa o percentual do PIB brasileiro gasto em educação, pois os 

recursos entre os estados e entre os municípios, muitas vezes de um mesmo estado, ainda é 

muito desigual, o que favorece as desigualdades educacionais.   

Para Pinto, R (2018), se somarmos em percentual de PIB, o que é gasto incorretamente 

em MDE, as perdas da arrecadação, a desvinculação da receita de impostos da União (FSE, 

FEF e DRU) e a sonegação de impostos ao montante já investido em educação, estaria 

próximo do atendimento da meta 20 do PNE, o que revela contradição presente no discurso de 

que o país não tem possibilidade orçamentária de alcançar a meta 20 do PNE 2014 – 2024 e 

escancara as disputas de projetos divergentes com a predominância do capital sob as 

necessidades sociais.  
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A prioridade e a distribuição orçamentária da União são problemas que precisam ser 

enfrentados no país. Mesmo reconhecendo que são várias as demandas para a garantia da 

qualidade de vida dos brasileiros e diminuição da desigualdade, a tabela a seguir desmonta o 

discurso de que o percentual vinculado da educação a torna “a prima rica”, de que é a pasta 

com maior investimento e que temos um percentual alto de recursos investido na área. 

Tabela 06 - Dados da Execução Orçamentária da União - 1995-2016, 2017. Ministérios 

listados. Em bilhões de R$. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/ IPCA. Extraído de Amaral, 2017, p. 71.  

 

Observa-se que, de 1995, início do Plano de Reforma do Estado, até o ano de 2011, o 

Ministério da Defesa teve execuções orçamentárias maiores que o Ministério da Educação. 
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Em 2005, por exemplo, uma diferença de aproximadamente 25 bilhões de reais a mais para o 

Ministério da Defesa. Foi a partir de 2011 que esse quadro se inverteu. 

Muito mais grave é a análise da figura a seguir que demonstra a execução das despesas 

de 2019, evidenciando a prioridade orçamentária do país: 

 

Figura 31 - Execução da despesa orçamentária paga – União – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

                                                                                                             Nota: Despesas até outubro, 2019.  

                                                Fonte: Extraído do Portal de Transparência do Tesouro Nacional, 2019.  

 

            

Observa-se que até outubro de 2019 apenas 12,6% do orçamento da União, 286 

bilhões, foi transferido para municípios e estados e que 43,9%, cerca de 999 bilhões, foram 

destinados ao pagamento da dívida pública. No mesmo período, as transferências da União 

para a Educação Básica foi de aproximadamente 157 bilhões. 

Segundo Fatorelli (2013), mesmo com todas as demandas sociais e com a 

desigualdade crescendo, não se avalia a incontingência e ilegalidade da dívida pública do país, 

a qual consome aproximadamente metade de toda a receita da União. Da mesma forma, em 
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nenhum momento aponta a necessidade de auditoria, mesmo que tal possibilidade seja 

prevista na constituição federal em seus dispositivos transitórios.   

A autora indica que esse quadro revela o que vimos discutindo nos capítulos 

anteriores: a retirada dos recursos públicos das áreas sociais para atender aos interesses do 

capital financeiro, inclusive, por meio do sistema da dívida pública, como já tratado no 

capítulo 1. A atuação do FMI e do BM nos países latino-americanos se desenvolve por meio 

de imposição de rigorosos planos de ajuste fiscal, que contemplam a redução de gastos sociais 

com serviços públicos; redução de investimentos públicos; realização de antirreformas nos 

sistemas trabalhistas, tributário e previdenciário; privatizações e modificações em diversos 

textos legais em benefício do setor privado. (FATTORELLI, 2013).  

Essa opção política e econômica não tem resultado no crescimento do país, não tem 

equilibrado a dívida pública e muito menos, garantido o equilíbrio fiscal. Não tem garantido 

os direitos constitucionais e tem contribuído para o aumento das desigualdades. 

 

2.2.3 – Corporações Privadas, Lei de Responsabilidade Fiscal e Educacional. 

Todos os aspectos até então discutidos comprovam a transferência dos recursos da 

educação aos interesses do capital, revelam o fortalecimento da entrada das grandes 

corporações econômicas na educação pública, que têm se fortalecido nas últimas décadas. 

 O processo de privatização da educação se intensifica no contexto da financeirização 

e assedia os governos, independente de seus partidos políticos. Evidencia, cada vez mais, as 

ações de interesse das OIs e de seus parceiros que detêm o domínio da educação privada em 

prol de benefícios individuais, do crescimento do ensino privado e em detrimento de grupos 

que defendem a educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos os brasileiros.  

Essa disputa pelo destino dos recursos da educação e o crescente antagonismo entre o 

público e o privado têm tirado percentuais significativos da educação pública, confirmando, 

cada vez mais, a correlação de forças existentes entre os interesses do capital e a garantia dos 

direitos.  

Na educação, os marcos regulatórios brasileiro, a CF/88, em seu artigo 213 e a LDB 

9394/96, em seu artigo 77, permitem o repasse do dinheiro público às escolas comunitárias, 
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confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. No entanto, o problema central se encontra 

no caráter “não lucrativo” das escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, pois são 

muitos os artifícios contábeis para conferir o caráter não lucrativo às mesmas, conforme 

constata Davies (2012), sem contar a fragilidade encontrada nos mecanismos de controle das 

prestações de contas.  

A legislação brasileira também prevê o repasse do dinheiro público ao ensino privado 

quando aprova no artigo 70, inciso VI da LDB 9394/96, a concessão de bolsas de estudo aos 

alunos de escolas privadas, hoje estabelecidas principalmente pelo FIES e pelo Programa 

Universidade para Todos (PROUNI). 

Além disso, as discussões do PNE 2014-2024 avançaram ao assegurar a ampliação dos 

recursos e aprovar o aumento progressivo de 10% do PIB para a educação até 2024, mas não 

conseguiram barrar a continuidade dos incentivos e subvenções fiscais, convênios, bolsas de 

estudo e subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil e financiamento de 

Creches, Pré-Escolas, Educação Especial (EE) e assessorias, conforme o § 4º do art. 5º. Com 

isso, o PNE não aponta para 10% de investimento direto na educação pública e, sim, para 

10% de investimento total: educação pública e privada. 

Estudo de Adrião (2018) indica que, no Brasil, o financiamento público às instituições 

privadas se materializa, recentemente, por meio de contratos, convênios, termos de parceria e 

de cooperação. Na Educação Básica, principalmente, na Educação Infantil por:  

Repasse per capita, espécie de subvenção governamental por aluno matriculado, 

mantendo a frequência gratuita; repasse de um valor fixo, quando a subvenção 

repassada à instituição privada não tem relação com a matrícula e custeio de itens de 

manutenção da escola, como cessão de prédios, de funcionários e insumos variados. 

Ainda que essa “tipificação” se refira à Educação Infantil, tais formas encontram-se 

vigendo para as demais etapas de escolaridade. (ADRIÃO, 2018, p. 13) 

 

A concessão de subvenções, de empréstimos a juros subsidiados ou a fundo perdido e 

a isenção de impostos também têm favorecido o ensino privado com recursos públicos. A 

autora também destaca que há formas indiretas de financiamento público às instituições 

privadas de ensino por meio de adoção de créditos fiscais reembolsáveis para as empresas ou 

às famílias.  

Na privatização da oferta da Educação Básica, principalmente na Educação Infantil, os 

subsídios públicos mais comuns são convênios, contratos e bolsas de estudo financiadas com 
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recursos de MDE ou formas de atendimento educacional por provedor privados custeadas por 

fundos públicos. Na privatização da gestão educacional: a contratação de assessorias, 

transferências da gestão escolar para instituições privadas, sistemas de avaliação e bônus por 

produtividade aos trabalhadores da educação. Estudo de Garcia e Adrião destaca que nas 

redes estaduais: 

Foram localizados para o período compreendido entre 2005-2015, 85 

programas em redes estaduais de ensino e 154 instituições privadas [...]. 

Ainda que em alguns casos se trate da mesma instituição  presente em 

diferentes estados, o que se destaca aqui é o setor privado atuando na gestão 

educacional  e escolar em todas as regiões geográficas do país, ainda que não 

em todos os estados, uma vez dentre os 26 estados brasileiros, para sete não 

se localizou informações sobre atores privados atuando na dimensão gestão 

educacional. (ADRIÃO e GARCIA, 2018, p. 61) 

 

Os currículos das escolas brasileiras também sofrem interferência das corporações 

privadas a começar pela construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), conduzida 

pelo Movimento pela Base, coordenada pela Fundação Lemann, por meio do Lemann Center, 

vinculado à Universidade de Stanfort-USA; pela Curriculum Foundation, instituição inglesa; 

Accara, instituição australiana e Phill Daro e Susan Pimentel que atuaram no Comonn Core 

americano, além de Sheila Byrd Carmichael, que assinam a avaliação da BNCC brasileira, 

conforme aferiram PERONI; CAETANO; ARELARO (2019). 

A BNCC denota o jogo de forças entre o direito à educação garantido na CF/88 e as 

expectativas de aprendizagem focado nos resultados das avaliações externas. No primeiro, o 

direito à educação está associado à melhoria nas condições de trabalho do professor, 

infraestrutura adequada das escolas, participação das famílias, número de alunos apropriado 

por sala de aula, recursos adequados, dentre outros. Na contramão, as expectativas de 

aprendizagem associadas ao “conteudismo”, ao aumento da produtividade no trabalho e a 

ampliação da competitividade, sem sequer tocar no financiamento necessário à melhoria da 

qualidade da educação. 

A BNCC revela a articulação do grande capital em parceria com as OIs, aprofunda as 

possibilidades de parceria com as fundações e institutos empresariais com a educação pública 

e evidencia que a Educação Básica se tornou a “bola da vez” do mercado. No cotidiano 

escolar, essa interferência se dá por meio de apostilas, materiais de orientação aos docentes, 

planejamento de aulas, cursos e, até mesmo, na formação dos docentes com orientações para 
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as suas práticas, incidindo fortemente sobre o planejamento docente e transformando os 

profissionais da educação em meros reprodutores de propostas padronizadas.  

O quadro 1, fruto da pesquisa sobre o mapeamento das estratégias de privatização da 

Educação Básica no Brasil, Adrião et all (2018), revelam o total de programas privados que 

incidem sobre o currículo nas escolas brasileiras, dentre muitos, a venda de livros didáticos, 

apostilas ou tecnologias de informação em geral; sistemas de gestão envolvendo sistemáticas 

de avaliação de desempenho de estudantes e de escolas; programas de qualificação de 

professores; assessorias para a gestão, bem como, o número e a natureza das instituições 

privadas, sua incidência nas etapas de ensino e o público alvo.  

 

Quadro 1 – Total de programas que incidem na dimensão currículo no Brasil.      

Região Número de 

programas 

Número de 

instituições 

privadas 

Natureza da 

instituição 

privada 

prevalecente 

Público-alvo 

prevalecente 

Etapa 

prevalecente 

Sudeste 57 163 Empresa Estudantes Médio 

Sul 40 54 Empresa Estudantes Médio 

Centro-oeste 37 49 Instituto Estudantes Fundamental 

Norte 34 34 Instituto Estudantes 
Fundamental 

e Médio 

Nordeste 75 95 Instituto Estudantes Médio 

Total Brasil 243 395    

                                                                                             Fonte: Extraído de Borghi, 2018, p. 69. 

                      

Das 395 instituições privadas em 243 programas que incidem nos currículos das 

escolas brasileiras, a maioria encontra-se na região Nordeste, seguida da Sudeste. O aumento 

dessa incidência no currículo brasileiro por meio da BNCC, do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) e das avaliações externas é substancial e preocupante, pois não atende aos 

princípios de uma educação integral, preocupada com o desenvolvimento dos diferentes 

aspectos que contribuem à formação humana e, sim, fragmenta a educação e seu currículo à 

formação da mão de obra barata aos interesses do capital. 

A educação privada continua com os benefícios legais e a gozar das vantagens e 

proteção do Estado, princípio reforçado pela Reforma do Estado e pelas influências das 
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grandes corporações. Altera a relação estabelecida entre o Estado e a sociedade ao substituir 

as organizações públicas por empresas privadas, organizações sociais de direito privado e 

fundações. 

No entanto, estudos de Adrião e Domiciano (2018) também revelam que as escolas 

privadas, em sua maioria, caracterizam-se pela precariedade de seu funcionamento. Em 2017, 

apenas 57% das que atendem à Educação Básica, tinham biblioteca e apenas 21% laboratórios 

de ciências e mais de 55% não tinham quadra esportiva, além disso, os salários médios dos 

professores eram menores que a média salarial praticada pelas redes públicas. (INEP, 2017). 

Nesse aspecto da disputa entre o público e o privado, os marcos regulatórios que beneficiam o 

ensino privado referem-se apenas às vantagens financeiras, pois os princípios da valorização 

dos profissionais da educação, da infraestrutura e da gestão democrática não se estendem às 

escolas privadas, uma incoerência das legislações brasileira frente à qualidade da educação 

nacional.  

Para aprofundarmos a compreensão da privatização da educação, a análise do impacto 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é essencial. Promulgada pela Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, estabeleceu as normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal; buscou controlar o endividamento excessivo, comum de 

acontecer nos finais de governo e incentivou o planejamento, a transparência do orçamento 

público e o combate a corrupção. A LRF limitou o gasto dos municípios e estados segundo a 

quantidade de tributos arrecadados por cada ente federado e buscou o equilíbrio financeiro, 

orçamentário e fiscal. Impôs limites inflexíveis para gasto com pessoal ao estipular para 

estados e municípios um limite para gastos com pessoal e encargos em 60% da receita 

corrente líquida e, em 50% para a União, além de estabelecer punições, caso tais normas não 

fossem cumpridas. Em seu artigo 19: 

Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com 

pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá 

exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: I – União: 

50% (cinquenta por cento); II – Estados: 60% (sessenta por cento); III – Municípios: 

60% (sessenta por cento). (SENADO, 2005. p.27) 

 

O limite de 60% imposto pela LRF para gasto com pessoal também impulsionou a 

saída dos recursos públicos para o setor privado, em alguns casos por necessidade e em outros 
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por interesses obscuros, pois antes da LRF muitos municípios que atendiam diretamente a 

educação já gastavam 60% ou mais dos recursos orçamentários em folha de pessoal.  

Para Arelaro et al. (2004), sob a argumentação de que a folha de pagamento não 

poderia ultrapassar 60%, garantir a obrigação legal e ao mesmo tempo, ampliar o 

atendimento, a alternativa encontrada por muitos dirigentes municipais e estaduais foi a 

terceirização dos serviços de limpeza, segurança, apoio administrativo, não realização de 

concurso público de títulos e provas para a admissão de pessoal, congelamento da 

remuneração dos profissionais da educação e em alguns casos, a transferência da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e a Educação Infantil para grupos filantrópicos, comunitários e 

ONGs, o que não contribuiu para o fortalecimento das redes de ensino e melhoria de sua 

qualidade. Essa determinação legal posta pela LRF somada à demanda de matrículas, 

principalmente na Educação Infantil, ensejou a discussão da Lei de Responsabilidade 

Educacional (LRE) que ganhou corpo em meados de 2005. Para Cury (2011, p.13):  

[...] torna-se pertinente a criação de uma lei de responsabilidade educacional, que 

defina meios de controle e obrigue os responsáveis pela gestão e pelo financiamento 

da educação, nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal, a cumprir o 

estabelecido nas constituições federal, estaduais, nas leis orgânicas municipais e na 

distrital e na legislação pertinente, bem como estabeleça sanções administrativas, 

cíveis e penais no caso de descumprimento dos dispositivos legais determinados, 

deixando claras as competências, os recursos e as responsabilidades de cada ente 

federado.  

 

A LRE foi discutida e aprovada na Conferência Nacional de Educação (CONAE) em 

2010. A estratégia 20.11 do PNE estabeleceu o prazo de um ano para a aprovação da LRE. No 

entanto, seu prazo expirou e seu futuro acabou incerto. No contexto das discussões da LRE, 

Ximenes (2012, p.355) chama a atenção para a necessidade de uma cuidadosa reflexão a 

respeito de suas intenções no campo educacional e ressalta que há uma agenda de 

juridificação
17

 da educação com apoio de diferentes setores. Buscou compreender “em que 

medida a responsabilização vem sendo defendida, no sentido de avançar na proteção jurídica 

do direito à educação pública e em que medida traz consigo uma agenda oculta de promoção 

da lógica mercantil na educação”.  

                                                             
17

 Por juridificação (Verrechtlichung) entende-se, em termos gerais, a tendência que se observa nas sociedades 

modernas a um aumento do Direito escrito. Nesta tendência podemos distinguir entre a extensão do Direito, i.e., 

a regulação jurídica de novos assuntos sociais regulados até o momento de maneira informal, e o adensamento 

do Direito, o que significa a decomposição de uma lei global em várias matérias particulares, i.e., leis 

individualizadas de acordo com a matéria jurídica (HABERMAS, 1999, p.504). 
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Ainda para o autor, a redefinição da concepção da responsabilidade educacional 

merece atenção à medida que o fracasso nos testes pode recair sobre os profissionais da 

educação, uma culpabilização exclusiva da escola pelos resultados educacionais. Neste caso, a 

responsabilidade educacional deixa de ser política e coletiva e passa a ser transferida do 

agente político para o individual, característica da lógica do capital. A atenção para a 

naturalização da transferência de responsabilidade ao setor privado, também chama atenção, 

conforme Catini (2019, p.35): 

Pela mimese da produtividade empresarial, a lógica de gestão educacional com 

estabelecimento de metas, avaliação sistemática de rendimento escolar, 

responsabilização individual pelo sucesso ou fracasso ampliou o domínio dos 

resultados sobre o processo, reduzindo o trabalho educativo ao produto, num 

movimento fetichista bastante conhecido. Seus efeitos práticos são ainda mais 

perversos pela naturalização de uma relação educativa que, em conjunto com a 

transferência de responsabilidade dos direitos sociais para o setor privado, criou as 

bases para que a relação mercantil e produtiva a deixe de ser um simulacro e a 

subsunção da educação ao capital se dê completamente.  

 

Há vários projetos de lei sobre a responsabilidade educacional que se encontram em 

tramitação no Congresso Nacional. Souza e Neto (2018, p.545), em um estudo sobre esses 

projetos concluíram que há uma diversidade de entendimento e concepções sobre a 

responsabilidade educacional, bem como, sobre o conceito de qualidade a ser defendido Há 

destaque a projetos que defendem restrições financeiras àqueles que não atingirem os 

resultados, pagamento por mérito, incentivo à competição entre as escolas, gerenciamento dos 

recursos e da gestão, mecanismos de controle e acompanhamento de metas.  Os autores 

ressaltam: 

A discussão e a produção do projeto de Lei de Responsabilidade Educacional (LRE) 

no Brasil estão situadas no contexto da Nova Gestão Pública e da globalização 

neoliberal, referenciadas na lógica do setor privado como estratégia para resolver os 

problemas de eficiência do setor público, em que, na ótica gerencial, a perspectiva 

de mercado contribui para responder, positivamente, às crises de um modelo 

tradicional.  

 

 A análise dos projetos de lei indica que há, no mínimo, duas concepções distintas. 

Uma oriunda dos resultados dos exames nacionais e internacionais que não colocam em pauta 

os reais problemas da escola pública: formação inicial e continuada, valorização dos 

profissionais da educação, infraestrutura das escolas, recursos materiais, financeiros e 

humanos, diversidade cultural, organizacional e socioeconômica das escolas e buscam regular 

os recursos financeiros das escolas a partir do controle de metas com ênfase a bônus, 
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privatizações, demissões, parcerias, etc. Outra, baseada no envolvimento de todos os 

responsáveis pela educação de forma participativa e responsável, com foco em plano de 

carreira, recursos necessários, padrão mínimo de qualidade, infraestrutura adequada, tamanho 

das turmas e, também, nos resultados. Nesse contexto, a aprovação da LRE no Brasil pode 

assumir os princípios da NGP, como destaca Freitas (2011, s/p): 

A ideia de que a qualidade da educação possa ser controlada por uma lei já 

indica uma certa inclinação para o mote da “qualidade por decreto”. Pode-se 

responsabilizar os gestores pela gerência de recursos e condições adequadas à 

implementação da qualidade, mas a lei dificilmente vai parar por aí. Nessa 

direção, a responsabilização adquire um caráter autoritário que prioriza a 

lógica do controle de resultados. A lógica do controle, enquanto método 

gerencial, não é inédita, e ainda consiste em uma das medidas organizativas e 

administrativas da nova gestão pública.  

 

 Observa-se que a LRE pode representar mais uma das estratégias articuladas de 

privatização da Educação Básica em atendimento as demandas do capital. Na contramão, essa 

disputa mostra a importância de ampliarmos essa discussão e articular sua aprovação ao 

cumprimento do estabelecido nas constituições federal, estaduais e nas leis orgânicas dos 

municípios, como destaca Cury (2011), com foco na construção do SNE e, consequentemente, 

à regulamentação do regime de colaboração entre os entes federados e a melhoria da ação 

supletiva e redistributiva da União. 

 

2.2.4 – Regime de Colaboração e a Política de Fundos  

O regime de colaboração amparado na divisão de responsabilidades entre os entes federados e 

nas funções supletiva e redistributiva da União visa diminuir, progressivamente, as 

disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade da educação brasileira. A 

Carta Magna de 1988 estabelece: 

Art. 211. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão 

em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

§ 1º A União organizará o Sistema Federal de ensino e o dos territórios, financiará 

as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, 

função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios; (redação alterada pela 

EC 14/96). 

§ 2º Os municípios atuarão prioritariamente no Ensino Fundamental e na Educação 

Infantil. (redação alterada pela EC 14/96). 

§ 3º Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no Ensino 

Fundamental e médio. (BRASI, 1988) 
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§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório. 

 

O regime de colaboração pressupõe a prevalência do bem coletivo sobre o individual e 

demanda ações em conjunto entre municípios, estado, distrito federal e União. No âmbito da 

educação, a LDB 9394/96, nos artigos 9º e 10º, reforça o regime de colaboração e estabelece a 

equalização das oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade de ensino 

mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.  

No entanto, ambivalências no regime de colaboração, principalmente pela 

insuficiência da ação supletiva e redistributiva da União na Educação Básica e pela não 

regulamentação do SNE, indutor do regime de colaboração, revelam avanços dos interesses 

do capital por meio de seus grupos empresariais e sua não regulamentação tem tornado, cada 

vez mais, um desafio frente a ambiguidade de interesses. Para Araújo (2018), esse quadro, 

além de prejudicar a atuação dos entes federados de forma independente e articulada, tem 

favorecido a implementação das propostas de interesses empresariais: 

Essas premissas podem ser observadas tanto nos Arranjos de Desenvolvimento da 

Educação (ADE) - disseminados pelo Movimento Todos Pela Educação (TPE) 

desde 2009 -  como também - mais recentemente no ano de 2016 - no Movimento 

Colabora Educação (MCE), grupo constituído de organizações empresariais e pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, cujo objetivo é o fomento direto (por 

meio de assessoria e financiamento) às ações de colaboração dos Estados e dos 

Municípios [...] (ARAÚJO, 2018, p. 910) 

 

 

 Embora os ADE regulamentados pela Resolução 01, de 23 de janeiro de 2012 do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) possibilitam alternativas para que os municípios, com 

proximidade geográfica e características sociais e econômicas semelhantes, atuem em regime 

de colaboração; embora propiciem a troca de experiências e a solução conjunta das 

dificuldades na área da educação, de forma articulada com os estados e a União, promovendo 

e fortalecendo a cultura do planejamento integrado e colaborativo, os mesmos possibilitam e, 

até mesmo, ampliam a participação das corporações privadas e não governamentais mediante 

convênios ou termos de cooperação e não contribuem com a definição dos padrões mínimos 

de qualidade. Para Araújo (2012), os ADE revelam o protagonismo que o empresariado 

paulista assumiu via o movimento “Todos pela Educação”. 

Os ADEs remontam ao contexto de elaboração do PDE e do PAR como instrumento 

de diagnóstico nos municípios brasileiros, em 2007, e ao criado em setembro de 

2006 (ARAUJO, 2012). Desde o ano de 2009 os ADE passaram a funcionar em 
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diferentes lugares do país com o envolvimento do TPE, do MEC, de Secretarias de 

Educação, de universidades, de Conselhos de Educação e de institutos e fundações 

ligados a empresas, como Instituto Votorantim, Fundação Vale, Consórcio Estreito 

Energia, Instituto Natura, Comunidade Educativa Cedac, Instituto MindGroup, 

Instituto Gerdau, Fundação Itaú Social, entre outros (ABRÚCIO; RAMOS, 2012, p. 

795).  

 

 Recentemente o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e o Plano de Ações 

Articuladas (PAR) também reforçam o regime de colaboração para a educação com forte 

matriz empresarial pautado em metas e resultados. Para Araújo (2018), a indefinição quanto 

ao regime de colaboração tem possibilitado esse campo de disputa e materializado 

proposições sobrepostas e antagônicas no âmbito do grupo dos reformadores empresariais da 

educação, do MEC, do CNE, do Legislativo e do Fórum Nacional de Educação (FNE). 

No contexto da não regulamentação do regime de colaboração, a ação supletiva e 

redistributiva do governo federal se formalizou por meio de transferências federais, na 

implementação dos sistemas de avaliação e informação, na formulação de diretrizes nacionais 

e na oferta de programas que descentralizaram recursos às escolas, como por exemplo: o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), o Brasil 

Alfabetizado, o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar 

Pública de Educação Infantil (PROINFANCIA) e, principalmente, pela política de fundos – 

Fundef e Fundeb.  

Observa-se que a retomada da política de fundos, a iniciar pelo Fundef, também 

atendeu aos interesses do capital. Retomada pela EC 14/96, a política de fundos na Educação 

Básica incidiu em torno da educação como prioridade nacional, porém abrangeu com o 

Fundef apenas o Ensino Fundamental e revelou mais uma das contradições do financiamento 

da educação ao atender as orientações dos organismos internacionais. Os empréstimos do BM 

ao país foram condicionados às reformas educacionais que disseminaram a falácia da 

importância da escolarização mínima à população brasileira para o desenvolvimento do país e 

sua integração com outras economias, camuflando sua verdadeira intenção de ofertar mão de 

obra barata à reprodução do capital. Dados do BM indicam que na década de 1990, a 

educação brasileira contou com US$1 bilhão para atender 6 projetos que contemplaram 13 

estados: “Educação Básica no Nordeste II” (Maranhão, Ceará, Pernambuco e Sergipe) e 

“Educação Básica no Nordeste III” (Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Bahia). 
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Outros projetos abrangeram os estados de Minas Gerais – “Projeto de Melhoria da Qualidade 

da Educação Básica em Minas Gerais”; São Paulo – “Projeto Inovações na Educação Básica 

em São Paulo”; Espírito Santo – “State of Espírito Santo; e Paraná – Projeto Qualidade no 

Ensino Público do Paraná”. (BANCO MUNDIAL, 1994). Observa-se que a prioridade do BM 

com a EC 14/96 foi a de direcionar a formação para atender as exigências do mercado, ao 

mesmo tempo possibilitar o controle e amenizar as tensões oriundas da exclusão social.  

 A EC 14/96 induziu a descentralização da educação por meio da implementação da 

política de redistribuição de recursos financeiros: a princípio, com Fundef, com vigência de 

1996 a 2006 e, posteriormente, por meio do Fundeb, instituído pela Emenda Constitucional nº 

53, de 19 de dezembro de 2006, regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2.007 e 

pelo Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, com vigência de 2007 até o final de 2020. 

Para Oliveira (2015) esse processo também contribuiu para a implementação dos princípios 

da Reforma do Estado dos anos 90: parcerias, privatizações e mercantilização, sendo que uma 

das principais perdas da aprovação do Fundef foi a sobreposição das metas do Plano de 

Reforma do Estado às discussões acordadas no processo constituinte em 1987 e 1988, que 

ressignificou e alterou  aspectos importantes na concepção de custos da educação, objeto de 

discussão acirrada durante o processo de elaboração da CF/88 e que associava a padrões 

mínimos de qualidade do ensino aos custos necessários à MDE. 

 Para Farenzena (2019, p.348), o governo alterou pontos importantes da discussão, das 

deliberações e encaminhamentos da CF/88 e “[...] atuou para propor e aprovar o Fundef, o 

qual incorporou uma concepção de valor mínimo por aluno distante da construção do 

parâmetro de Custo Aluno-Qualidade, esboçado com o movimento da educação para todos.” 

Para a autora a centralidade da discussão estava na valorização do magistério com o 

detalhamento das competências, colaboração entre os entes federados e se perdeu com o 

Fundef.  

 No entanto, não se pode desconsiderar que mesmo acrescentando poucos recursos à 

educação para atendimento às demandas, a principal conquista do Fundef foi a 

universalização do Ensino Fundamental (ARAÚJO, 2016). Para o autor (2016), no caso do 

Fundeb, fruto de muita pressão popular, avançou em relação ao Fundef ao contemplar além 

do Ensino Fundamental, a Educação Infantil, a EJA e o Ensino Médio; redistribuiu melhor os 

recursos entre os municípios de um mesmo estado, aumentou gradativamente a 

complementação da União aos estados que não atingiram o valor mínimo nacional 
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estabelecido para cada aluno ao ano, até 10% do valor total arrecadado pelo fundo e 

estabeleceu o piso nacional para os profissionais da educação escolar pública.  

O Fundeb, de natureza contábil e redistributiva, sob forte pressão popular de interesses 

públicos e privados (CAMARGO, 2020), criado no âmbito de cada estado e do Distrito 

Federal contabiliza e redistribui os recursos entre os entes federados, visando à 

universalização da Educação Básica, a melhoria da qualidade do ensino e a valorização dos 

profissionais da educação. São 27 fundos e cada ente federado contribui para sua formação 

com 20% das seguintes receitas de impostos: 

 

Quadro 2 - Receitas de impostos do Fundeb 

ESTADOS Municípios 

FPE – Fundo de Participação dos Estados. FPM – Fundo de Participação dos 

Municípios. 

ICMS – Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços. 

ICMS – Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços. 

IPI –Exp – Imposto sobre Produtos 

Industrializados para Exportação. 

IPI –Exp. – Imposto sobe Produtos 

Industrializados para Exportação. 

IPVA – Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores. 

IPVA – Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores. 

Lei Kandir - Recursos da desoneração de 

exportações de que trata a LC 87/1996 

Lei Kandir - Recursos da desoneração de 

exportações de que trata a LC 87/1996 

ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e Doação 

 _______________________________ 

______________________________ ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural.  

                                                        Fonte: Extraído do MEC, 2019. Organizado pela autora.  

 

 Até 2020, além da contribuição dos 20% ao Fundeb, o Município deve aplicar em 

MDE os 5% das transferências e dos impostos vinculados que não compõem o fundo: a 

diferença entre os 25% dos recursos constitucionalmente vinculados à educação e os 20% da 

contribuição ao fundo. Também deve aplicar 25% da receita de impostos que não integram a 

base de cálculo do Fundeb: Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e Imposto 

sobre Transmissão de Bens Imóveis e de direitos (ITBI). Para efeito de distribuição dos 

recursos do Fundeb, são atribuídas ponderações a cada uma das etapas, modalidades e tipos 

de estabelecimento de ensino, que diferenciam o Valor Aluno Ano (VAA) para dezenove 
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segmentos da Educação Básica. Para a vigência de 2020, a Resolução nº 1, de 11 de dezembro 

de 2019 aprovou as ponderações
18

 aplicáveis entre diferentes etapas, modalidades e tipos de 

estabelecimento de ensino da Educação Básica, como segue: 

Tabela 7 - Fatores de Ponderação do Fundeb para e exercício de 2020. 

 
 

Etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino Ponderações 

I-Creche em tempo integral:  

    - Pública 1,30 

     - Conveniada 1,10 

II- Creche em tempo parcial:  

   - Pública 1,20 

   - Conveniada 0,80 

III - Pré-Escola em tempo integral  1,30 

IV - Pré-Escola em tempo parcial 1,10 

V - Anos iniciais do Ensino Fundamental urbano 1,00 

VI - Anos iniciais do Ensino Fundamental no campo  1,15 

VII - Anos finais do Ensino Fundamental urbano 1,10 

VIII - Anos finais do Ensino Fundamental no campo 1,20 

IX- Ensino Fundamental em tempo integral 1,30 

X - Ensino Médio urbano 1,25 

XI - Ensino Médio no campo 1,30 

XII - Ensino Médio em tempo integral 1,30 

XIII - Ensino Médio integrado à educação profissional  1,30 

XIV – Educação Especial 1,20 

XV - Educação indígena e quilombola  1,20 

XVI - EJA com avaliação no processo  0,80 

XVII - EJA integrada à educação profissional de nível médio, com 

avaliação no processo.  

1,20 

 

Fonte: Resolução MEC, nº 1, de 11 de dezembro de 2019, DOU, nº 240, seção 1, p. 64, de 12 dez. 

2019. Organizado pela autora. 

                                                             
18

 A Lei nº 11.494, de 2007, no seu Art. 13, delega à Comissão Intergovernamental de Financiamento para a 

Educação Básica de Qualidade a tarefa de estabelecer a cada ano as ponderações entre diferentes etapas e 

modalidades, mas tal decisão deveria seguir estudos de custo realizados e publicados pelo INEP, procedimento 

que até o momento não foram feitos (BRASIL, 2007). 
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 Observa-se que os fatores de ponderação possibilitaram, até 2020, uma diferenciação 

por etapa, modalidade, jornada e tipos de estabelecimento de ensino, porém, foram 

insuficientes para a garantia da igualdade de oportunidades e atendimento ao preceito da 

equidade na distribuição dos recursos públicos, incluído pela EC nº 59/2009, em seu art. 212, 

§3º. Definidos pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica 

de Qualidade, instituída no âmbito do Ministério da Educação de acordo com a Lei de nº 

11.494, de 20 de junho de 2007 e constituída por onze membros, sendo um representante do 

Ministério da Educação (MEC), cinco representantes do Conselho Nacional dos Secretários 

de Educação (CONSED) e cinco representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação (UNDIME), considera os recursos disponíveis no Fundeb,  

 Em 2020, os fatores de ponderação tiveram como referência o fator 1 para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental urbano, variando entre 0,80 e 1,30, conforme definições 

fixadas em portaria todos anual. Seu aumento não significa novos recursos, pois quando se 

eleva uma ou mais ponderação em determinada etapa, modalidade ou tipo de estabelecimento 

de ensino, respectivamente se reduz das demais: 

O cálculo do valor anual por aluno, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, 

é obtido pela razão entre o total de recursos de cada fundo e o número de matrículas 

presenciais efetivas nos âmbitos de atuação prioritária (§§ 2º e 3º do art. 211 da 

Constituição Federal), multiplicado pelos fatores de ponderações aplicáveis 

(BRASIL, 2007) 

 

 Para Araújo (2016), os fatores de ponderação não têm referência no custo realmente 

efetivado pelos entes federados, sua definição esteve atrelada à manutenção do equilíbrio 

financeiro dos entes sem grandes complementações federativas. Sua efetivação ficou muito 

aquém do valor real para a manutenção das etapas de ensino, principalmente para as Creches, 

além disso, o critério estabelecido pelo MEC ainda é indiferente ao perfil socioeconômico de 

cada rede de ensino. Os indicadores de nível socioeconômico dos educandos, no âmbito de 

cada rede de ensino se tornam essencial, não só em relação aos estados, distrito federal e 

municípios, mas também, em relação às escolas. 

 A definição dos fatores de ponderação é uma das principais regulamentações do Novo 

Fundeb e espera-se que sejam associados ao CAQ, uma definição mais realista às 

necessidades das diferentes escolas, ou até mesmo, que sejam substituídos pela 

implementação do CAQ.  
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 Embora o Fundeb, até o momento desta pesquisa, não tenha resolvido o problema da 

desigualdade educacional, o fundo tornou-se o grande indutor das políticas educacionais e 

contribui com a diminuição das desigualdades. Estudos de PINTO, R. (2008, 2012, 2014, 

2019) e Araújo (2016, 2019) mostram que mesmo com as contradições existentes, as políticas 

redistributivas reguladas nacionalmente para a Educação Básica, principalmente o Fundeb, 

contribuem para a diminuição das desigualdades educacionais. No entanto, tal melhoria está 

condicionada ao volume de complementação financeira da União. Observa-se que o Fundeb 

incidiu sobre o aumento da complementação da União: 

Figura 32 – Evolução da Complementação da União ao Fundeb – 2007 a 2019. Em bilhões 

de R$. 

                                            
        Nota: ** Valores não deflacionados, ** ano em que a complementação passa a ser 10%, *** estimativa.  

        Fonte: Extraído do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/MEC, 2020. Organizado pela autora.  

  

 No entanto, até 2020, cerca de 90% dos recursos que compunham o fundo originaram 

da contribuição dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, somente 10% foram 

aplicados pela União, decorrentes da complementação ao fundo. 

  No caso da complementação da União ao Fundeb não havia um valor fixo, mas um 

mínimo. O patamar mínimo de 10% de complementação do total de recursos que compõem o 

Fundeb foi definido por lei e apresentou um crescimento, principalmente, se comparado à 

época do Fundef, porém, entre 2017 e 2018 teve a menor evolução da série histórica dos 

últimos seis anos, tendo em vista a queda brutal de arrecadação, decorrente da crise 

econômica, o que não garantiu o padrão mínimo de qualidade. E de 2019 para 2020 uma 

diminuição de cerca de 400 milhões. 
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 A complementação da União ao Fundeb beneficia os estados e municípios que não 

alcançam, com a própria arrecadação, o valor mínimo nacional por aluno das séries iniciais do 

Ensino Fundamental urbano, estabelecido em cada ano. Em 2019, segundo a Portaria 

Interministerial 03, de 25 de novembro de 2020, o valor mínimo nacional por aluno ano foi de 

R$ 3.238,52 e a complementação da União ao fundo beneficiou os estados de Alagoas, 

Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Paraíba aplicaria 

apenas R$ 588,00 por aluno ao ano; Maranhã R$ 572,00, Piauí R$ 656,00, alíquotas muito 

abaixo do valor mínimo por aluno-ano, caso não contassem com a complementação da União 

ao fundo. 

 Para os demais dezessete estados não houve recursos novos, mas somente realocação 

dos já destinados à educação nos orçamentos dos governos estaduais e municipais, realidade 

recorrente na vigência do Fundeb. Mesmo com a complementação da União ao Fundeb, as 

disparidades do valor mínimo por aluno ano entre os estados são grandes, conforme 

apresentados na tabela 3 na página 83.  

 O mesmo acontece entre os municípios de um mesmo estado. Em 2015, por exemplo, 

o valor mínimo por aluno ano entre os municípios do Rio Grande do Sul, variou de R$ 

4.400,00 à R$ 19. 511,00; em Minas Gerais de R$ 3.445,00 à R$ 17.593,00, uma disparidade 

que agrava as desigualdades educacionais, até mesmo, dentro de um mesmo estado.  

 O estudo técnico da CONOF (Tanno, 2017) aponta que o mecanismo de 

complementação da União possui distorções ao acrescentar recursos em municípios com 

elevada arrecadação e com redes de ensino com elevado valor aluno ano, o que demanda 

ajustes na redistribuição do fundo, além disso, conforme indica Tanno (2017, p. 37-38): 

Uma das principais falhas apontadas refere-se à limitação das fontes de 

financiamento do FUNDEB, que incorpora 20% de uma determinada cesta de 

receitas, o que representa cerca de 62% do total de receitas que as respectivas redes 

de ensino disporão para aplicação em educação.  

 

 Segundo o estudo, em termos de valores alocados e considerando a totalidade das 

redes de ensino que receberam complementação da União, 93% das redes de ensino 

receberam aquém da equalização, 3% receberam além da equalização e cerca de 4% das redes 

de ensino não receberam complementação da União de forma a equalizar as oportunidades 

educacionais. Esse quadro aponta uma distorção entre redes de ensino que elevam seus 
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valores de aplicação na educação com recursos próprios e com a complementação da União  

em detrimento à outras redes com maiores necessidades, questão parcialmente resolvida com 

a aprovação da EC 108/20, a ser discutida na próxima sessão.  

 A figura a seguir mostra a evolução dos recursos do Fundeb de 2007 a 2019 corrigidos 

para dezembro de 2019, sendo o valor Fundeb de todos os estados mais o Distrito Federal, o 

valor total do Fundeb e o valor da contribuição/complementação da União ao fundo, uma 

análise importante dos períodos de maior e menor investimento e sobre a importância do 

fundo, principalmente, a partir de 2010 quando atingiu seu pleno funcionamento. Vejamos: 

 

Figura 33 – Valores da somatória dos fundos estaduais do Fundeb em R$ corrigidos para 

dez./2019 (2007-2019)  

 

 

Fonte: Camargo, Nascimento & Medina, 2019. Extraído de Camargo, 2020, p. 96. 

 

 Os valores corrigidos permite compreender que houve um crescimento significativo 

dos montantes da somatória dos 27 fundos no período de 2007 a 2013. Segundo os autores, 

Camargo (2019, p.95):  
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O valor inicial é de R$ 86,8 bilhões em 2007 e de R$ 143,5 bilhões em 2013, 

certamente impulsionado por uma condição econômica nacional favorável no período. 

Em seguida, ocorre um encolhimento nos montantes corrigidos, mas termina em 2019 

com os mesmos R$ 143,5 de 2013. A complementação da União também sofre 

crescimento significativo de 2007 a 2013, pois passa de R$ 3,8 bilhões em 2007 

(primeiro ano do Fundeb) para R$ 14,4 bilhões em 2013 (pelo mesmo motivo 

apresentado anteriormente e pela obrigação de destinar pelo menos 10% do montante 

total do fundo a partir de 2010). Em seguida também sofre redução, por conta de forte 

restrição econômica que se abateu no país no período de 2014 a 2017, mas alcança 

2019 com o mesmo valor de 2013, isto é, com R$ 14,4 bilhões. No total, o Fundeb no 

Brasil partiu de 90,6 bilhões em 2007, atinge seu maior valor em 2013, com R$ 156,4 

bilhões, decresce até R$ 144,4 em 2016 e depois sobe novamente até atingir 2019, 

com R$ 156,4 bilhões. 

 

 A estimativa do Fundeb para o exercício de 2020 era de uma receita total de R$ 173,7 

bilhões, sendo que, R$ 157,9 bilhões correspondente ao total das contribuições de Estados, 

Municípios e Distrito Federal, e R$ 15,8 bilhões à complementação da União ao Fundo. 

(MEC, 2020). No final de 2020, segundo a Portaria Interministerial 03/2020, dos Ministérios 

da Educação e da Economia, a estimativa foi alterada totalizando 147,6 bilhão referente ao 

total das contribuições de Estados, Distrito Federal e Municípios e R$ 14,8 bilhão de 

complementação da União ao Fundo, representando uma diminuição de 6,5% em relação a 

estimativa do início de 2020, próximo à patamares de 2018. 

Os estudos técnicos da CONOF (Tanno, 2017, 2018) também sugeriram a ampliação 

da participação da União no financiamento da Educação Básica por meio do acréscimo na 

complementação da União ao Novo Fundeb e com uma ação suplementar extraordinária 

destinada às redes de maior vulnerabilidade, considerando inclusive, que a EC 95/2016 não 

incidiu sobre a limitação dos gastos para complementação da União ao Fundeb.  

O aumento da complementação da União ao fundo é uma das alternativas para o 

atendimento aos padrões mínimos de qualidade e implementação do CAQ, pois o ajuste fiscal 

posto pela EC 95/16 não prevê limitação dos gastos para complementação da União ao 

Fundeb, o que poderia incidir sobre a função redistributiva e supletiva da União. 

Essa possibilidade, que não impacta as limitações impostas pelo Novo Regime 

Fiscal, ajusta-se à necessidade de modificação do mecanismo de financiamento da 

educação, identificado no Plano Nacional de Educação (item 3), assim como atinge 

plenamente o exercício da função redistributiva e supletiva da União em matéria 

educacional. As aplicações adicionais permitiriam à União destinar recursos 

necessários para que se viabilize a implementação do Custo Aluno Qualidade, uma 

vez ajustado o valor da complementação da União que resulte em um valor nacional 

mínimo por aluno estabelecidos para o FUNDEB que, por sua vez, implique a 

obtenção do valor mínimo requerido pelo CAQ. (Tanno, 2017, p.13) 
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Fica evidente que o Fundeb, grande indutor das políticas de Educação Básica, constitui 

a principal fonte de financiamento e de equalização das oportunidades educacionais, 

responsável pela manutenção de muitas redes municipais e estaduais de ensino e caso não 

fosse aprovada a sua continuidade, a partir de 2021, as perdas seriam significativas: 

Tabela 08 - Impacto do fim do FUNDEB nos municípios por UF – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

 

 

 

 

                                                              

                                                         

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/Siconfi e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira-Inep. Extraído de Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos-DIEESE, 2020, 

p. 10.  
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Em 2020, estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE) indica que, caso o Novo Fundeb não fosse aprovado, cerca de 

3.701 dos 5.198 municípios perderiam recursos, a maioria da região Nordeste, cerca de 98%; 

seguida da região Norte, cerca de 93%; Centro Oeste, cerca de 57%; Sudeste, cerca de 56% e 

região Sul, cerca de 50%. Além disso, o impacto da crise sanitária na Receita Líquida de 

Impostos (RLI) e consequentemente, nos recursos da educação foi inevitável em 2020 e tende 

a se repetir em 2021.  

Estudo realizado por Alves et al. (2020, p. 985), considerando três cenários possíveis 

de redução de receitas em função da crise sanitária mundial, mostra que:  

No primeiro cenário, verifica-se redução das receitas vinculadas à educação da ordem 

de 7%, ou seja, uma perda de R$ 16,6 bilhões, sendo R$ 10,3 bilhões entre as redes 

estaduais e R$ 6,3 bilhões entre as redes municipais. A receita por aluno cairia para 

R$ 458,00 por mês. O segundo cenário resultou em decréscimo de 14% na RLI, perda 

de R$ 33,5 bilhões nos orçamentos da educação e queda de receita-aluno mês para R$ 

423,00. Por fim, no cenário mais pessimista, haveria uma queda na RLI de 21,1%, o 

que impactaria negativamente os recursos para educação em R$ 50,4 bilhões, 

resultando numa receita-aluno mês de apenas R$ 388,00. 

 

 Neste contexto, a aprovação do Novo Fundeb, garantida na aprovação da EC 108/20 e 

na regulamentação da Lei 14.113/20 foi uma conquista essencial para a sustentabilidade das 

redes de ensino e diminuição das desigualdades educacionais, principalmente, por ter 

garantido a constitucionalização do fundo, que se tornou uma política permanente de Estado, 

possibilitando maior segurança às redes de ensino; por aumentar a complementação anual da 

União ao fundo de 10% para 23%, sendo implantado gradualmente até 2026, passando de R$ 

15,8 bilhões em 2019 para R$ 36,3 bilhões em 2026 (CAMPANHA, 2020); por aprimorar a 

distribuição de recursos por meio do sistema híbrido que mantém os critérios e os percentuais 

de distribuição do atual fundo e a distribuição da complementação da União no Novo Fundeb. 

 Ao mesmo tempo, os resultados aqui discutidos revelam que o regime de colaboração 

nas políticas públicas de financiamento da Educação Básica tem se pautado, principalmente, 

pelas políticas de fundos, no entanto, o Fundeb amenizou, mas não resolveu as disparidades 

de acesso e não garantiu o padrão mínimo de qualidade da Educação Básica, o que precisa ser 

regulamentado no Novo Fundeb, considerando o acúmulo de estudos sobre a temática e por 

meio de ampla discussão com a sociedade. 
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2.2.5 – O Padrão Mínimo de Qualidade da Educação Básica no Contexto do CAQ e do 

Novo Fundeb. 

Embora a LDB tenha avançado ao definir o que pode ser gasto com MDE, ainda há brechas 

utilizadas para desviar os recursos da educação para outras áreas, visto a DRU e a própria EC 

95/16, além das divergências nas interpretações dos Tribunais de Contas sobre as despesas da 

Educação, o que reforça a importância de se pensar em mecanismos que definam os padrões 

mínimos de qualidade da Educação para direcionar o gasto e seu acompanhamento.  

 Embora o conceito de qualidade carregue uma pluralidade de sentidos, Araújo (2016) 

apresenta suas nuances e revela o dinamismo do conceito de qualidade da educação brasileira 

nos diferentes momentos históricos, questão fundamental para as tomadas de decisão para a 

definição dos padrões mínimos de qualidade: nas décadas de 1930 e 1940, a qualidade 

associada à universalização do acesso; nas décadas de 1970 e 1980, a qualidade associada à 

regularização do fluxo escolar e, na década de 1990 a qualidade da escola e dos sistemas de 

ensino associada à eficiência produtiva pautada na verificação da capacidade cognitiva dos 

alunos, mediante os testes padronizados em larga escala, associando qualidade à 

produtividade, uma marca da hegemonia da Reforma do Estado, da NGP e da PNGP. 

A partir de 1996, a garantia do padrão mínimo de qualidade
19

 prevista na CF/88 e na 

LDB 9.394/96 é um avanço importante para a qualidade da educação. PINTO, R. (2012) 

destaca que a LDB oferece um caminho ao definir padrões mínimos de qualidade de ensino 

como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao processo de 

ensino e aprendizagem.   

No entanto, a definição dos padrões mínimos de qualidade ainda é um desafio, pois 

sua abrangência baseada nos recursos disponíveis e redistribuídos pelos fatores de ponderação 

do Fundeb não garante a universalização do acesso e da qualidade. 

A distância entre o padrão mínimo de qualidade e a atual distribuição de recursos pelo 

Fundeb, baseada em per capita e definida sobre os recursos disponíveis no ano, revela 

contradições para a garantia do direito à educação.   

                                                             
19 A ideia de um padrão mínimo de qualidade é antiga, mas em termos contemporâneos é de 

responsabilidade da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. (ARAÚJO, 2019, p.20) 
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Observa-se que o valor mínimo nacional por aluno ao ano avançou, porém, ainda 

insuficiente ao ser reajustado a cada ano, apenas e em função da estimativa de arrecadação de 

impostos e contribuições dos municípios, estados, distrito federal e União, além disso, ao 

compararmos o investimento do Brasil, por aluno do Ensino Fundamental I, com os países da 

OCDE, observa-se que o Brasil permaneceu abaixo da média. 

 

Figura 34: Comparação Internacional do Investimento por Aluno Ano do Fundamental I. Em 

dólares ajustados pela paridade do poder de compra – em milhares.  

 
            Fonte: Education at a Glance. Elaboração: CEDECA Ceará. Extraído de: CAMPANHA, 2020, p.11. 

 

 Os dados mostram que em 2016 o Brasil investiu US$ 3,8 mil por aluno ano do Ensino 

Fundamental I, enquanto que a média dos países da OCDE foi de US$ 8,6 mil. Campanha 

(2020, p.11) destaca que em 2002 “[...] a distância relativa em investimento do Brasil para o 

Fundamental I representou apenas 15,9% da média dos países da OCDE. No ano de 2016, a 

diferença para a mesma referência, representou menos da metade da média dos países da 

OCDE (44%).” Ademais, em 2016, observa-se uma diferença de US$ 4.800,00 em 

comparação a média da OCDE. 

 Ao analisarmos os dados da Educação Básica, em 2016, o Brasil investiu US$ 

4.500,00, valor ajustados pela PPC, enquanto a média da OCDE foi de US$ 10.400,00, 

estando a frente apenas da Colômbia e do México. Os dados justificam a necessidade de 

aumento de investimento, somado às demandas de acesso e melhoria da qualidade. Esse 
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contexto, observado historicamente no financiamento da Educação, ensejou a formulação de 

estudos de regulamentação do padrão mínimo de qualidade. Segundo a Campanha (2020. p. 

03-04): 

   A noção de CAQ foi citada pela primeira vez pelo Prof. Ediruald de Mello (UnB), 

em 1989. João Monlevade, também já falava sobre CAQ no final da década de 1980. 

Eles cunharam uma noção. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação definiu o 

conceito de CAQ a partir de 2002. O CAQ, segundo formulação da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação - que é a única que existe -, busca materializar o 

primeiro princípio da educação nacional, inscrito na Constituição Federal: “Art. 206. 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola”. Portanto, a implementação do 

CAQ para aperfeiçoar o financiamento das escolas públicas brasileiras se justifica 

por pelos menos três motivos: 1) a persistência da enorme desigualdade de acesso, 

condições díspares de permanência e qualidade educacional entre as pessoas de 

diferentes classes sociais; 2) as evidências de insuficiência de condições de oferta 

nas escolas públicas; e 3) as limitações da política de financiamento vigente. 

 

 Entre 2003 e 2005, o INEP em parceria com equipes de pesquisadores e a sociedade 

civil organizada, coordenada pela Campanha
20

, iniciaram estudos sobre os insumos 

necessários para a definição dos padrões mínimos de qualidade e implantaram o cálculo com 

o padrão mínimo de qualidade a partir de insumos, uma proposta participativa e alternativa de 

regulamentação do padrão mínimo de qualidade pela sociedade civil organizada. Esse estudo 

ficou conhecido pela fórmula Custo Aluno Qualidade - CAQ - e posteriormente Custo Aluno 

Qualidade Inicial - CAQi.  Para José Marcelino de Rezende PINTO, R. (2006, p. 211), um 

dos idealizadores e coordenador deste conceito: 

O consenso que se estabeleceu é que a qualidade do ensino, em um sistema de 

educação de massa, está associada à qualidade dos processos de ensino e de 

aprendizagem e que a qualidade desses processos está associada à qualidade dos 

insumos. Em outras palavras, a ideia central é que a garantia de insumos adequados 

é condição necessária (embora possa não ser suficiente) para a qualidade do ensino.  

 

 Segundo a Campanha (2018, p.14), o CAQi “[...] traduz em valores o quanto o Brasil 

precisa investir por aluno ao ano em cada etapa e modalidade da Educação Básica pública 

para garantir, ao menos, um padrão mínimo de qualidade do ensino.” O CAQ, “[...] representa 

o esforço do Brasil em dar um passo além do padrão mínimo de qualidade, de forma a se 

                                                             
20

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação foi lançada em 1999 por um grupo de organizações 

da sociedade civil. Hoje é considerada a articulação mais ampla e plural no campo da educação no Brasil. Atua 

pela efetivação e ampliação das políticas educacionais para que todas as pessoas tenham garantido seu direito a 

uma educação pública, gratuita, inclusiva, laica e de qualidade, no Brasil. <https://campanha.org.br/quem-

somos/a-campanha/> 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1999
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_civil
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aproximar dos países mais desenvolvidos do mundo em termos de financiamento da 

educação.” A diferença central entre o CAQi e o CAQ se dá, principalmente, pela 

remuneração dos profissionais, uma vez que o “CAQ utiliza como piso de referência o salário 

mínimo necessário do DIEESE e o CAQi se referência no Piso Salarial Profissional Nacional, 

cujo valor é bem menor.”  (CAMPANHA, 2018, p.77). 

 Melchior também destaca a importância do valor mínimo por aluno com a definição 

de variáveis de qualidade e seus custos: “[...] é preciso pensar, antes de custo mínimo, em 

variáveis de qualidade de ensino, chegar a variáveis aceitáveis [...] e, a partir daí, ver quanto 

custa esta qualidade e estabelecer um sistema gradativo [...]” (9ª Sessão da Comissão Especial 

da PEC nº 233/1995, p. 24, apud FARENZENA, 2006, p. 294).   

 Monlevade e Friedmann (2006), também consideraram a importância de estabelecer o 

CAQ diferenciado por etapa e modalidade de ensino, pois as diferenças entre as modalidades 

são grandes, por exemplo, uma Creche que atende dez horas por dia com grupos menores 

requer maiores recursos se comparado a uma classe de Ensino Fundamental com cinco horas 

de trabalho diários. Para os autores o valor do CAQ deve se originar de um estudo sobre os 

insumos que garantam a qualidade do ensino, atrelado às necessidades financeiras.  

 Destaca-se, como já discutido no capítulo 1, que há relação entre os recursos e a 

qualidade do ensino. Estudo realizado em 2014 destaca que “um incremento, desde que 

significativo, nos gastos educacionais pode, sim, fazer diferença na qualidade, particularmente 

através da melhoria da infraestrutura e na oferta de equipamentos das escolas, bem como na 

atratividade e retenção de bons professores.” (PINTO, R., 2014b, p. 01).  

Destaca-se também o reconhecimento do CAQi pelo CNE que o indica como sendo a 

melhor referência para a construção da matriz de padrões mínimos de qualidade para a 

Educação Básica pública brasileira e aprova o parecer CNE/CEB nº 8, de 5 de maio de 2010, 

que estabeleceu normas para aplicação do inciso IX do artigo 4º da LDB 9394/96, que trata 

dos padrões mínimos de qualidade de ensino.  

Embora o CAQi ainda não represente a qualidade ideal para as escolas públicas, 

procura estabelecer a qualidade inicial decorrente de um padrão mínimo a ser garantido a 

todas as escolas públicas brasileiras, uma opção que procura dar um passo rumo à qualidade 

da educação. O CAQi também foi debatido na Conferência Nacional de Educação de 2010 e 
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se firmou o consenso sobre a importância de se tornar uma política pública efetiva com 

alocação de mais recursos para a educação, bem como, a redefinição do papel dos entes 

federados, principalmente, o da União no financiamento da Educação, com complementações 

mais robustas. O conceito de CAQ e CAQi foi incorporado no texto do PNE 2014-2024 e 

assumido como parte estruturante do financiamento da Educação Básica, uma conquista 

importante para a educação pública e sua qualidade. 

Em uma ação autoritária em 2018, sob a responsabilidade do governo Michel Temer, o 

MEC criou o Comitê Permanente de Avaliação de Custos da Educação Básica (CPACEB) e 

revogou a Portaria MEC n°142/2016 que instituiu a Comissão Interinstitucional para 

Implementação do CAQi-CAQ. Além disso, a Portaria CNE/CEB nº 4, de 29 de janeiro de 

2019 extingue a comissão constituída para analisar o financiamento da educação e a proposta 

do CAQi a ser utilizado como índice para a adoção das políticas para a melhoria da qualidade 

do ensino no Brasil, sob o entendimento de que a matéria deve ser tratada no âmbito da 

Comissão Bicameral do Sistema Nacional de Educação, Regime de Colaboração e 

Financiamento da Educação. No mesmo ano, a Câmara de Educação Básica (CEB) do 

referido Conselho aprovou por unanimidade o voto contrário à competência da CEB do CNE 

para definir o valor financeiro e a precificação do CAQi, exercida notadamente no Parecer 

CNE/CEB nº 8/2010. (CNE, 2019) 

Segundo as metas do PNE, o CAQi deveria ter sido implementado em 2016. Sua não 

implementação gerou grandes perdas ao direito à educação e a qualidade do ensino. PINTO, 

R. (2018) apresenta simulações atualizadas do CAQi e indica os prejuízos para a Educação 

Básica com o seu descumprimento no Fundeb. Para o autor, os 10% de complementação da 

União no Fundeb de 2007 a 2020, representou cerca de 0,2% do PIB, se o CAQi tivesse sido 

implantado a complementação seria de 1,1% do PIB. Para Farenzena (2019, p. 349): 

A concepção de Custo Aluno-Qualidade (CAQ), em contraposição ao valor/gasto 

mínimo, foi sendo difundida e afirmada nos últimos anos. Na legislação e normas da 

educação, como também em estudos e proposições de vários tipos, se apresenta a 

construção do custo por aluno ou valor por aluno referenciados na garantia de 

condições de qualidade na educação, cuja lógica é a identificação de referências 

tangíveis da qualidade do ensino e do consequente dimensionamento dos seus 

custos, com o intuito de avaliar, a partir daí, a necessidade de recursos financeiros 

para a educação, seja em termos de montante global, seja de prioridades e 

proporcionalidade na sua alocação. Um marco no reconhecimento do CAQ e do 

Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) foi sua inscrição na Lei nº 13.005/2014, que 

aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, embora estejam pendentes 

definições que os efetivem no bojo da política de financiamento público da 

Educação Básica.  
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Para Araújo (2016, p.161), o CAQ “[...] desenvolveu uma matriz que buscou 

relacionar a qualidade oferecida em cada etapa e modalidade de ensino com insumos 

necessários.” Essa matriz inverte a lógica das políticas de financiamento da educação e 

propõem um avanço em relação à realidade das escolas brasileiras e suas demandas ao 

garantir direitos básicos como número de alunos adequado, biblioteca, melhoria no salário dos 

profissionais da educação, laboratórios, formação continuada de professores, entre outros. 

Segundo a Campanha: 

[...] o Custo Aluno-Qualidade representa uma inversão na lógica do financiamento 

das políticas educacionais no Brasil: o investimento, antes subordinado à 

disponibilidade orçamentária imposta pela divisão dos recursos alocados para a área, 

passa a ser vinculado à necessidade de investimento por aluno para que se seja 

garantido, de fato, um padrão mínimo de qualidade em todas as escolas públicas 

brasileiras. (CAMPANHA, 2018, p. 14) 

 

 PINTO, R. (2018) destaca que o valor mínimo nacional por aluno está longe de 

garantir o padrão mínimo de qualidade. A estimativa de investimento público direto anual em 

Educação por estudante de 2007 a 2014 no Brasil, realizada pelo INEP, revela um aumento 

considerável de investimento nesse período, mas ainda, cerca de 50% inferior a média da 

OCDE. Na mesma lógica, a aplicação total de recursos por aluno ano da Educação Básica 

revela que o Brasil tem investido pouco na educação, conforme dados a seguir: 

Figura 35 – Aplicação por aluno na Educação Básica. Países selecionados – valores em mil 

U$/PPC  

       

                                  Fonte: OCDE. Educação at a Glance, 2017.  Extraído de Tanno, 2018, p. 06.  
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 PINTO, R. (2018, p.407) também esclarece que parte do aumento de investimentos 

nos últimos anos, em relação à MDE, deu-se em função da diminuição das matrículas no 

período: “houve um crescimento no valor aluno tanto no âmbito do Fundeb, quanto nos gastos 

com MDE; parte desse aumento decorre da redução das matrículas, tanto nas redes estaduais 

quanto nas redes dos municípios das capitais”.  

Destaca-se também que a matriz referencial do CAQ e do CAQi relaciona os recortes 

de equidade econômica, de gênero, raça, localização regional, necessidades especiais, 

orientação sexual e outras, às características e necessidades das etapas e modalidades de 

ensino e aos insumos necessários. Para o cálculo do CAQ e do CAQi foram definidas quatro 

categorias de insumos: relacionados à estrutura e funcionamento, relacionados aos 

trabalhadores e trabalhadoras da educação, relacionados à gestão democrática e os 

relacionados ao acesso e à permanência dos estudantes. 

No que se refere à estrutura e funcionamento os insumos abrangem à construção e 

manutenção dos prédios, os materiais básicos de conservação, equipamentos e apoio ao 

ensino de forma que os locais sejam acolhedores e agradáveis, com bibliotecas, salas de 

leitura, laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadras poliesportiva cobertas 

em todas as unidades, brinquedotecas para todas as Creches, Pré - Escolas e escolas dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, equipamentos, material permanente e de consumo 

condizentes com os PPPs; custos de serviços ou pagamento de taxas (água, luz, telefone) e 

garantia de repasse de recursos para as escolas para o desenvolvimento dos PPPs.  

Os insumos relacionados aos trabalhadores e trabalhadoras em educação abrangem as 

condições de trabalho, a efetivação do piso nacional salarial do magistério, a política de 

carreira, política de formação inicial e continuada, jornada de trabalho, número médio de 

alunos por turma, número de profissionais por etapa e modalidade, concurso público para 

ingresso, garantia do acesso aos bens culturais e a incorporação do ensino-pesquisa-extensão 

no exercício docente das diferentes etapas e modalidades.  

Os insumos relacionados ao acesso e permanência referem-se ao material didático, 

transporte, alimentação, vestuário, a busca ativa dos alunos, concretização do período integral 

e à garantia do acesso e da permanência de todas dos alunos, sem exceção. Quanto aos 

insumos relacionados à gestão democrática destacam-se a participação da comunidade escolar 

na construção conjunta do PPP, a democratização da gestão das escolas e dos sistemas de 
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ensino por meio do fortalecimento dos conselhos de escola e dos conselhos de educação, a 

participação das famílias na escolha dos dirigentes; a abertura das escolas aos finais de 

semana de forma organizada e articulada com o PPP; práticas participativas de avaliação, 

dentre outros.
21

 (CARREIRA; PINTO, R., 2006) 

No entanto, embora os insumos gerem custos variáveis em cada região do país e não 

minimizará as lutas em relação ao que e a quem será pago, o que revela a continuidade das 

disputas em jogo, destaca-se que a inserção constitucional do CAQ no Novo Fundeb foi uma 

conquista fundamental para aprimorar a distribuição, a gestão democrática e o controle social 

dos gastos da educação, evitando fraudes contábeis, contratuais e desvios, porém, sua 

regulamentação, junto aos fatores de ponderação, demanda acompanhamento. Para a 

procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo (PINTO G., 2020), o 

CAQ: “É um parâmetro que nos permite atrelar metas físicas e financeiras com os custos e 

resultados investigados na execução das políticas públicas.” Pinto G.(2020, s/p) ainda destaca: 

Na seara educacional, há evidente fraude interpretativa na omissão em regulamentar 

o custo-aluno qualidade inicial (CAQi) e o custo-aluno qualidade (CAQ), a que se 

referem as estratégias 7.21 e 20.6 a 20.8 da Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de 

Educação), como já denunciado pelo TCU desde seu Acórdão 618/2014 e reiterado 

pelos Acórdãos 906/2015, 1897/2017, 717/2019 e 1656/2019. Igual omissão se 

sucede em relação à falta de regulamentação do Sistema Nacional de Educação 

(SNE). [...] Esquecem-se os arautos da agenda exclusiva por melhor gestão na 

educação pública brasileira que a falta de regulamentação do custo aluno qualidade 

impede o controle dos desvios, sobretudo pela falta de indicadores de gasto 

educacional. Assim, bilhões de reais são desviados todos os anos por fraudes 

contábeis e contratuais as mais diversas, a começar pelo cômputo indevido de 

inativos como se fossem despesas elegíveis em manutenção desenvolvimento do 

ensino.  

 

O CAQ possibilitará a cada rede de ensino, a partir de sua realidade a garantia dos 

parâmetros nacionais de qualidade e sua viabilização se torna fundamental para o avanço do 

direito e da qualidade da educação. Para a Campanha (2018) a implementação do Novo 

Fundeb a partir de 2021 e a consequente regulamentação do CAQ são essenciais para a 

consagração do direito à educação:  

É preciso viabilizar, materializar e aprofundar os mecanismos do Custo Aluno-

Qualidade Inicial (CAQi) e o Custo Aluno-Qualidade (CAQ), através do Novo 

Fundeb – a ser implementado a partir de 2021. Esse é um dos caminhos centrais para 

garantir a implementação plena do Plano Nacional de Educação e para que se atinja 

o financiamento adequado para a educação, equivalente a um investimento de 10% 

                                                             
21

 Para uma consulta mais detalhada dos insumos do CAQ ver: https://campanha.org.br/ 

https://campanha.org.br/
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do PIB, conforme a meta 20 do PNE, volume de recursos necessário para financiar 

todas as metas do Plano, no caminho de universalizar a educação de qualidade para 

todas e todos. (CAMPANHA, 2019, 43)  

Ressalta-se também que a inserção do CAQ no Novo Fundeb foi uma das grandes 

polêmicas da tramitação. Segundo Camargo (2020, p.98): 

Grosso modo, é possível estabelecer uma “linha divisória” para as disputas realizadas, 

entendendo que houve um lado composto de um campo progressista, envolvendo 

atores, forças, entidades, instituições etc., que propunha e defendia a ampliação de 

recursos para a Educação Básica pública e sua destinação à escola pública, sua 

distribuição aos entes federativos com maiores dificuldades econômicas, que também 

visava a aperfeiçoar critérios de divisão dos recursos com relação aos custos efetivos 

de atendimento (CAQ e ponderações do Fundeb) e o aprimoramento da gestão 

democrática dos recursos da educação; e, de outro lado, um campo mais conservador, 

que evidentemente também envolveu outros atores, forças, entidades, instituições etc., 

e que, em geral, tinha como principais interesses o não aumento (significativo ou não) 

de recursos públicos para o Novo Fundeb; uma orientação privatista para a sua 

destinação (de diferentes formas: vouchers, sistema S etc.); uma discussão sobre os 

impactos da definição de critérios mais claros sobre custos, que impediam a 

conceitualização do CAQ e de novos fatores de ponderação; além de uma 

consideração aligeirada sobre os processos de gestão democrática do Fundeb, 

alegando não precisar de modificações sobre o que já existe. 

 

Os fatores de ponderação associados ao CAQ são decisivos à garantia do direito à 

educação na regulamentação do Novo Fundeb, pois uma definição mais realista às 

necessidades das etapas e modalidades de ensino devem se balizar pelo CAQi, como 

determina a mata 20 do PNE e a própria EC 108/20.  Nota técnica da Fineduca (2020) alerta 

que em grande parte, o Novo Fundeb, mantém os fatores de ponderação atuais para 

distribuição de recursos do fundo. Em 2020, o fator máximo de 1,3, conforme tabela 7 da 

página 147, foi insuficiente para atender as diferenças de custo, seja da Educação Infantil, seja 

do ensino em tempo integral ou das escolas do campo.  

Para a Fineduca (2020b), os fatores de ponderação precisam chegar a 1,5 e 2,0 para 

que atenda as necessidades de investimento das diferentes modalidades. Além disso, a nota 

técnica alerta que os fatores de ponderação propostos devem ser provisórios, uma vez que os 

valores por aluno ano precisam balizar-se pelo CAQi. 

Além do CAQi como parâmetro de qualidade e controle social da educação, o 

aumento da complementação da União, que passou de 10% para 23% do total do fundo em 

seis anos, e a criação do SINAEB, como política de avaliação que supera as avaliações em 
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larga escala, são avanços importantes do Novo Fundeb, um grande passo para a 

implementação do SNE.  

Destaca-se, como já apontado, que o Novo Fundeb, em seu Art. 3º, manteve a 

composição do fundo com 20% das fontes de receitas a aprovou a complementação da União 

de 23% a ser implementada em seis anos, até 2026, conforme Art. 60: 

  O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

  Art. 60 - A complementação da União referida no inciso IV do caput do art. 212-A 

da Constituição Federal será implementada progressivamente até alcançar a 

proporção estabelecida no inciso V do caput do mesmo artigo, a partir de 1º de 

janeiro de 2021, nos seguintes valores mínimos: 

I - 12% (doze por cento), no primeiro ano; 

II - 15% (quinze por cento), no segundo ano; 

III - 17% (dezessete por cento), no terceiro ano; 

IV - 19% (dezenove por cento), no quarto ano; 

V - 21% (vinte e um por cento), no quinto ano; 

VI - 23% (vinte e três por cento), no sexto ano. 

 

O aumento escalonado da Complementação da União para 23%, até 2026, merece 

destaque. Conforme a EC 108/20 em seu Art. 2º, os 10% de recursos referentes à 

complementação da União ao Novo Fundeb seguirá o critério já existente e será destinado aos 

estados mais pobres; o percentual utilizado nesse modelo não terá modificação ao longo da 

transição do Novo Fundeb e será distribuído igual ao anterior (VAAF). 

Os outros 10,5% serão distribuídos às redes de ensino com menor Valor Aluno Ano 

Total (VAAT), independentemente do estado de origem. O modelo VAAT é o mais 

equitativo, pois considera outras receitas vinculadas à MDE fora do Fundeb que não entravam 

até então, juntamente com os valores do Salário Educação e dos programas transferidos pelo 

FNDE, o que permitirá que o recurso chegue aos municípios mais pobres.  

Os restantes 2,5% serão distribuídos às redes de todo o Brasil que cumprirem 

compromissos de melhoria de gestão e de resultados. Esse modelo será implementado 

paulatinamente a partir de 2023 e vincula os recursos do Novo Fundeb aos indicadores de 

resultados, considerando o SINAEB, o que necessitará de regulamentações, leis ordinárias e 

complementares. Destaca-se preocupação com a distribuição deste percentual, pois como 

abordado no primeiro capítulo, desde o Relatório Coleman, sabe-se que as escolas cujos 

alunos apresentam  maior vulnerabilidade social e econômica, expressam  menores resultados, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.0
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logo, as escolas com menores resultados deveriam receber mais recursos para enfrentar os 

desafios. Dos 2,5%, cerca de 15% devem ser aplicados em despesa de capital. 

Ainda em relação ao Novo Fundeb, destaca-se  que 50% dos 10,5% (VAAT), cerca de 

5,25%, deverão ser destinados à Educação Infantil. Em caso de falta de vagas na rede pública, 

esses recursos poderão ser destinados às escolas de Educação Infantil conveniadas com o 

poder público, o que merece atenção por incentivar o destino dos recursos às instituições 

privadas sem fins lucrativos, sendo uma válvula de escape para financiar a escola privada e 

priorizar os interesses do capital. A mesma preocupação se dá em relação à regulamentação 

do CAQi e do SINAEB.  

 Observa-se que o Novo Fundeb aprovou o sistema híbrido de distribuição de recursos. 

O sistema híbrido garante a manutenção da estrutura das redes de ensino já organizadas com a 

distribuição dos recursos, segundo os parâmetros do Fundeb aprovado em 2006 –VAAF – e 

acrescenta uma nova forma de distribuição de recursos – VAAT, possibilitando a distribuição 

de recursos de forma mais equitativa ao considerar o nível sócio econômico dos educandos, os 

indicadores de disponibilidade dos recursos vinculados à educação e o potencial de 

arrecadação tributária de cada ente federado. 

Outras conquistas importantes do Novo Fundeb referem-se ao uso dos demais 

percentuais de recursos exclusivamente para a educação pública, a proibição do uso dos 

recursos para o pagamento dos inativos e a exclusão do Salário Educação do fundo. A 

destinação de 70% dos recursos do fundo para valorização dos profissionais da educação não 

terá grande impacto, considerando que a maioria das redes de educação já aplica percentuais 

acima de 70%.  

Ressalta-se  avanços significativos na aprovação do Novo Fundeb, principalmente, no 

que se refere à implementação do CAQ, no entanto, considera-se que o atual momento 

conservador, de forte influência do capital, de reforma fiscal e desmonte das conquistas 

sociais impõe a urgência da participação coletiva dos diferentes atores preocupados com a 

melhoria da qualidade da educação pública, bem como a defesa de intervenções para as 

regulamentações necessárias e consequentemente, a execução da meta 20 do PNE.  

Corroboramos com os autores aqui destacados que as políticas de financiamento da 

Educação Básica da contemporaneidade expressam disputas, presentes em uma sociedade 

autoritária, cuja pauta não é a justiça social.   
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 Este contexto conservador exigirá esforços e participação da sociedade, uma vez que 

garantir a regulamentação do CAQi, do SINAEB, do SNE e tornar o financiamento da 

Educação Básica mais justo é o reconhecimento da educação como direito. Para tal, é 

imprescindível conhecer e analisar os gastos da educação local para proposições necessárias à 

regulamentação dos padrões mínimos de qualidade referendados no CAQ, um passo 

importante e necessário para que a sua regulamentação não caia no ostracismo e o 

financiamento da educação avance para a garantia das necessidades da população mais 

vulnerável, questão que analisaremos no próximo capítulo, a partir da pesquisa empírica dos 

dados dos gastos da rede de ensino municipal. 
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3 - O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL: O DESTINO 

DO GASTO EM SANTO ANDRÉ. 

 

A implementação das políticas públicas de financiamento da Educação Básica brasileira 

revela a influência e o poder do capital sobre o Estado que opera segundo a lógica capitalista, 

o que tem influenciado as decisões e o destino dos gastos, nem sempre a favor da escola 

pública e dos mais vulneráveis. 

Os recursos da Educação têm sido disputados por diferentes grupos: dos profissionais 

da educação àqueles que pouco ou nunca trabalharam nas escolas, dos defensores da escola 

pública aos da filantropia, da militarização, das organizações sociais e dos interesses 

empresariais. Todos têm influenciado as agendas nacional e local de discussões e decisões, 

muitos destes, defendendo inclusive, uma visão reducionista do trabalho pedagógico à 

formação humana e, muitas vezes, antagônica aos avanços legais já conquistados na 

educação, o que não tem corroborado com as demandas de acesso, qualidade e gestão 

democrática presentes na CF/88, na LDB e nos Planos Nacional, Estaduais e Municipais de 

Educação, e tem atravancado o avanço educacional do país, como a implementação de 

questões importantes, como o CAQ e o SNE. 

Este capítulo, de natureza empírica, tem como objetivo a análise dos gastos 

educacionais da rede municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Prefeitura de 

Santo André, no ABC paulista, a partir de 2010, pós-consolidação e pleno funcionamento do 

Fundeb, até 2019, em função dos dados disponíveis. Busca compreender os impactos da 

lógica do capital na definição do gasto da educação pública municipal e suas relações com os 

padrões mínimos de qualidade.  

A primeira sessão, A Educação na rede municipal de Santo André, apresentará a 

caracterização da cidade de Santo André, com destaque à Educação da rede municipal, 

principalmente, no que se refere ao acesso das diferentes etapas e modalidades de ensino 

atendidas e a inserção das comunidades escolares nas discussões acerca das políticas de 

financiamento da educação. 

A segunda sessão, A execução orçamentária da Secretaria de Educação da Prefeitura 

de Santo André, analisará dados da execução orçamentária da educação da Prefeitura 
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Municipal de Santo André (PMSA) de 2010 a 2019, com destaque à comparação entre a 

despesa da PMSA e da SE, à evolução da despesa total da SE, à evolução da despesa das 

subfunções, dos percentuais de aplicação do Fundeb no que se refere ao pagamento dos 

profissionais da educação e às despesas em MDE, à aplicação dos 25% constitucionalmente 

obrigatórios, o comportamento do gasto total por aluno - ano e os recursos descentralizados às 

escolas. Por fim, a seção também destacará as especificidades da análise orçamentária da 

Educação de Santo André com ênfase aos padrões mínimos de qualidade referendados no 

PME, por meio do detalhamento dos gastos da educação dos anos de 2015 e 2019. A escolha 

do ano de 2015 deu-se em função da aprovação do PME da cidade e de 2019, ano da última 

prestação de contas disponibilizada e aprovada pelo TCE/SP no momento desta pesquisa. 

 

3.1 - A EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 

Localizada entre a capital e o litoral paulista, Santo André, município da região 

metropolitana da grande São Paulo, com população estimada de 718.773 habitantes (IBGE, 

2020) é integrante do grupo de municípios do ABCDMRR, composto por Diadema, Mauá, 

Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. 

Conhecida no Brasil na década de 1980 pela concentração de indústrias 

automobilísticas e pela formação do movimento sindical contemporâneo brasileiro, Santo 

André influenciou a história política brasileira nas décadas de 1970 e 1980. No início dos 

anos 1990, a cidade já sentia os impactos das mudanças do capital, em que a economia 

marcada pelo desenvolvimento industrial, cedeu lugar ao setor de comércio e serviços. Hoje, a 

cidade abriga polos industriais, comerciais e de serviços. 

 Apesar de a cidade ter um dos maiores IDH - 0,815 - ocupando a 14ª posição entre os 

5.565 municípios brasileiros, a 7ª posição no estado de São Paulo e o 12º maior PIB do estado 

de São Paulo, sendo considerada a 7ª cidade mais desenvolvida do Estado de São Paulo 

(IBGE, 2010), o salário médio mensal é de 3 salários mínimos e cerca de 30,5% da população 

apresenta rendimento nominal menor que meio salário mínimo (IBGE, 2020), dado 

significativo para a análise das desigualdades educacionais. 
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 A Educação na cidade é oferecida pelas redes pública, privada e conveniada. Segundo 

o Laboratório de Dados Educacionais (2019), as redes públicas – municipal e estadual – 

atendem juntas 64 % das matrículas da Educação Básica da cidade, sendo 24,3% atendidas 

pela rede municipal direta e 39,7 % pela rede estadual. A rede privada atende 36 %, sendo 

2,23% pela rede privada conveniada sem fins lucrativos – Creches conveniadas subsidiadas 

pela PMSA. 

Segundo Oliveira E. (2020), no que se refere à educação pública municipal, a rede 

municipal de Educação de Santo André, com tradição no atendimento à Educação Infantil, 

desde 1968, tornou-se referência nacional desta modalidade.  Aos poucos a rede municipal foi 

crescendo e, em função da mobilização da classe operária do ABCDMRR e das 

reinvindicações oriundas dos movimentos sociais, foi criado o Centro Educacional 

Assistencial e Recreativo (CEAR), rede própria da PMSA, em diferentes regiões da cidade. 

Para Menarbini ( 2017, p. 58).   

   A mobilização da classe operária do ABCD começou a ganhar força e a partir de 

seus movimentos e reinvindicações ocorreu a construção da Rede CEAR (Centro 

Educacional Assistencial e Recreativo, que ampliou o atendimento da Educação 

Infantil na cidade. Até 1977, eram apenas cinco salas de aula voltadas para essa 

etapa da educação. Com a constituição dessa rede, em 1992, a PMSA passou a ter 

150 salas, com atendimento de 12 mil crianças.  

 

Mernarbini (2017) destaca que em meados de 1990, em função da aprovação da EC 

14/96, que redefiniu as responsabilidades dos entes federados no atendimento educacional, a 

rede municipal passou por uma grande transformação e implantou o atendimento dos 

primeiros anos do Ensino Fundamental. Por meio da EC 14/96, cerca de 15% dos recursos 

vinculados da Educação Infantil municipal foram destinados ao Fundef em 1997 e só 

retornaram ao município, no ano seguinte, mediante o número de matrículas no Ensino 

Fundamental.  

Em 1997, o impacto da EC 14/96 possibilitou uma das poucas discussões abertas e 

democráticas sobre o orçamento da cidade, coordenada pela gestão do Prefeito Celso Daniel e 

pela secretária de educação Selma Rocha, do PT. A compreensão dos impactos da EC14/96 

que subvinculou 15% da receita dos recursos vinculados da educação do município para o 

Fundef, retornando apenas no ano seguinte, com base no número de matrículas do Ensino 

Fundamental, desencadeou a aprovação da redução salarial de 6,25% para todos os 
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funcionários da PMSA, necessária ao ajuste do orçamento municipal para o cumprimento das 

despesas da época. 

O Decreto Municipal nº 14.146, de 27 de abril de 1998 regulamentou a implantação 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede municipal, que optou pela criação de uma 

rede própria de ensino conforme previsto na LDB 9394/96. Santo André passou a atender os 

primeiros anos do Ensino Fundamental e a política pública educacional inclusiva 

implementada neste período, coordenada pelo PT, representada pelo prefeito Celso Daniel e a 

secretária de educação Selma Rocha, buscou a melhoria da qualidade da educação pública 

municipal e a implementação das diretrizes da LDB 9.394/96 no que se refere à qualidade da 

educação, acesso, permanência dos alunos e gestão democrática.  

Neste período, a PMSA tinha como metas de gestão pública o planejamento, a tomada 

de decisão e a avaliação da cidade com a participação popular. Por meio do projeto Cidade 

Futuro, do Orçamento Participativo (OP) e da criação dos Conselhos de Acompanhamento e 

Controle Social (CACS), como por exemplo, os Conselhos de Escola (CE) e o Conselho 

Municipal de Educação (CME), a PMSA propunha o debate coletivo das demandas e a 

definição das prioridades de investimento da cidade, incidindo inclusive, sobre algumas 

decisões da política educacional, de seu financiamento e da descentralização de recursos. 

Segundo Silva Z. (2013, p. 87-88.): 

A política educacional implantada em 1997 previa, dentre outras metas, a 

descentralização de recursos financeiros para as escolas municipais, concomitante 

aos processos de democratização da escola.  A descentralização de recursos 

financeiros era vista como mais uma estratégia de incentivo à horizontalidade dos 

processos decisórios, uma concepção de descentralização que colocava em primazia 

os princípios e processos democráticos. Adrião e Peroni (2007) destacam que a 

desresponsabilização do Estado é uma das estratégias de descentralização das 

políticas educacionais da década de 90, porém, Santo André procurou assumir uma 

concepção de descentralização pautada nas discussões da década de 80, com ênfase 

à participação e à democratização das relações e do poder e não tinha como 

finalidade a desresponsabilização do município com suas atribuições em relação à 

organização da educação pública municipal.  

 

Para a implementação dessas diretrizes, fazia-se necessária a construção de uma 

estrutura política, deliberativa e representativa na escola, eleições diretas de seus 

representantes, autonomia para a tomada de decisões, mecanismos sistemáticos de 

participação, acesso às informações e recursos próprios. Neste contexto, após estudos entre os 

profissionais da educação, criação dos Conselhos de Escola e formação dos conselheiros, foi 
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implementada a descentralização de recursos financeiros às escolas municipais por meio da 

aprovação do Convênio entre a PMSA e as Unidades Escolares, para receberem, também, as 

verbas do PDDE com o objetivo de garantir processos mais participativos e mais recursos às 

escolas para o atendimento aos seus PPP. 

Destaca-se que nos dez anos de implementação do Fundef, a rede municipal 

consolidou o atendimento nos anos iniciais do Ensino Fundamental, dividindo a demanda da 

cidade com a rede estadual, conforme previsto em acordo firmado entre as redes – SE de 

Santo André e Diretoria Regional de Ensino do estado de São Paulo - para a universalização 

do Ensino Fundamental na cidade.  

Em 2006, com a aprovação do Fundeb e a possibilidade de aumento de recursos, a 

PMSA por meio da Lei nº 8.887, de 10 de novembro de 2006, que dispõem sobre a criação de 

cargos e funções gratificadas na PMSA, criou e regulamentou a função de Assistente 

Pedagógico, no entanto, ainda em caráter de função gratificada, repetindo o mesmo formato 

de acesso previsto na função de diretores e vice-diretores escolares, o que coloca em jogo as 

influências e articulações político partidárias no processo seletivo dos profissionais da 

educação. A partir de então, cada unidade escolar passou a ter um Assistente Pedagógico em 

seu quadro de funcionários, necessário à qualificação do acompanhamento dos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Destaca-se também que, desde o Fundef até o ano de 2008, a rede municipal contou 

com vários cursos de formação de professores e gestores, encontros, congressos, palestras 

com renomados pesquisadores e educadores brasileiros e internacionais, bem como, várias 

parcerias com Universidades, todas presenciais, cujo objetivo era o de implementar as 

diretrizes de acesso, permanência, qualidade e gestão democrática, em uma perspectiva 

inclusiva. 

 De 2009 a 2012 houve a troca de gestão, mudanças de concepção pedagógica e de 

equipe técnica. As concepções da nova gestão, coordenada pelo Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), representado pelo prefeito Aidan Ravin e pela secretária de educação Cleide Bochixio 

inaugura o início das formações dos profissionais da educação à distância, a entrada das 

metodologias privadas de aprendizagem e a contratação de professores. A rede municipal 

vivenciou a primeira experiência com contratação de professores temporários, o que impactou 

negativamente a continuidade das formações e do trabalho pedagógico, uma vez que esses 
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professores eram desligados da rede após determinado período, não criando vínculos com a 

comunidade local e nem mesmo com a rede municipal.  

Também vivenciou a primeira experiência de formação de professores pela Plataforma 

Moodle o que não impactou em mudanças e qualificação das práticas pedagógicas. Além 

disso, o gasto dos recursos com metodologias de aprendizagem privada, por meio da 

contratação do Mind Lab, minimizou a autoria dos professores no planejamento das ações 

pedagógicas, além de direcionar uma parcela considerável dos recursos ao setor privado em 

detrimento da valorização do potencial formativo e criativo dos profissionais da educação da 

rede municipal, como se verá adiante.  

No entanto, com o Fundeb em pleno funcionamento, a rede municipal ampliou a carga 

horária de atendimento dos alunos, passando de quatro horas diárias (800 horas/ano) para 5 

horas diárias (1.000 horas/ano), o que também ampliou a jornada de trabalho dos professores, 

um avanço importante que expandiu as possibilidades curriculares e metodológicas, 

principalmente, para os alunos com dificuldades de aprendizagem. 

No último ano desta gestão, 2012, ficou evidente a mudança de concepção em relação 

à descentralização de recursos às unidades escolares, que passou por um processo de 

transformação conceitual: ao invés de incentivar a participação popular na tomada de decisões 

coletivas na escola para a implementação e acompanhamento do PPP, os recursos 

descentralizados passaram a ser priorizados à manutenção de reparos da escola e à compra de 

materiais de escritório, utensílios de cozinha, dentre outras compras que até então, eram 

realizadas pela SE, colocando em risco seu uso para atendimento às especificidades de cada 

PPP. Neste período, também não houve discussões acerca do financiamento da educação na 

rede municipal com a comunidade escolar e gestores da SE.  

Em 2013, com o retorno da gestão do PT, representado pelo prefeito Carlos Grana e 

pelo secretário de educação Gilmar Silvério, houve a retomada dos princípios da Cidade 

Educadora, encerrando o modelo de contratação de professores e priorizando o concurso 

público para ingresso de professores, inclusive para os professores de Educação Física, bem 

como, o encerramento do contrato com a metodologia de aprendizagem Mind Lab. 

Apenas em 2014, com as Conferências Municipais de Educação e a aprovação do 

PME, houve discussões acerca da necessidade de ampliação do orçamento da educação para 

atendimento das demandas educacionais da rede municipal, principalmente, em relação à 
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ampliação das vagas de Creche. No entanto, no que se refere ao financiamento da educação, 

não houve análise junto à comunidade escolar das especificidades dos recursos da educação e 

da sua execução orçamentária para a tomada de decisões, em função do desinteresse sobre a 

temática pelas comunidades escolares e do prazo final apertado para a elaboração do PME.  

Uma pesquisa realizada por Garcia e Bizzo (2018, p.356), na região do ABCDMRR, 

revela parte do vivido na educação de Santo André na construção do PME em 2014, 

principalmente, no que se refere a forma aligeirada a que os autores se referem: 

[...] os planos, com graus diferentes para cada cidade, foram realizados de forma 

aligeirada, induzidos pelo prazo final da elaboração do documento (24 jun. 2015) [...]. 

No entanto, não se pode atribuir somente ao tempo o fato de algumas cidades não 

realizarem análises orçamentárias e de outras em operá-las de forma superficial, sem 

um aprofundamento dos impactos financeiros, demostrando descaso e inabilidade no 

planejamento das questões educacionais.  

Os dados de matrícula da cidade por dependência administrativa nos últimos dez anos, 

também indicam elementos importantes no atendimento escolar da cidade e revelam os 

impactos do financiamento da educação nas redes públicas, conforme tabela 09. Um desafio 

da rede municipal de educação de Santo André nunca discutido à luz dos dados do 

financiamento da educação e nunca enfrentado pelas comunidades escolares e gestores da SE, 

seja pela falta de interesse pela temática, desconhecimento, insegurança ou pela 

incompreensão da importância do financiamento municipal para a estruturação e organização 

da rede de ensino, inclusive, no que se refere ao acesso. Vejamos: 

 

Tabela 09- Matrícula da Educação Básica por dependência administrativa no município de 

Santo André – 2010 a 2019. 

Fonte: Laboratório de Dados Educacionais -UFPR- a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2010- 2019. 

Organizado pela autora.     

Dependência Administrativa 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

Estadual 81.103 78.612 74.586 70.941 67.887 63.512 64.293 63.123 61.955 60.592

Municipal 31.818 33.228 34.069 35.034 35.387 36.052 36.715 36.275 36.605 37.089

Privada conveniada sem fins lucrativos 2.896 2.907 2.947 2.993 3.253 3.178 3.378 3.168 3.495 3.409

Privada não conveniada sem fins lucrativos 777 1.395 1.549 1.660 1.734 1.873 1.966 2.004 1.719 3.636

Privada não conveniada com fins lucrativos 42.675 45.600 47.052 47.981 51.964 50.079 47.542 46.089 46.309 47.883

Privada conveniada com fins lucrativos 0 335 0 0 0 1.123 0 0 0 19

Total: 159.269 162.077 160.203 158.609 160.225 155.817 153.894 150.659 150.083 152.628
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Observa-se uma diminuição contínua e considerável no atendimento da rede estadual 

na cidade, com exceção do ano de 2016, pós-mobilização estudantil paulista de 2015 realizada 

pelos estudantes secundaristas em diversas regiões do estado de São Paulo, e inclusive, na 

cidade de Santo André, que ocuparam as escolas contra o fechamento das salas de aula e 

melhoria da qualidade da educação.  

A série histórica revela uma diminuição de 20.511 matrículas na rede estadual nos 

anos pesquisados o que justifica o fechamento de muitas salas de aula, sendo os anos de 2010 

a 2015 os mais prejudicados. Segundo o Censo Escolar de 2019 (INEP, 2019), a etapa que 

mais sofreu o impacto da diminuição das matrículas na cidade de Santo André foi o Ensino 

Médio e os anos finais do Ensino Fundamental, uma diminuição de 7.813 nos anos finais do 

Ensino Fundamental, 4.476 no Ensino Médio regular e 3.762 no Ensino Médio da EJA, todos 

atendidos, prioritariamente, pela rede estadual.  

Os dados demográficos da cidade de Santo André dos anos de 2011 a 2019 (SEAD, 

2020), não justificam a redução de vagas na proporção observada na tabela 09, pois a projeção 

da população em idade escolar indica que houve aumento da faixa etária de 0 a 6 anos em 

cerca de 1.023 crianças e diminuição de 1.485 crianças de 7 a 10 anos, faixa etária atendida 

em regime de colaboração entre a rede municipal e estadual de ensino. Houve também 

diminuição de aproximadamente 9.600 crianças e adolescentes em idade escolar na faixa 

etária atendida exclusivamente pela rede estadual - segunda etapa do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Somando os dados observa-se uma diminuição demográfica de cerca de 

11.085 crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 17 anos, sem contar o aumento da faixa 

etária de 0 a 6 anos, o que não justifica a diminuição de cerca de 20. 511 matrículas da rede 

estadual na cidade para estas faixas etárias, ocasionando um déficit de, no mínimo, 

aproximadamente 10 mil matrículas na cidade.  

Observa-se o inverso na rede municipal que atende a Educação Infantil e os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, pois há aumento no atendimento no período estudado, 

passando de 31.818 em 2010 para 37.098 em 2019, um aumento de 5.280 matrículas. No 

entanto, em 2019 a população em idade escolar desta faixa etária foi de 90.006. (SEAD, 

2020), revelando que a rede municipal atende cerca de 41,2% das crianças desta faixa etária, o 

que demanda o atendimento pela rede estadual, privada e conveniada, ora por opção das 

famílias, ora por falta de vagas, como no caso das Creches, principalmente.  
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Este dado justifica a necessidade do aumento dos recursos da educação, no caso de 

Santo André, ainda para atender a demanda existente e seu aumento, que tende a crescer com 

as crises do capital e com a pandemia vivida em 2020, em função da migração dos alunos da 

rede privada para a pública. 

 Observa-se, também, aumento pouco expressivo no atendimento das instituições 

conveniadas sem fins lucrativos, que passou de 2.896 em 2010 para 3.409 em 2019, 

registrando um aumento de 513 matrículas novas na cidade, em nove anos. Em Santo André 

este atendimento se dá, principalmente, pelas Creches conveniadas em função da falta de 

vagas nas Creches diretas da PMSA, no que se refere à demanda de 0 a 3 anos. A série 

histórica comprova a manutenção das parcerias e dos convênios estabelecidos entre a PMSA e 

as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, porém, com pouco crescimento nos anos 

estudados. Em 2020, a PMSA conta com 20 Creches conveniadas sem fins lucrativas 

espalhadas em diversas regiões da cidade. 

As instituições privadas não conveniadas sem fins lucrativos tiveram um crescimento 

contínuo no período estudado, com aumento de 2.859 matrículas na série histórica. Observa-

se também um salto considerável de matrículas no ano de 2019 em comparação a 2018, um 

aumento de 1.917 em apenas um ano, o que demostra o impacto da crise econômica no 

atendimento educacional não conveniado e sem fins lucrativos.  

Os dados também indicam o aumento das matrículas na rede privada não conveniada e 

com fins lucrativos, que passou de 42.675 matrículas em 2010 para 51.964 em 2014, um 

aumento considerável. A partir de 2014 as matrículas foram diminuindo, paulatinamente, 

recuperam-se em 2019, chegando a 47.883. Mesmo assim, um aumento de 5.208 novas 

matrículas se comparado a 2009, apesar da crise econômica e do aumento do desemprego, que 

também atingiu a cidade e impactou parcialmente a educação da classe média que acessa as 

escolas particulares na cidade. 

Observa-se que a cidade tem vivido nos últimos dez anos o impacto da diminuição do 

atendimento escolar apenas na rede estadual, pois as demais redes, sejam elas municipal, 

privada ou conveniada, aumentaram o atendimento, mesmo que de forma pouco expressiva. 

Observa-se também o impacto da política de fundos para atendimento da demanda no que se 

refere aos anos iniciais do Ensino Fundamental e à Educação Infantil, aumentando a 
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responsabilização do município no atendimento educacional, porém, no caso de Santo André, 

com crescimento pouco significativo nos últimos anos e com demanda  expressiva na Creche. 

 Destaca-se também que, apesar da divisão de demanda para o atendimento dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental com a rede estadual, para a universalização do acesso nesta 

etapa, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos da cidade é de 97,4% (IBGE, 2010), a cidade 

ainda conta com 2,6% munícipes não matriculados, cerca de 2.000 crianças de 6 a 14 anos em 

idade escolar fora da escola, o que indica que a busca ativa não tem sido eficiente. Além 

disso, no que se refere à rede municipal, ainda se observa problema no fluxo escolar, pois a 

taxa de aprovação dos alunos nos anos finais dos ciclos, ainda é baixa. Vejamos: 

 

Tabela 10: Taxa de aprovação dos alunos dos 3º e 5º anos das Escolas Municipais de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental de Santo André – anos selecionados. 

Ano 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

3º anos 86,3 84,4 84,9 87,5 91,4 89,2 89,5 

5º anos 87,8 90,4 91,7 94,6 95,8 96,7 95,4 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep/MEC, 2020. Organizado 

pela autora 

 

 Há um índice baixo de aprovação, principalmente nos 3º anos do ciclo de 

alfabetização, não ultrapassando, em 2019, 89,55% do total de alunos do ciclo, um número 

muito expressivo de alunos retidos e que indica dificuldades na alfabetização dos alunos em 

sua totalidade. A queda da aprovação do 5º ano em 2019, também indica dificuldades a serem 

enfrentadas nos processos de ensino e aprendizagem nos últimos anos, apesar da melhora de 

2007 a 2017. 

Importante salientar que o regime de colaboração previsto na LDB 9394/96, que 

impulsionou a divisão de demanda entre a rede municipal de ensino de Santo André e a rede 

estadual de ensino de São Paulo, se consolidou na aprovação do PME de 2015, pois aprovou 

nas metas 1 e 7 as seguintes estratégias: 
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Estratégia 1.1 da meta 1 - Ampliar a divisão da demanda das vagas de Ensino 

Fundamental, a cada ano letivo, de acordo com a análise das necessidades da região, 

em regime de colaboração entre Estado e Município, de forma a contemplar a 

necessidade de vagas para a Educação Infantil (4 e 5 anos) na rede municipal, até a 

vigência desse Plano Municipal; 

Estratégia 7.32 da meta 7 - Acomodar a demanda do Ensino Fundamental I (um) em 

regime de colaboração entre as redes municipal e estadual de ensino, nunca 

excedendo 50% (cinquenta por cento) das matrículas da rede pública municipal; com 

vistas à garantia do atendimento aos alunos de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos. (PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANDRÉ, 2016, p. 23-24, 64).  

 

A legalização do regime de colaboração entre a PMSA e a rede estadual de São Paulo 

para atendimento da demanda do Ensino Fundamental, aprovada no PME, ameniza em certa 

medida, a responsabilização do município e possibilita ampliar o atendimento da Educação 

Infantil. No entanto, a análise do acesso e da permanência continua sendo um dos indicadores 

importantes para a garantia do direito à educação e a diminuição das desigualdades 

educacionais e em Santo André a diminuição da oferta pública é comprovada, principalmente, 

em função da diminuição do atendimento da rede estadual. Além disso, a ampliação da oferta 

da rede municipal tem sido pouco significativa, como já mencionado. 

Para a análise mais detalhada da evolução das matrículas no âmbito da rede municipal 

de Santo André é fundamental analisarmos o total de matrículas nos anos finais do Fundef e 

nos anos iniciais do Fundeb. Para os estados e municípios a aprovação do Fundeb em 2006 

subvinculou 20% dos recursos já vinculados da educação municipal, possibilitou a entrada da 

Educação Infantil, da Creche e da EJA no cômputo do fundo e teve como meta a 

universalização da Educação Básica. O incentivo para a inserção de novas matrículas com o 

Fundeb, bem como a complementação da União ao fundo aconteceu gradualmente nos três 

primeiros anos: 2007, 2008 e 2009.   

Nacionalmente, o aumento de matrículas esperado não se concretizou, pois se 

compararmos as 48.595.844 matrículas da Educação Básica brasileira de 2006 

(MEC/Inep/DEED, 2010), último ano do Fundef, com as 43.989.507 matrículas de 2010 

(MEC/Inep/DEED, 2010), observamos uma diminuição de cerca de 4.606.337 matrículas. 

Muito timidamente as matrículas foram aumentando, chegando em 2019 a 47.874.246, 

número ainda inferior ao último ano do Fundef em cerca de aproximadamente 721. 598 

matrículas a menos. 

 Estudo realizado por Camargo, Nascimento e Medina (2020, p.94) especifica 

detalhadamente essa situação: 
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Tabela 11: Matrículas regulares em modalidades na Educação Básica no Brasil (2007-2018) 

                           
Fonte: Camargo, Nascimento & Medina (Mineo Fineduca). Extraído de Camargo, 2020, p. 94. 

 

Situação semelhante aconteceu na educação municipal de Santo André, houve uma 

diminuição considerável no atendimento dos alunos, nos anos de 2008 e 2009, se comparado 

a 2007. Por este motivo e por ser uma questão significativa à análise desta seção, 

apresentaremos a série histórica do total de matrículas da educação da PMSA a partir de 2007, 

atentando para o fato de que em 2007 o INEP aperfeiçoou o processo de deduplicação de 

matrículas do Censo Escolar e buscou a exclusão das matrículas duplas de alunos e 

professores, o que pode em certa medida ter interferido na diminuição de algumas matrículas 

de 2007 para 2008. Vejamos: 
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 Figura 36 - Número total de matrículas da rede municipal de educação de Santo André – 

2007 a 2019.  

Fonte: Fonte: Laboratório de Dados Educacionais – UFPR - a partir dos microdados do Censo       

Escolar/INEP, 2007 – 2019. Organizado pela autora. 

 

Considerando o total de matrículas do ano de 2007, observa-se cerca de 2.777  

matrículas a menos em 2008 e 2.289 em 2009, voltando ao patamar de 2007 somente no ano 

de 2010 e aumentando cerca de 1.410 em 2011. A partir de 2012 há estabilização no 

crescimento das matrículas na rede municipal, aumentando em 2012 cerca de 841; 2013 cerca 

de 965; 2014 cerca de 353; 2015 cerca de 665; 2016 cerca de 663; 2017 uma diminuição de 

440 em relação ao ano anterior; em 2018 um aumento de 330 matrículas, sem alcançar o 

número de matrículas de 2016 e em 2019 um aumento de 485 em relação à 2018.  

Destaca-se que entre os anos de 2016 e 2019 a rede municipal contou com a ampliação 

de apenas 374 matrículas novas, o que reforça a análise de PINTO, R. (2018) e Araújo (2016) 

de que o Fundeb contribuiu para a diminuição das desigualdades entre as diferentes regiões do 

país, mas não resolveu o problema da demanda da Educação Básica por ainda acrescentar 

pouco dinheiro à educação.  

A reflexão sobre as matrículas por etapas e modalidades de ensino também reforça a 

análise dos autores de que o Fundeb não resolveu as demandas da Creche e da EJA, conforme 

dados a seguir: 
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Figura 37 - Número total de matrículas por etapas e modalidades de ensino da rede municipal 

de Santo André – 2007 a 2019. 

Fonte: Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP, 2007 – 2019.  

*Dados disponíveis a partir de 2010/Classes comuns. Organizado pela autora. 

 

Observa-se que os anos iniciais do Ensino Fundamental apresenta o maior 

atendimento da rede, tendo seu auge no ano de 2013 com cerca de 18.482 matrículas e a partir 

de então, permanecendo em torno de 17.081 a 18.070 matrículas, sendo que o ano de 2019 

apresentou queda de 1.088 matrículas se comparado à 2013 e atendeu 17.394 alunos. 

A pré-escola teve uma ampliação considerável no ano de 2010, cerca de 1.402 

matrículas novas, em função da sua inserção no computo do Fundeb, no entanto, diferente de 

muitos municípios brasileiros, a Emenda Constitucional nº 59, de 2009, que ampliou a 

obrigatoriedade da Educação Básica a partir dos 4 anos de idade, teve pouco impacto em 

Santo André, pois o município já atendia esta faixa etária. De 2011 a 2019 o atendimento 

desta etapa manteve-se estável, totalizando 1.067 matrículas novas em 8 anos. 

A Creche foi a modalidade com maior ampliação do acesso devido as pressões 

populares e a judicialização, por meio de liminares para matrículas concedida pelo poder 

judiciário, totalizando cerca de 5.426 matrículas novas, um aumento de 215,92%, percentual 

muito significativo se comparado com as matrículas desta modalidade em todo o país, 

128,5%, segundo estudos de Camargo (2020), indicado na tabela 11. Embora haja aumento 

em todos os anos, observa-se uma diminuição de 110 matrículas em 2019, no entanto, o 

aumento é inexpressivo e não condizente com a demanda, que em 2017, por exemplo, contava 

com cerca de 7.116 crianças de 0 a 3 anos em lista de espera, segundo o Relatório Anual de 
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Monitoramento do PME. (PMSA, 2017) e cerca de 9.000 nascimentos ao ano, segundo dados 

do IBGE (2020). A cidade ainda está muito aquém de atender a demanda da Creche, apesar 

do aumento observado. 

A EE na perspectiva da Educação Inclusiva também apresentou um crescimento 

importante, cerca de 100,75%, nos últimos nove anos, no entanto, as 531 matrículas novas 

estão longe de atender as demandas desta etapa, principalmente, se considerarmos a lista de 

alunos indicados pelas unidades escolares.   

Na contramão, a EJA é a modalidade mais prejudicada no acesso, com uma 

diminuição muito expressiva, principalmente no ano de 2008,  cerca de 2.313 vagas fechadas. 

Se considerarmos de 2007 a 2019, a diminuição é de 60,65%, cerca de 5.833 matrículas em 

2007 para 2.295 matrículas em 2019, uma diminuição de 3.538 matrículas, um desmonte 

silencioso da EJA na rede de Santo André, que joga jovens e adultos já excluídos socialmente, 

culturalmente e economicamente no obscurantismo educacional, descumpre o PME, o PNE e 

revela que o país ainda não garante o direito à educação por toda a vida. 

Os dados demonstram a fragilidade da rede municipal no atendimento à demanda, 

principalmente da Creche, da EE e da EJA e coadunam com as dificuldades da maioria dos 

municípios brasileiros, pois o Fundeb contemplou a Creche, a EE e a EJA, mas os fatores de 

ponderação não foram suficientes para garantir recursos à ampliação destas etapas e 

modalidades para a universalização do acesso.  

Na rede municipal de Santo André, assim como em outras redes municipais, essa 

situação incentivou a terceirização dos serviços de limpeza e o conveniamento das Creches, o 

que coaduna com as análises sobre as influências do capital ao atender os interesses das 

grandes corporações empresariais e transferir recursos públicos ao setor privado, diminuindo 

a qualidade dos serviços prestados e precarizando, ainda mais, a escola pública. 

Do ponto de vista do acesso dos alunos à educação pública pode-se dizer que as 

influências do capital, por meio dos princípios da NGP e da PNGP tiveram impactos na 

cidade de Santo André, seja pela diminuição das matrículas da rede estadual de 2009 a 2019, 

seja pela ampliação pouco significativa das matrículas na rede municipal de 2016 a 2019, uma 

redução ou no mínimo, uma estagnação do tamanho do Estado na educação pública do 
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município, incidindo, principalmente, nos mais vulneráveis e acirrando a desigualdade de 

oportunidades de acesso entre as crianças, jovens e adultos andreenses. 

Em 2020 a rede municipal de educação atendeu cerca de 37.000 alunos matriculados 

na Educação Infantil, compreendendo os alunos da Creche e da Pré-Escola; alunos 

matriculados na primeira etapa regular do Ensino Fundamental, compreendendo do 1º ao 

5ºano; na EJA e na qualificação profissional, com atendimento em 40 Creches; 51 Escolas 

Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF); 06 Centros Públicos de 

Formação Profissional (CPFP); 12 Centros Educacionais de Santo André (CESA); 01 Escola 

Parque do Conhecimento (SABINA), que conta com o pinguinário, planetário, aquário, 

exposições e experimentos de física aos alunos da rede municipal, munícipes e visitantes; 01 

Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará - Parque Escola, com um amplo 

espaço verde, jardim de cactos, suculentas, bromeliário, orquidário, bosque, horto medicinal, 

estufa de mudas, horta orgânica, pomar, dentre outras ações ambientais com desdobramentos 

educacionais; 01 Centro de Formação de Professoras e Professores Clarice Lispector; 01 

Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar (CAEM), com  atendimentos diversos 

nas diferentes áreas da deficiência; 01 Núcleo de Natação Adaptada de Santo André 

(NANASA) e 01 Polo Bilíngue de Português e Libras. A cidade também conta com 20 

Creches conveniadas que atendem cerca de 2.000 crianças. 

A rede municipal de educação conta com cerca de 4.537 funcionários (PMSA, 2020), 

sendo aproximadamente 2.169 docentes, 163 diretores, 138 assistentes pedagógicas e demais 

profissionais de apoio ao trabalho pedagógico, dentre eles: Agentes de Apoio Educacional, 

Agentes de Atividades Escolares, Agentes de Desenvolvimento Infantil, Agentes de Inclusão 

Escolar, Arte Educadoras e Educadores do Projeto Mais Saber Integral, Secretário Escolar, 

Auxiliar Administrativo, Equipe de Limpeza, Estagiárias e Estagiários, Lactaristas, 

Merendeiras, Monitoras e Monitores de Inclusão Digital, Professoras Assessoras de Educação 

Inclusiva, Voluntárias e Voluntários do MOVA, Voluntárias e Voluntários do Projeto Mais 

Saber, Coordenadoras de Serviços Educacional (equivalentes aos supervisores das demais 

redes de ensino), Diretores, Vice-diretores e Assistentes Pedagógicos. (PMSA, 2020) 

Em 2020, para a implementação da política municipal de educação a SE organizou três 

departamentos com suas respectivas gerências: Departamento de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (DEIEF) com a Gerência de Projetos Pedagógicos, Educacionais e Curriculares, 

Gerência de Laboratórios Pedagógicos, Gerência de Ensino Fundamental, Gerência de 
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Educação Infantil e Gerência de Projetos Educacionais. O Departamento de Educação de 

Jovens e Adultos (DEJA), com a Gerência de Gestão Administrativa da EJA, Gerência de 

Gestão Pedagógica da EJA e Gerência de Formação Continuada. O Departamento de Gestão 

de Recursos e Projetos Especiais (DGRPE) com a Gerência de Administração de Pessoal da 

Educação; Gerência de Centros Educacionais de Santo André (CESA); Gerência de Contas da 

Gestão Democrática da Educação; Gerência de Educação Inclusiva que conta com o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), Atendimento Domiciliar, Atendimento 

Hospitalar, Polo Bilíngue, Núcleo de Natação Adaptada de Santo André (NANASA), Centro 

de Atendimento ao Desenvolvimento Educacional (CADE) e Centro de Atendimento 

Educacional Multidisciplinar (CAEM); Gerência de Materiais da Educação e a Gerência de 

Orçamento e Finanças da Educação.  

 No que se refere aos gastos da educação, observa-se nas revistas, nos documentos para 

subsidiar a rede e nos relatórios de monitoramento do PME, todos produzidos pela SE 

(SANTO ANDRÉ, 2008, 2013, 2014, 2016) que nos últimos dez anos a rede municipal pouco 

refletiu sobre a temática do financiamento, a não ser pontual e superficialmente, no momento 

da elaboração do PME 2014-2024, com formações opcionais aos Conselhos Escolares e 

discussões pontuais nas Conferências Municipais de Educação.  

 Não há citações ou indicações de que haja acesso das unidades escolares à temática, 

como por exemplo, sobre o acompanhamento e os impactos do Fundeb, sobre o que é gasto 

em MDE, nos convênios, contratos, dentre outras especificidades do financiamento que 

impactam a rede municipal, seja discussões, decisões, normativas, decretos e legislação 

nacional, regional ou local e nem mesmo incentivos por parte da gestão da SE em 

conhecimento e aprofundamento sobre a temática com as comunidades escolares. Além disso, 

o portal de transparência é de difícil acesso e compreensão no que se refere às receitas e 

despesas, pois são difíceis de serem encontradas, selecionadas e compreendidas. Ao mesmo 

tempo, EMEIEFs, Creches e CPFPs não realizam esse acompanhamento e discussão desses 

dados.  

 Nas unidades escolares, observa-se, apenas, a discussão dos recursos descentralizados 

aos Conselhos de Escola que, na maioria dos casos, se limitam a debater o que deve ser 

comprado ou não com o dinheiro e a assinar as prestações de contas, sem sequer, envolver a 

comunidade escolar na decisão do gasto, seja em função dos prazos apertados para prestar 

contas dos recursos, seja pela inadequação da destinação em relação às necessidades do PPP, 
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excesso de burocracia, falta de compreensão da regulamentação legal ou pelo apoio técnico 

centralizado. Nas Secretarias de Educação a temática é pouco abordada entre seus 

profissionais, concentrando as análises das receitas e as decisões do gasto às Secretarias de 

Finanças e Orçamento, com poucas consultas às demandas das escolas e aos Planos 

Municipais de Educação. (ROGGERO e SILVA Z., 2019) 

 Os dados de acesso de Santo André também revelam que as políticas nacionais são 

indutoras das políticas municipais e que houve um avanço na rede de educação municipal 

com a política de fundos, em especial com o Fundeb, porém, ficam evidentes os limites desse 

processo, principalmente no atendimento das Creches, na Educação Especial, EJA e Ensino 

Médio, conforme destacado por PINTO, R. (2018, 2008) e observado nos dados de Santo 

André, apresentados até o momento. 

 Além disso, observa-se a reorganização do papel do Estado no que se refere a 

prestação do serviço público, revelados na cidade de Santo André, pela diminuição do 

atendimento da rede estadual e no aumento pouco significativo do atendimento da rede 

municipal nos últimos anos, o que indica uma estagnação do papel do Estado no atendimento 

educacional, em âmbito municipal, apesar da descentralização vivida no país, que aumentou a 

responsabilidade dos entes federados na implementação das políticas sociais, inclusive as 

políticas públicas de educação.  

 Este contexto intensifica a importância de compreendermos se a influência da lógica 

do capital na NGP e na PNGP, já observada na estagnação do acesso à educação pública 

municipal de Santo André, também se faz presente no orçamento e nos gastos, questão a ser 

analisada na próxima sessão. 

 

3.2.  A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA 

PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ. 

Os dados da execução orçamentária da SE de Santo André, em específico a comparação entre 

a despesa da PMSA e da SE, a evolução da despesa total da SE, a evolução da despesa das 

subfunções, a aplicação dos 25% constitucionalmente obrigatórios, o gasto por aluno ano e o 

destino dos recursos são fundamentais para compreendermos as influências da lógica do 

capital nas decisões sobre a utilização dos recursos da educação municipal e suas implicações.  
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A primeira opção para o levantamento dos dados anuais para a construção desta sessão 

deu-se por meio da solicitação formal à SE e à PMSA dos dados do gasto anual por programa 

da Educação. Como não obtivemos respostas optamos pelos documentos disponibilizados no 

portal de transparência do TCE/SP, disponíveis na seção Painel do Município – Santo André. 

O levantamento dos dados no TCE/SP deu-se a partir dos arquivos da Despesa Detalhada dos 

respectivos anos, uma vez que as informações constantes no banco de dados do TCE/SP são 

encaminhadas pelo próprio município em função da fiscalização ordinária anual das contas.  

Optamos por trabalhar com as prestações de contas anuais da PMSA, com os relatórios 

e pareceres finais da fiscalização das contas do município de cada ano pesquisado, também 

disponíveis no TCE/SP. Optamos também, por analisar detalhadamente os gastos da educação 

de 2015, ano da aprovação do PME e do ano de 2019, última prestação de conta anual 

disponibilizada e aprovada pelo TCE/SP no momento da elaboração desta pesquisa.   

Para efeito do levantamento dos dados e entre a possibilidade de trabalhar com as 

despesas empenhadas, liquidadas ou pagas, optamos, neste caso, por trabalhar com as 

despesas liquidadas dos referidos exercícios financeiros, do ítem programa, da estrutura 

programática do orçamento público, ora sistematizadas no portal de transparência do 

TCE/SP
22

 e/ou organizadas pela autora a partir dos dados do mesmo portal, somando os 

valores empenhados, subtraindo as despesas anuladas e acrescentando o reforço das despesas 

de cada ano pesquisado. 

Na despesa liquidada é considerado o valor a ser pago em função do serviço já 

concluído ou adquirido pela SE. Segundo o Art. 63 da Lei 4.320/1964 que institui normas 

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal: 

A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 

tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 
I - A origem e o objeto do que se deve pagar; 

II - A importância exata a pagar; 

III - A quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por 

base: 

I - O contrato, ajuste ou acordo respectivo; 

II - A nota de empenho; 

                                                             
 
22 Portal de transparência do TCE/SP: http://www.orcamentofederal.gov.br/informacoes-orcamentarias/manual-

tecnico/mto_2017-1a-edicao-versao-de-06-07-16.pdf 

http://www.orcamentofederal.gov.br/informacoes-orcamentarias/manual-tecnico/mto_2017-1a-edicao-versao-de-06-07-16.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/informacoes-orcamentarias/manual-tecnico/mto_2017-1a-edicao-versao-de-06-07-16.pdf
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III - Os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 

 

As despesas liquidadas de cada ano foram organizadas por categoria e apresentadas 

em séries históricas deflacionadas pelo Índice Geral de Preços/Disponibilidade Interna (IGP-

DI) 
23

 por entender a importância do gasto real das variáveis no período estudado, 2010 a 

2019.  O comportamento da despesa total da PMSA e da SE nos últimos dez anos, bem como 

a comparação entre as duas, indicam muitas das questões apontadas nos capítulos 1 e 2, no 

que se refere ao impacto da lógica do capital no papel do Estado e, consequentemente, na 

implementação nas políticas sociais. Vejamos: 

 

Figura 38 - Despesa total da Prefeitura e da SE de Santo André – 2010 a 2019*. Em R$ 

deflacionados                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: *Somatória dos valores empenhados, subtraído as despesas anuladas e acrescido o reforço.  
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP. Valores deflacionados IGP-DI. Data base: dez. 

2019. Organizado pela autora. 
 
 

No que se referem aos gastos da PMSA, os dados revelam queda no ano de 2012 e 

queda consecutiva nos anos de 2015, 2016 e 2017. Observa-se também, aumento da despesa 

nos anos de 2011, 2013 e 2014, e recuperação pouco significativa nos anos de 2018 e 2019, 

                                                             
23 O Índice Geral de Preços/Disponibilidade Interna (IGP-DI) é calculado mensalmente pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) e criado em 1947, é o índice mais tradicional, e durante anos representou a inflação oficial no 

Brasil. Mede a variação de preços em geral na economia, e é composto por uma média ponderada dos seguintes 

índices: Índice de Preços ao Produtor Amplo, antigo Índice de Preços por Atacado (IPA), com peso de 60%; 

Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido no Rio de Janeiro e em São Paulo, com participação de 30%; e 

Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), com peso de 10%. O conceito de DI refere-se à variação de 

preços que afetam atividades econômicas relativas à produção nacional e às importações. 

Fonte: Agência Senado, 2020.  
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chegando em 2019 com cerca de 2,7 bilhões de reais gastos, no entanto, valor inferior ao 

gasto de 2014 - maior gasto da série histórica, que foi de cerca de 2,9 bilhões de reais. 

Se compararmos as despesas do ano de 2014 (maior gasto) com as de 2017 (menor 

gasto) observa-se uma queda na despesa de cerca de 290 milhões de reais. Se compararmos os 

gastos de 2014 (maior gasto) com o ano de 2019, observa-se uma diferença de cerca de 207,5 

milhões de reais a menos, montante bastante significativo que não foi recuperado pelos cofres 

públicos nos últimos cinco anos e impacta diretamente na implementação das políticas 

públicas. Esta problemática é resultante da crise do capital que atinge o Brasil desde 2015, e 

tem dificultado a arrecadação da PMSA a patamares já vividos em 2014. Entendemos também 

que resulta da reforma do Estado, que impulsionou nacionalmente, com impacto nos estados e 

municípios, práticas de austeridade em detrimento dos direitos constitucionalmente 

conquistados, comprovados principalmente na estagnação das matrículas da Educação na rede 

municipal. Na PMSA, uma das cidades com IDH alto, ainda não é garantido em sua 

totalidade, o direito constitucional ao acesso à Educação de toda cidadã e cidadão andreense, 

inclusive, dos mais vulneráveis.  

A não recuperação da despesa total da PMSA nos últimos anos coaduna com as 

reflexões dos autores com os quais dialogamos no capítulo 1: Souza (2018); Dowbor (2017); 

Dardor e Laval (2016); Diniz (2007); Saviani (2008); Rosemberg (2002), que apontam o 

esvaziamento do papel do Estado e o arrocho dos investimentos sociais, penalizando a classe 

trabalhadora com a diminuição ou estagnação das políticas sociais, apesar do aumento das 

despesas dos últimos três anos, porém, pouco representativas às demandas e problemas de 

uma cidade como Santo André. 

No que se refere as despesas da SE, no geral, revelam uma realidade semelhante as da 

PMSA em função da queda isolada em 2011 e da queda consecutiva nos anos de 2015 e 2016. 

No entanto, o comportamento da despesa da SE se diferencia do comportamento da despesa 

da PMSA nos anos de 2017, 2018 e 2019, pois os gastos da SE destes anos apresentam 

aumento mais robusto, sendo o ano de 2019 o maior gasto nos dez anos pesquisados, 

aproximadamente 508,7 milhões de reais. Se compararmos o ano de 2011, menor despesa da 

série histórica da SE, com o ano de 2019, observa-se um aumento de cerca de 142,6 milhões 

de reais em oito anos. Destaca-se também, que os últimos três anos apresentaram aumento 

significativo, passando de 407 milhões em 2016 para 508 milhões em 2019, um aumento de 
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cerca de 101 milhões em três anos, apesar da crise econômica que assola o país e interfere na 

arrecadação de impostos.  

Se houve aumento pouco expressivo dos gastos da PMSA nos últimos anos da série 

histórica, o mesmo não aconteceu com os gastos da SE, cuja queda se mostra menos 

expressiva e a recuperação significativa, o que pode se justificar pela vinculação 

constitucional dos recursos e pelo Fundeb, como veremos mais adiante. Mesmo assim, ao 

compararmos os gastos da SE com a estagnação das matrículas apresentada na sessão 

anterior, conclui-se que o aumento das despesas não significou necessariamente o aumento 

das matrículas, enquanto as despesas da SE cresceram cerca de 32,33%, as matrículas 

cresceram 17,08% nos dez anos pesquisados. O aumento dos gastos não significou a 

democratização do acesso à educação, que se mantém estagnada na rede municipal de 

Educação de Santo André, nem mesmo melhora significativa da qualidade, como veremos 

adiante.  

Em nível local, no caso da SE da PMSA, as políticas de austeridade pouco impactaram 

na diminuição dos gastos, que se mantiveram em ascensão significativa nos últimos três anos, 

porém com minimização das políticas de acesso à educação, o que nos instiga a compreender 

para onde estão sendo destinados os recursos e quem está sendo beneficiado. Os gastos da SE 

por subfunção nos ajudam a aprofundar as questões já discutidas e permitem novas reflexões, 

especificamente em relação às etapas e modalidades de ensino.  

 

Figura 39 - Despesa da Secretaria de Educação de Santo André por Sub Função – 2010 a 

2019. Em R$ deflacionados.  

 
Nota: *Somatória dos valores empenhados, subtraído as despesas anuladas e acrescido o reforço.  As despesas da 

EE somaram-se à EJA.  

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP. Valores deflacionados IGP-DI. Data base: dez. 

2019. Organizado pela autora. 
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Observa-se que de 2010 a 2015 o maior gasto da SE foi com o Ensino Fundamental o 

que revela que a EC 14/96 impulsionou a implementação desta etapa e alterou as prioridades 

da rede municipal, que até então, atendia exclusivamente a Educação Infantil. O ano de 2011 

apresentou o maior gasto com o Ensino Fundamental frente as demais etapas e modalidades 

atendidas, cerca de 252 milhões e, a partir de então, essa diferença foi diminuindo, aumentou 

novamente em 2015, invertendo-se no ano de 2016, quando as despesas da SE passam a ser 

maior na Educação Infantil, com cerca de 23 milhões gastos a mais, se comparado ao Ensino 

Fundamental. 

O gasto na Educação Infantil também aumentou de 2010 a 2014, diminuiu em 2015 e 

2017, retomando o aumento nos anos seguintes, no entanto, chegou em 2019 com seis 

milhões gastos a mais se comparado ao Ensino Fundamental. Observa-se a prioridade do 

gasto na Educação Infantil, nos últimos quatro anos pesquisados. Esse comportamento pode 

demonstrar indícios da busca de um equilíbrio entre os gastos do Ensino Fundamental e da 

Educação Infantil. Esse equilíbrio do gasto entre as modalidades pode ser explicado pela 

obrigatoriedade legal do município em atender a Educação Infantil a partir de quatro anos, 

posta pela Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, pelo acordo de 

cooperação entre a rede municipal e a rede estadual, cujo objetivo foi o de minimizar o 

problema da demanda da cidade na Educação Infantil, bem como, pela aprovação da Meta 1 

do PME: 

Universalizar a Educação Infantil, até 2016, priorizando as crianças de 4 (quatro) e 5 

(cinco) anos e ampliar a oferta de vagas, em, no mínimo 50% (cinquenta por cento), 

para crianças de até 03 (três) anos em Creches públicas, até o final da vigência deste 

Plano Municipal de Educação. (PMSA, PME, 2016a, p. 23) 

Destaca-se que o impacto da aprovação do Fundeb que inseriu a Educação Infantil em 

seu computo é pouco visível no município, uma vez que apenas em 2016, dez anos depois da 

sua aprovação, o investimento nesta modalidade passou a ser o maior, mas ainda pouco 

representativo frente a lista de espera e a demanda demográfica da cidade desta faixa etária, 

como já demonstrado.  

A análise da EJA também se faz necessária para compreendermos o compromisso com 

a modalidade a partir dos gastos. Esclarecemos que as prestações de contas de 2010 a 2013 

apresentam os gastos da EJA junto com os da EE, dificultando uma análise mais detalhada 

desta modalidade. Somente a partir de 2014, os gastos da EE e da EJA se apresentam 

separadamente. Por este motivo, mantivemos os gastos da EJA com os da EE juntos em todos 
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os anos da série histórica, para garantir a continuidade e coerência da análise da série 

histórica.  

No que se refere ao atendimento da EJA a cidade conta com cerca de 203.427 pessoas 

sem instrução e Ensino Fundamental incompleto (IBGE, 2010) e quanto à EE com cerca de 

50.737 pessoas com deficiência severa, que apresentam muitas dificuldades ou 

impossibilidade de realizar as atividades diárias, segundo estimativa de 2014 realizada pelo 

Departamento de Indicadores Sociais e Econômicos da PMSA, a partir dos dados do senso de 

2010 (PMSA/DISE, 2016b) e  cerca de 213.215 pessoas deficientes nos diferentes graus 

(IBGE,2010) envolvendo a deficiência auditiva, mental, intelectual, motora e visual nos graus 

leve, moderado e severo. 

Observa-se que a EJA e a EE somam juntas um montante de recursos bem inferior ao 

do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, sofrendo inclusive, diminuição nos gastos nos 

anos de 2011, 2014, 2015 e 2016. A partir de 2017, observa-se aumento nos gastos destas 

modalidades, ainda pouco expressivo, pois não impactou na inserção significativa de novos 

alunos. A EE passou de 1.017 alunos em 2017 para 1.058 alunos em 2019, apenas 41 novos 

atendimentos, e a EJA, passou de 2.255 atendimentos em 2017 para 2.295 em 2019, cerca de 

40 alunos novos matriculados.  

 Destaca-se também que, em 2019, ano de maior investimento na EE e na EJA, o 

montante maior destinou-se à EJA, cerca de 31.666 milhões, ao passo que para a EE foram 

destinados cerca de 10.707 milhões, ficando com o menor investimento da SE. Uma rede 

municipal que tem como princípios a Educação Inclusiva desde 1996, discurso que se 

manteve nos documentos de todas as gestões, tem investido pouco recurso para o atendimento 

desta modalidade e tem inviabilizado sua ampliação. 

 Pode-se concluir que, apesar do aumento expressivo dos gastos da SE, o que se tem 

gasto com a educação municipal ainda é insuficiente para atender as demandas das etapas e 

modalidades sob a responsabilidade do município, o que é revelado, na inversão de 

prioridades no gasto entre o Ensino Fundamental e a Educação Infantil nos últimos anos e no 

escasso investimento na EJA e na EE. Essa inversão de prioridade deve-se, além da 

insuficiência de recursos para atender toda a demanda, as reinvindicações, pressões populares 

para o atendimento da lista de espera da Creche e a judicialização, por meio das liminares 

concedidas pelo poder judiciário para o atendimento (MENINGUE, 2020), mas 
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principalmente para o atendimento as legislações vigentes, inclusive o PME da cidade, no que 

se refere às responsabilidades do atendimento do município à Educação Infantil.  

 As prioridades do gasto das modalidades também podem evidenciar que a parcela que 

não interessa à produtividade do capital não é atendida e é colocada, cada vez mais, em 

situação de vulnerabilidade, uma exclusão do Estado a serviço do capital. Esses dados 

comprovam que muito do ocorrido em âmbito municipal, em Santo André, é resultado das 

orientações das OI, dos princípios da NGP e PNGP, já discutidos.  No entanto, no caso da 

PMSA, sob o ponto de vista do orçamento da SE, reiteramos nossa contribuição de que o 

tamanho do Estado não diminuiu, principalmente, se considerarmos o gasto total da Educação 

nos últimos anos, porém, ainda é insuficiente para atender toda a demanda da cidade, o que 

requer maiores recursos, bem como, a compreensão detalhada do destino do gasto, o que será 

analisado mais adiante.  

 Outro aspecto importante a ser analisado em relação às despesas da Educação se refere 

à folha de pagamento dos seus profissionais. Não é incomum observarmos políticos e 

economistas externando suas preocupações com o crescimento dos gastos com a folha de 

pagamento dos profissionais da educação. Um dado recorrente no discurso político em Santo 

André, dirigido aos profissionais da educação, diz respeito a folha de pagamento da SE, com 

destaque de que mais de 80% dos recursos do Fundeb são gastos para o pagamento dos 

profissionais da educação, comprometendo quase que a totalidade dos recursos.  Os dados do 

percentual de aplicação do Fundeb confirmam essa afirmação: 

 

Figura 40: Percentual de aplicação dos recursos do Fundeb do município de Santo André – 

2009 a 2019. 

   
   Fonte: MEC/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, 2020.    

   Organizado pela autora. 
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Observa-se que apenas em 2010 foram gastos menos de 80% dos recursos do Fundeb 

para o pagamento dos profissionais da educação, cerca de 79,55%. Nos demais anos da série 

histórica o percentual variou de 80,65% observado em 2016, até 88,97%, maior percentual, 

observado nos anos de 2014 e 2018, o que indica que a PMSA cumpre a determinação legal 

do uso de no mínimo 60% dos recursos do Fundeb para o pagamento dos profissionais da 

educação, segundo a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. 

Esses dados também indicam que a aprovação do Novo Fundeb, que aumenta a 

aplicação do percentual mínimo de 70% para o pagamento dos profissionais da educação não 

impactará, pelo menos em curto prazo, sobre a folha de pagamento da rede municipal de 

Educação de Santo André, já que o município ultrapassa esse percentual.  

No entanto, ao se tratar de que o pagamento dos profissionais da educação atinge mais 

de 80% dos recursos do Fundeb, nem sempre é citado que não se trata do total dos recursos da 

Educação, um discurso que confunde a análise da valorização dos profissionais da educação 

pela própria rede municipal.  Vejamos a diferença entre a receita do Fundeb, da folha de 

pagamento dos profissionais da educação com os recursos do Fundeb e da despesa total da 

Educação:  

 

Figura 41: Despesa liquidada da Secretaria de Educação, receita do Fundeb e folha de 

pagamento dos profissionais da educação do Fundeb da Prefeitura de Santo André – 2009 a 

2019. Em R$ deflacionados. 

 
   Nota: Pagamento dos profissionais da educação com recursos do Fundeb. 
   Fonte: TCE/SP, INEP/SIOPE, 2020. Valores deflacionados em reais pelo IGP-DI. Data base, dez.2019.       

    Organizado pela autora. 
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Observa-se que a folha de pagamento do Fundeb da PMSA abrange quase que a 

totalidade dos recursos do fundo, no entanto, a diferença entre a despesa total da SE e a folha 

de pagamento da Educação é grande. Há um montante significativo a ser gasto na rede 

municipal de ensino, para além da folha de pagamento do Fundeb, são os recursos próprios do 

município a serem aplicados em MDE e que precisam ser compartilhados, compreendidos, 

acompanhados e avaliados pelos CACS do município com sistematicidade, cuja 

representatividade envolve as comunidades escolares e seus representantes. 

Por outro lado, os dados indicam que os recursos do Fundeb não são suficientes para 

cobrir a folha de pagamento da Educação. Em 2019, por exemplo, a folha total de pagamento 

dos profissionais da educação foi de, aproximadamente, 254 milhões (TCE/SP, 2019), sendo 

que cerca de 162 milhões das transferências vinculadas - Fundeb - e 92 milhões dos recursos 

próprios do tesouro da PMSA. Ao somarmos, observa-se que cerca de 254 milhões foram 

destinados à folha de pagamento dos profissionais da educação em 2019 e cerca de 254 

milhões para as demais despesas e investimentos na educação.  

Em 2019, considerando a despesa total liquidada de aproximadamente 508 milhões, 

cerca de 50% do orçamento da educação foi investido na rede municipal para pagamento dos 

profissionais da Educação e cerca de 50% para demais despesas, no entanto, essa 

transparência e discussão sobre as despesas e investimentos realizados não foi compartilhada 

com a comunidade escolar.  

Além disso, o que tem pautado a valorização dos profissionais da Educação é o 

Estatuto do Magistério Municipal de 1988. A rede se depara com a falta de padrões 

atualizados que definam critérios para a valorização profissional em atendimento ao custo de 

vida da região e às legislações atuais, como por exemplo, 1/3 do tempo de trabalho para 

planejamento, o que não é cumprido integralmente na PMSA. Além disso, não há indicações 

na rede municipal sobre a discussão do Plano de Carreira, conforme as metas e estratégias do 

PME, como se segue: 

   Meta 17 - Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos de vigência deste PME, a existência 

de planos de carreira para os(as) profissionais da Educação Básica e superior pública 

de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos(as) profissionais da 

Educação Básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal. (PMSA, PME, 2016a, p. 92) 
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Entretanto, com vencimentos entre R$ 16,67 a R$ 20,24 a hora trabalhada, segundo o 

edital do concurso público de 2019, os professores da rede municipal estão com salário acima 

da média nacional, mas ainda não acompanha o crescimento do custo de vida da região, o que 

indica deficiências na valorização profissional. Por outro lado, há percentuais de aumento ao 

longo da carreira para os professores concluintes dos cursos de pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu, uma conquista importante do Estatuto de Magistério de 1988, além do aumento 

percentual a cada dois anos de trabalho a todos os trabalhadores da PMSA, cujo objetivo é o 

de incentivar a permanência na rede. Não se pode esquecer que a lei de responsabilidade 

fiscal influencia no aumento salarial ao impor limites ao gasto com pessoal e encargos até 

60% da receita corrente da PMSA. 

Além disso, pesquisa realizada por Alves et al. (2020, p.991), indica que os 

investimentos em educação, inclusive, no salário dos profissionais da educação têm enorme 

capilaridade na atividade econômica local: 

Entre 80% e 90% das despesas educacionais são destinadas ao pagamento  de  

professores  e  funcionários  de  escolas [...].  Pelo perfil  de  remuneração  destes  

profissionais,  boa  parte  dos  salários  transforma-se em consumo, com efeitos 

imediatos na atividade econômica e na arrecadação de tributos pelos 5.570 municípios 

onde eles vivem. Portanto o investimento educacional possui uma enorme 

capilaridade, atingindo de forma orgânica todos os poros econômicos da nação. 

 

No que se refere à aplicação dos recursos do Fundeb com despesas em MDE observa-

se, na figura 40, oscilações bem díspares entre os anos pesquisados, variando de 6,99% em 

2014 - menor percentual – até 20,12% – maior percentual – aplicado no ano de 2010, o que 

indica que a PMSA também cumpriu a determinação legal de aplicação de no máximo 40% 

dos recursos do Fundeb em MDE.  

No entanto, a aplicação em MDE, dos recursos do Fundeb e dos recursos próprios não 

é democratizada na rede, pois não há discussões com a comunidade escolar, o que denota 

problemas no controle e no acompanhamento dos gastos. Além disso, os CACS, como por 

exemplo, o do Fundeb, é pouco representativo e pouco dialoga com as comunidades 

escolares.  

Observa-se que a decisão do gasto em MDE é centralizada na PMSA, sem a 

participação da comunidade escolar, um descumprimento das legislações vigentes que têm 

aprovado a gestão democrática da Educação, além disso, revela os princípios da centralização 
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das decisões típicos da NGP e da PNGP, embora o discurso promovido pela Secretaria de 

Educação seja o da participação dos professores e famílias.  

Pode-se concluir que a PMSA tem cumprido os percentuais legais de aplicação do 

Fundeb para o pagamento dos profissionais da educação e a aplicação em MDE, no entanto, 

ainda no que se refere à valorização dos profissionais da Educação, há de se atentar para as 

concepções em disputa, também presentes nas dinâmicas e interesses da lógica do capital, que 

minimizam a valorização dos professores e precarizam as condições de trabalho.  

Concordamos com Dourado (2016, p.51) que precisamos romper com a lógica 

reducionista da valorização profissional, compreender e defender a “[...] relação entre 

formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de trabalho [...]”, o que 

precisa ser discutido em profundidade e garantido na PMSA, pois até o momento, não se tem 

cumprido as metas e estratégias do PME e demais legislações vigentes no que se refere à 

valorização dos profissionais da educação, visto a não regulamentação de 1/3 da jornada para  

planejamento e a não atualização do plano de carreira. 

Por outro lado, o percentual de despesas correntes em educação em relação à despesa 

total em MDE, que mantém o funcionamento dos serviços da SE, comparado com as despesas 

de capital em educação em relação à despesa total em MDE, que possibilitam a construção de 

obras, novas instalações, compra de móveis, dentre outras e dimensionam as possibilidades de 

crescimento da SE, são preocupantes.  Em 2019, por exemplo, a despesa corrente da SE foi de 

aproximadamente 97,07% do orçamento total gasto em MDE, enquanto que a despesa de 

capital foi de aproximadamente 2,93% (SIOPE, 2020). Essa comparação indica a importância 

de novos recursos à educação municipal.  

Ainda em relação à MDE, uma preocupação também recorrente diz respeito à 

aplicação das receitas de impostos e transferências, cuja obrigação constitucional é a 

aplicação de no mínimo 25% das receitas de impostos e transferências vinculadas ao ano em 

educação.  

A série histórica elaborada a partir dos relatórios da fiscalização das contas do 

município realizada pelo TCE/SP, dos anos de 2010 à 2019, demonstra que Santo André não 

garantiu a aplicação legal nos anos de 2010, 2012, 2014 e 2016, vejamos: 
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Figura 42: Percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas em 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) – Mínimo de 25% – Prefeitura de Santo 

André – 2010 a 2019.  

     
          Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, 2020. Organizado pela autora. 

               

Os dados indicam o descumprimento constitucional do Artigo 12 da CF/88 em relação 

ao gasto mínimo em MDE nos anos de 2010, 2012, 2014 e 2016:  

   A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. (CF/88, Art. 212.) 

A não aplicação dos 25% na educação indica problemas na gestão dos recursos da 

PMSA, pois a autonomia da SE na aplicação é relativa à medida que está restrita as 

legislações vigentes, principalmente aos artigos 70 e 71 da LDB, que especificam o que pode 

ou não ser gasto em MDE.  

O descumprimento do percentual dos 25% se mostra recorrente na PMSA, ocorrido 

também nos anos de 1986, 1987 e 1988 conforme apresentado na página 120. A sua não 

aplicação indica prejuízos na universalização e à melhoria da qualidade da Educação 

municipal. Na tentativa de sanar esses prejuízos à educação há jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal (STF) com indicações para o reparo das verbas em exercícios fiscais futuros: 

  É certo que a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido da 

possibilidade da compensação, pelo Município, em exercícios fiscais futuros, do 

percentual da receita resultante de impostos que deixou de aplicar na manutenção e 

desenvolvimento do ensino.” (STF, RE 723951, 2014) 

Ponderado o risco dessa jurisprudência, pois abre brechas para que a situação da não 

aplicação dos 25% se repita e, considerando que a legislação brasileira é clara em relação à 

vinculação constitucional, anual e obrigatória dos 25% para estados e municípios, no caso de 

Santo André, não se verificaram ações que buscassem a acumulação e o reparo dos 
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percentuais para os exercícios seguintes, pois os percentuais dos anos de 2011, 2015 e 2017 

não revelam a compensação dos gastos não realizados nos anos anteriores.  

Observa-se a não aplicação do percentual mínimo no ensino em MDE nos anos de 

2010, 2012, 2014 e 2016 e se considerarmos a jurisprudência do STF, observa-se que as 

compensações insuficientes nos anos de 2011, 2017 e 2019 não repararam os percentuais não 

investidos. Nesta lógica, constata-se que o município está, desde 2010, em déficits com a 

aplicação dos recursos mínimos vinculados à educação em MDE, apesar da aplicação mais 

robusta de 26,37% no ano de 2018, mas que não supriu as defasagens dos percentuais dos 

anos anteriores. Além disso, os anos de 2015 a 2019 não há dados sistematizados e 

disponíveis nas unidades escolares e nos portais de transparência da PMSA que comprovem a 

aplicação dos 30% da receita do município na educação, em atendimento a Lei Municipal nº 

9.723, de 20 de julho de 2015, meta 19 do Plano Municipal de Educação de Santo André que 

prevê: 

Ampliar os investimentos em educação pública gratuita, destinando, no mínimo, 

30% (trinta por cento) da receita do município para qualificação e remuneração do 

pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, 

manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao 

ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação, uniforme e 

transporte escolar, buscando a complementação de recursos financeiros através do 

regime de colaboração entre os entes federados. (PMSA, PME, 2016a, p.103) 

 

A análise da série histórica mostra que há inconsistência na aplicação do mínimo 

constitucional na área da educação - 25% em MDE - na rede de ensino da PMSA desde 2010 

e falta de dados sistematizados e acessíveis que comprovem a aplicação dos 30% da receita do 

município em educação a partir de 2015, conforme legislação municipal. Este dado coloca a 

PMSA em situação de alerta, pois a CF/88 prevê em seu Art. 35: 

  O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados 

em Território Federal, exceto quando: (...) III - não tiver sido aplicado o mínimo 

exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas 

ações e serviços públicos de saúde; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

29, de 2000) 

 

Os percentuais abaixo de 25% revelam que alguns gastos da Educação da rede 

municipal não foram compatíveis com MDE, o que justifica sua não aceitação pelo TCE/SP. 

Também corroboram com a discussão dos capítulos anteriores de que há necessidade de 

aprimorar os padrões mínimos de qualidade para direcionar os gastos de forma a atender 
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melhor às necessidades da rede e com maior transparência, o que reforça a importância do 

cumprimento pela PMSA da definição do CAQ, aprovado no PME. O CAQ poderia amenizar 

este problema, discussão que ainda não se iniciou na cidade. Na mesma direção os dados 

também revelam o quanto é urgente a regulamentação do CAQ pelo Novo Fundeb. 

Este quadro vivido pela rede municipal de Santo André indica um alerta em relação 

aos gastos da Educação do município e ressalta a importância da democratização do acesso 

aos gastos da Educação, uma vez que os CACS com pouca representatividade não são 

suficientes para garantir as aplicações legais, seja pelo caráter técnico, pelas disputas internas, 

falta de informações aos conselheiros, falta de formação ou mesmo pouca atuação, o que 

mostra o caráter burocrático e a plutocrático
24

também presente no acompanhamento e 

controle do gasto público, além disso, reforça a urgência da definição dos padrões mínimos de 

qualidade para o direcionamento do gasto e aprimoramento do seu controle, como já 

abordado.  

Destaca-se que o protelamento da definição do CAQ favorece os interesses de grupos 

empresariais à medida que facilita o destino do dinheiro a interesses diversos, em detrimento 

das necessidades e interesses da rede municipal, por este motivo, concordamos com 

Campanha (2019), Tanno (2018), Araújo (2016), Ximenes (2014) e Carreira e Pinto, R. 

(2006) sobre a urgência da implementação do CAQ, visto que esse instrumento garantirá os 

padrões mínimos de qualidade, o aprimoramento da gestão democrática e do controle dos 

gastos, recentemente aprovado na Lei 14.113/20.  

Outra questão importante diz respeito às verbas descentralizadas às escolas por meio 

do Convênio entre a PMSA e os Conselhos Escolares. Pesquisa realizada por Silva Z., (2013) 

já indicava que os recursos descentralizados para as unidades escolares da PMSA pouco 

atendiam aos PPPs: 

Por estas questões, postas e vividas pelo cotidiano escolar, este trabalho mostrou que 

ainda há pouca relação entre a descentralização dos recursos financeiros e a 

organização do trabalho pedagógico. Os planos de aplicação dos recursos 

financeiros descentralizados priorizaram a compra de materiais, o conserto e a 

manutenção dos espaços e equipamentos, colocando as vivências à formação do ser 

humano em segundo plano. Cabe priorizarmos a articulação cuidadosa entre os 

recursos financeiros descentralizados e o Projeto Político Pedagógico, 

preferencialmente, embasada por discussões e concepções sobre sociedade, 

educação, escola e ser humano. (SILVA Z., 2013, p. 150) 

                                                             
24 Plutocracia: O domínio do poder pelos ricos. A interferência dos ricos (da elite econômica) no exercício do 

poder numa sociedade e/ou governo. Disponível em: <www.dicio.com.br>  
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Diferente do que acontece em outros estados, como por exemplo, no Ceará, em que os 

recursos descentralizados favorecem a autonomia escolar por meio de decisões tomadas de 

forma colegiada, atendendo o PPP e ampliando os saberes da comunidade escolar sobre o 

orçamento público (SOUSA; VIDAL; VIEIRA, 2020), pesquisa realizada por Roggero e 

Silva Z. (2019) também observou que as verbas descentralizadas por algumas prefeituras da 

região metropolitana de São Paulo às escolas, não atendem às demandas de cada unidade 

escolar, seja pela insuficiência de recursos, seja pela qualidade dos gastos que muitas vezes 

são destinados a pequenos reparos e manutenções não realizadas pela prefeitura, como no 

caso da PMSA.  Além disso, na PMSA, a definição do montante de recursos descentralizados 

ainda é definida pela SE, sem a discussão da qualidade que se almeja.  

Há queixas sobre excesso de burocracia na prestação de contas, regulamentação legal, 

apoio técnico centralizado, prazos apertados para gastar e prestar contas dos recursos, 

inadequação da destinação dos valores em relação às necessidades, entre os tempos da 

distribuição, chegada dos recursos e os tempos escolares com seus PPPs.  Na mesma lógica, 

as autoras avaliaram que o CME não tem sido eficiente no acompanhamento dos gastos e nas 

orientações para a garantia do direito à educação, até porque se mantêm muito distante da 

realidade das escolas e de suas pautas de discussão, funcionando não raro, como órgãos sem 

grande representatividade junto às suas comunidades escolares, inclusive na rede municipal 

de Santo André.  

 Os dados pesquisados mostram que em 2019, por exemplo, a PMSA descentralizou 

aos Conselhos de Escola um montante de 2,7 milhões, um valor muito pequeno em relação ao 

gasto total da SE, cerca de R$ 6,06 por aluno ao mês descentralizado às escolas, cerca de 

0,4% do gasto total por aluno - ano da rede municipal de Santo André, um montante 

insignificante. Além disso, as verbas descentralizadas não levam em conta a situação de 

vulnerabilidade de cada comunidade escolar.  

 Gastou-se mais com metodologias privadas, cerca de sete milhões, cujo trabalho 

poderia ser de autoria dos professores da rede, do que com as verbas descentralizadas para os 

Conselhos de Escola. Observa-se também, nas prestações de contas das escolas, que os gastos 

em sua grande maioria são direcionados a pequenos reparos ou para situações emergenciais 

que deixaram de ser executados pela PMSA. 
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 Ficam evidentes os princípios da PNGP nas escolhas da PMSA e da SE: a 

responsabilização da comunidade escolar com a manutenção da escola e a entrada de setores 

privados da educação na rede municipal. Ao invés de fortalecer o papel da SE junto às escolas 

na consolidação de espaços cuidados, adequados à infância e de incentivar e valorizar a 

autoria e autonomia dos professores nos processos de ensino e aprendizagem, opta-se por 

gastar mais que o dobro com metodologias privadas do que com os recursos descentralizados 

às escolas. Os dados da SE da PMSA coadunam com as discussões de Parente (2020); Peroni 

e Caetano (2019); Vieria e Vidal (2015); Oliveira D. (2015) e Freitas (2012) sobre a entrada 

dos setores privados na disputa dos recursos da  educação pública.  

 O gasto total por aluno ano que se refere a despesa total consolidada de cada ano 

rateada pelo total de alunos atendidos, também é um dado que merece destaque. Vejamos o 

comportamento do gasto total por aluno ano da rede de municipal de Santo André: 

Figura 43: Gasto total por aluno ano da rede municipal de Educação de Santo André – 2010 a 

2019. Valores deflacionados em R$. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP e Laboratório de Dados 

Educacionais/UFPR. Valores deflacionados em reais pelo IGP-DI.  Data base, dez.2019.  

Organizado pela autora.  

 

O gasto total por aluno ano revela uma diminuição de R$ 1.065,06 de 2010 para 2011, 

cerca de 11 mil reais por aluno ano, o que culminou com a diminuição no gasto total da 

Educação neste período, conforme apresentado na figura 38. O valor gasto por aluno ano de 

2010 só foi recuperado integralmente em 2019. Nos anos de 2011 a 2017 o gasto oscilou em 

cerca de 11 mil reais à 11,6 mil reais por aluno-ano, em 2018 atingiu 12 mil reais e apenas em 

2019 recuperou e ultrapassou o patamar de 2010 com cerca de 13,7 mil reais gasto por aluno-

ano.  
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Neste ponto, faz-se necessária a comparação dos dados da PMSA com o de outros 

municípios. Embora haja diferenças no custo de vida de cada região brasileira, haja 

características específicas de cada município em relação à arrecadação, número de alunos 

atendidos, IDH, projetos pedagógicos diferenciados etc., a comparação possibilita questões 

importantes a serem repensadas pela PMSA.  Ressalta-se que o comportamento do gasto da 

PMSA em comparação com outras prefeituras não tem a intensão de ranquear os municípios, 

nem tampouco incentivar processos competitivos. Trata-se de contribuir com a avaliação e 

replanejamento das políticas públicas de educação para a garantia do acesso, melhoria da 

qualidade e implementação da gestão democrática. 

Ao compararmos o gasto total por aluno ano de 2019 da rede municipal de Santo 

André com o valor mínimo por aluno ano definido pelo Fundeb de 2020, cerca de R$ 

3.349,56 (MEC, 2020), observa-se que Santo André está muito além do patamar mínimo de 

investimento, R$ 13.717,80 ao ano, sendo R$1.143,15 ao mês, cerca de três vezes mais que o 

valor mínimo aluno - ano do Fundeb. Ao compararmos com outros municípios da região do 

ABCDMRR, constata-se que Santo André apresenta o gasto mais alto por aluno ano da 

região, excluindo São Caetano do Sul, a cidade com o maior IDH do Brasil, segundo o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2010). Vejamos: 

 

Tabela 12 – IDH, total de alunos, despesa da educação e gasto total por aluno ano dos 

municípios do ABCDMRR – 2019. Valores deflacionados. 

Município IDH 
Total de 

alunos 

Despesa da Educação               

em milhões de R$ 

Gasto total 

por aluno ano 

em  R$ 

Santo André 0,815 37.089 508,8 13.717,8 

São Bernardo do Campo 0,805 78.353 892,9 11.395,8 

Ribeirão Pires 0,784 7.177 78,4 10.927,2 

Mauá 0,766 18.931 193,6 10.226,2 

Diadema 0,757 28.359 292,3 10.307,6 

Rio Grande da Serra 0,749 2.060 18,4 8.951,7 

Fonte: INEP, TCE/SP e Laboratório de Dados Educacionais/UFPR, 2020. Valores deflacionados em reais pelo 

IGP-DI. Data base, dez.2019. Organizado pela autora.  
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O mesmo acontece se compararmos o gasto total por aluno ano com cidades com o 

mesmo IDH ou com IDH muito próximo ao de Santo André: 

Tabela 13: Despesa da Educação e gasto total por aluno ano de Santo André e cidades com 

IDH igual ou próximo de Santo André - SP.  

Município IDH 
Número total de 

alunos 

Despesa da Educação               

em milhões de R$ 

Gato total por 

aluno ano em R$ 

Santo André 0,815 37.089 508,8 13.717,8 

Araraquara 0,815 18.146 209,5 11.542,8 

Santana de 

Parnaíba 
0,814 30.495 329,1 10.792,7 

Fonte: INEP, TCE/SP e Laboratório de Dados Educacionais/UFPR. Valores deflacionados em reais pelo IGP-DI. 

Data base, dez.2019. Organizado pela autora.  

 

Se por um lado, o gasto relativamente alto por aluno ano da PMSA revela a condição 

de investimento na Educação, em função das características de arrecadação e a possibilidade 

de um atendimento diferenciado com infraestrutura adequada, material escolar, alimentação, 

formação continuada, número de alunos adequados em sala de aula, valorização profissional, 

dentre outros insumos que garantem a qualidade da educação e que estão referendados no 

PME; por outro, as queixas dos profissionais da educação da PMSA e as condições 

observadas na rede municipal revelam preocupações em relação à manutenção precária das 

escolas, pouca descentralização de recursos, falta de formação continuada de qualidade aos 

professores, pouca valorização profissional, número de alunos em sala de aula em dissonância 

com a meta do PME, principalmente nas Creches, compra de materiais e metodologias 

pedagógicas sem discussão com a comunidade escolar, não atendimento à demanda da 

Creche, EE e EJA, dentre outros. 

Observa-se também que o gasto total por aluno ano da PMSA em 2019 ultrapassou a 

estimativa de orçamento necessário para financiar o CAQ. Dados disponíveis no Simulador de 

Custo-Aluno Qualidade (SimCAQ) da Universidade Federal do Paraná (UFPR, 2020) 

indicam um valor  médio aproximado de R$ 10.924,28 por aluno ano para financiar o CAQ na 

PMSA, o que revela que a rede municipal  já atingiu o valor proposto pelo CAQ. Se por um 

lado, a PMSA já atingiu o patamar CAQ, por outro, os recursos ainda são insuficientes para a 
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ampliação da rede, para a valorização dos profissionais da educação e melhoria da qualidade, 

conforme as indicações do PME, já apresentadas na sessão anterior, um paradoxo a ser 

compreendido e enfrentado.  

Outro destaque refere-se ao gasto total por aluno ano e os indicadores de qualidade 

nacional. Embora o IDEB seja um instrumento do Estado avaliador no âmbito da NGP e da 

PNGP, embora não seja o melhor instrumento de avaliação da qualidade da educação, pois 

considera apenas o desempenho dos alunos em português, matemática e o fluxo escolar, 

desconsiderando as variáveis socioeconômicas dos alunos e os insumos de cada escola, além 

de responsabilizar gestores e professores pelos resultados escolares dos alunos, ranquear as 

redes de ensino, acirrando a competição entre às escolas e isentar o Estado das 

responsabilidades, é o único indicador nacional de avaliação em larga escala da Educação 

Básica brasileira, cujos alunos da PMSA participam e que nos permite analisar o conjunto dos 

municípios e, por esse motivo, será parâmetro de análise dos próximos dados.  A série 

histórica do gasto total por aluno ano e o IDEB da PMSA possibilitam novas reflexões: 

 

Tabela 14: Gasto por aluno ano, IDEB e meta do IDEB dos anos selecionados, da rede 

municipal de Santo André nas gestões a partir de 2010.  

Ano Gasto total aluno/ano IDEB Meta IDEB Gestões 

2011 11.018,53 5,4 5,5 PTB – Prefeito 

Aidan Ravin 

2013 11.052,68 5,6 5,8 PT – Prefeito 

Carlos Grana 

2015 11.383,56 6,2 6.0 PT – Prefeito 

Carlos Grana 

2017 11.432,04 6,4 6,3 PSDB – Prefeito 

Paulo Serra 

2019 13.717,80 6,3 6,5 PSDB – Prefeito 

Paulo Serra 

Fonte: INEP, TCE/SP e Laboratório de Dados Educacionais/UFPR, 2020. Valores deflacionados em reais pelo 

IGP-DI. Data base, dez.2019. Organizado pela autora.  

 

Observa-se que nos anos de 2011, 2013 e 2019, a rede municipal de ensino de Santo 

André não atingiu a meta do IDEB. Considerando que a educação é um processo e que o 
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resultado do IDEB é fruto de mais de um ano letivo de trabalho pedagógico, os resultados 

indicam dificuldades, principalmente, no penúltimo ano da gestão PTB, sob a coordenação do 

prefeito Aidan Ravin, revelados no IDEB de 2011e no IDEB de 2019, penúltimo ano da 

gestão do prefeito Paulo Serra, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).  

No caso da rede municipal de educação de Santo André, o aumento de recursos, 

principalmente nos anos de 2018 e 2019 não impactou no aumento do IDEB.  Em 2018 e 

2019, maiores gastos por aluno-ano da série histórica, a PMSA não atingiu a meta projetada 

do IDEB, visto que em 2019 a meta a ser atingida era 6,5 e a rede não ultrapassou os 6,3. 

Além disso, observa-se uma queda se comparado ao IDEB de 2017, de 6,4 em 2017 para 6,3 

em 2019.  

O quadro se agrava quando observamos as especificidades das escolas, principalmente 

as periféricas, que em sua maioria não atingiu a meta do IDEB de 2019 e apresenta alto índice 

de reprovação, acirrando ainda mais as desigualdades educacionais. Das 51 escolas 

municipais, apenas 17 atingiram a meta do IDEB de 2019, cerca de 34 escolas não avançaram 

no indicador que combina desempenho com aprovação. Se analisarmos o índice de aprovação 

de 2019, observa-se que há escolas com apenas 85% de aprovação, o que indica que 15% dos 

alunos não construíram aprendizagens suficientes para avançarem no ciclo, uma taxa de 

reprovação bastante elevada, apesar do gasto significativo por aluno ano. Sabemos que a 

reprovação incentiva o abandono escolar, fazendo com que grande parte dos alunos abandone 

a escola antes de completarem a Educação Básica.  

Além disso, a disparidade do índice entre as escolas é bastante inquietante, pois há 

escolas com IDEB 7,3 e outras com IDEB ente 5,0 e 5,3. Essa diferença significativa entre as 

escolas da rede municipal é preocupante, pois corrobora ainda mais as desigualdades dentro 

da própria cidade e da própria rede de ensino. 

 Destaca-se que é direito constitucional das crianças, jovens e adultos o acesso à 

educação de qualidade, independente das condições regionais, econômicas, sociais e culturais, 

logo, o gasto alto por aluno ano não tem considerado as especificidades de cada comunidade 

escolar à diminuição das desigualdades, no caso da rede municipal de Santo André. Os dados 

indicam que não há uma política adequada de financiamento da educação às escolas mais 

vulneráveis para além da descentralização de recursos que não tem atendido às demandas, 
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como já abordado, e da educação em tempo integral, que atende apenas 100 alunos em cada 

uma das 12 escolas periféricas selecionadas. 

A comparação do gasto por aluno ano com o IDEB dos municípios da mesma região e 

com o IDEB de municípios com IDH igual ou próximo, também indica questões importantes 

para a PMSA. Reforçamos, mais uma vez, a intensão de não ranquear os municípios e sim a 

de contribuir com a avaliação e o planeamento das políticas públicas de educação: 

Tabela 15: IDH, gasto por aluno ano em R$ e IDEB – cidades selecionadas – 2019.  

 

Município IDH 
Gasto total por aluno ano   Em 

R$ 
IDEB 2019 

Santo André 0,815 13.717,8 6,3 

Araraquara 0,815 11.542,8 6,3 

Santana de Parnaíba 0,814 10.792,7 6,4 

São Bernardo do Campo 0,805 11.395,8 6,9 

Ribeirão Pires 0,784 10.927,2 6,9 

Mauá 0,766 10.226,2 5,7 

Diadema 0,757 10.307,6 6,4 

Fonte: INEP, TCE/SP e Laboratório de Dados Educacionais/UFPR, 2020. Valores deflacionados em reais pelo 

IGP-DI. Data base, dez.2019. Organizado pela autora.  

 

Santo André é o município com o maior gasto total por aluno ano e penúltimo no 

IDEB das cidades do ABCDMRR e das cidades do estado de São Paulo analisadas com IDH 

igual ou próximo, o que nos leva a refletir sobre a importância da discussão e definição dos 

insumos necessários à melhoria da qualidade da Educação, pois o aumento do gasto em si não 

é suficiente.  Há urgência da discussão dos insumos para a definição dos padrões mínimos de 

qualidade, já apontados no PME, no PNE, na EC 108/20 e na Lei 14.113/20, o que 

contribuiria para o destino do gasto com maior coerência às necessidades da rede municipal, 

de cada comunidade escolar e impactaria favoravelmente na aprendizagem, o que avigora as 

discussões de Campanha (2019), Tanno (2018), Araújo (2016), Ximenes (2014) e Carreira e 

Pinto, R. (2006) sobre a importância dos padrões mínimos de qualidade referendados pelo 

CAQi e CAQ. 
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Na PMSA, o gasto total significativo por aluno ano revela que o município tem 

potencial para investir mais e melhor em educação para os mais vulneráveis, no entanto, o 

investimento realizado não tem contribuído para a diminuição das desigualdades local. A 

decisão centralizada do gasto pela PMSA isolada da discussão coletiva com a comunidade 

escolar e sem considerar os insumos necessários à melhoria da qualidade, está muito aquém 

de contribuir para o avanço da educação municipal, pois não explicita os parâmetros mínimos 

de qualidade, seja em discussões que antecedem a definição do gasto, seja na decisão do gasto 

ou na prestação de contas. Se de um lado os recursos são insuficientes para a ampliação da 

demanda, principalmente da Creche, EE e EJA, à valorização dos profissionais da educação e 

melhoria da qualidade, por outro, há um gasto total comparativa e relativamente alto por 

aluno ano que precisa ser compreendido. 

 Discussões coletivas e aprofundadas sobre a formação dos professores, o ingresso de 

diretores e assistentes pedagógicos, ampliação do quadro de funcionários, o trabalho com os 

alunos com dificuldades de aprendizagem, da ampliação da descentralização de recursos 

maior para as escolas periféricas, despesas de custeio e de capital, dentre outras, são 

fundamentais para a implementação dos padrões mínimos de qualidade discutidos a partir do 

CAQ aprovado no PME e precisam ser consideradas nas decisões sobre o que e onde gastar o 

dinheiro da Educação.  

Embora o PME de Santo André tenha aprovado o estabelecimento dos padrões 

mínimos de qualidade, explícitos na meta 19.13, que estabeleceu a construção de indicadores 

municipais referentes ao CAQ, para planejar e qualificar o atendimento da rede de ensino, a 

PMSA ainda não implementou o Observatório de Educação com vistas as discussões e 

definições desses indicadores e não se apropriou do acúmulo teórico sobre o tema.   

Além disso, há uma apatia na cidade, observada nos Conselhos de Acompanhamento, 

principalmente do CME e da Comissão de Educação da Câmara Municipal, mas observado 

também no Fórum Municipal de Educação, em relação ao acompanhamento das metas do 

PME, prejudicado ainda mais pela crise sanitária de 2020, o que junto a SE, tem cerceado a 

implementação do CAQ aprovado na lei do PME, que ousadamente chamarei neste trabalho a 

partir de então, de Custo Aluno Qualidade Municipal (CAQM) para diferenciar da 

regulamentação do CAQ nacional junto ao Novo Fundeb, em função das possibilidades por 

mim vislumbradas a partir dos estudos realizados, principalmente, por Araújo (2016), 

Ximenes (2014) e Pinto, R. (2018, 2008)  . 
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O CAQM, aqui proposto, pretende retomar as metas do PME no que se refere à 

definição dos padrões mínimos de qualidade para a sua implementação na cidade, de forma 

que considere as necessidades da rede municipal à diminuição das desigualdades e a partir de 

um diagnóstico aprofundado, realizado coletivamente e democraticamente pela comunidade 

escolar, concomitante às demais metas dos PME e em consonância com a EC 108/20 e a Lei 

1.4113/2020. Quiçá o CAQM de Santo André, juntamente com os CAQMs dos demais 

municípios de todo o Brasil pudessem balizar as discussões e a regulamentação do CAQ no 

Novo Fundeb, com ênfase à garantia dos padrões mínimos de qualidade e o aprimoramento da 

transparência, cujo o objetivo de garantir os preceitos da CF/88 à diminuição das 

desigualdades educacionais e sociais, retomaria a valorização da escola pública.  

A proposta do CAQM, na mesma lógica do CAQ, busca transformar a concepção e a 

dinâmica do financiamento da educação ao mudar o modo como este é compreendido e como 

é realizada a definição do gasto. Ao invés de pensar as políticas de educação a partir do 

quanto se tem de recursos, pretende-se definir quanto custa o aluno ao ano em Santo André, 

para que se saiba qual é o orçamento necessário para a garantia do direito à educação, pautado 

nos insumos necessários à rede municipal, principalmente, no que se refere à ampliação das 

creches e a implementação de uma política educacional de qualidade à diminuição das 

desigualdades no município, princípios contrários à lógica do capital que incide sobre o corte 

de gastos nas políticas sociais.  

Outro aspecto importante do financiamento da rede municipal de Santo André diz 

respeito à entrada dos setores privados na educação, conforme discutido nos capítulos 

anteriores e que pode impactar no destino do gasto da PMSA sem contribuir para o avanço da 

aprendizagem e da qualidade da rede municipal. 

Para efeito da compreensão da entrada do setor privado na educação municipal de 

Santo André, destacam-se dados do ano de 2017. A escolha deste ano deve-se ao 

posicionamento dos professores da rede, por meio de Cartas Abertas à comunidade, SE, 

Fórum Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação, questionando o mau uso 

do dinheiro público, devido a incoerência da compra de livros paradidáticos aos alunos, 

incompatíveis com os PPPs, cujo mote teve apoio formalizado por vários grupos de 

professores da rede municipal da PMSA (Anexo 1 ). Vejamos alguns gastos de 2017: 
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Tabela 16 – Contratos diversos da Prefeitura de Santo André – 2017. 

 Contrato Destino Quantidade 

 

Valor total 

em R$ 

 

Valor 

unitário 

em R$ 

Nº 523 

Brasileirinh

o 

Fornecimento de livros 31.754 3.028.039,68 95,36 

Nº 521 

MINDLAB 

Fornecimento de conjuntos 

educacionais da metodologia 

Mind Lab – livros 

16.338 5.446.321,00 333,35 

Total ____________________ 48.306 8.474.360,68 
_______

_ 

                   Fonte: http://e-compras.santoandre.sp.gov.br/, 2017. Organizado pela autora. 

Os dados mostram um gasto de cerca de 8,4 milhões com fornecimento de livros e 

metodologias de aprendizagem, um recurso que poderia ter sido usado em benefício das 

demandas do PPP de cada unidade escolar. Embora a compra de livros seja um insumo 

importante à melhoria da qualidade da educação, a compra centralizada pela SE, sem 

discussão com a comunidade escolar, ocasionou o mau uso do dinheiro público, uma vez que 

os livros não foram condizentes com os PPPs e apresentaram conteúdos em desacordo com os 

planos de ensino, por este motivo, foram pouco e até mesmo inutilizados pelos professores, e 

em alguns casos, inclusive, a pedido das famílias. Destaca-se, no caso de um dos contratos 

acima, que as críticas se fizeram também em relação aos conteúdos racistas e estereotipados 

expressos explicitamente nas gravuras e conteúdos dos livros, contrários a Lei 10.639, de 

2003 e a Lei 11.645, de 2008, que torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-

brasileira e indígena, o que também foi explícito pelos professores na Carta Aberta à 

comunidade andreense.  

Nota-se também, no contrato nº 521, o descumprimento da estratégia 19.16 do PME 

que aprovou a exclusão de pacotes de sistemas de ensino que terceirizem o processo de ensino 

e aprendizagem do financiamento da educação municipal, como segue: “Excluir do 

financiamento da educação municipal a aquisição de pacotes de sistemas de ensino que 

terceirizem o processo de ensino aprendizagem” (PMSA, 2016, p. 108). Observa-se o 

descumprimento do PME em benefício do capital privado e da hegemonia de determinados 

grupos, o que minimiza a autoria e a autonomia pedagógica dos professores e desconsidera os 

http://e-compras.santoandre.sp.gov.br/
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PPPs. Nesta questão, mais uma vez, o alerta e as implicações dos teóricos aqui estudados, são 

observados a nível local na PMSA. 

A reorganização curricular da rede municipal de Educação também é um aspecto que 

merece aprofundamentos para compreendermos suas relações com o financiamento da 

educação para o fortalecimento do capital e enfraquecimento da escola pública. Nos anos de 

2017, 2018 e 2019, o movimento de reorganização curricular na rede municipal de Educação 

de Santo André, atrelado a BNCC, pode ter incidência para novas entradas de setores 

privados, inclusive com a venda de metodologias de aprendizagem e material didático, pois o 

setor privado tem se articulado para a construção e direção da política educacional no país.  

No caso da BNCC, segundo Perroni e Caetano (2015) houve influências de sujeitos 

individuais e coletivos que atuam na área da educação e fora dela: 

Basicamente, esse grupo é composto de grandes instituições privadas que têm-se 

articulado com instituições educacionais globais, visando promover mudanças na 

educação dos países, especialmente no currículo e avaliação e, consequentemente, 

na formação docente, entre outros. São mudanças baseadas nas reformas ocorridas 

nos Estados Unidos, Austrália, Chile e Reino Unido que construíram e 

implementaram, recentemente, padrões curriculares nacionais e que são 

questionados atualmente por um conjunto de pesquisadores da área sobre as 

melhorias e ou prejuízos à qualidade da educação. No caso dos Estados Unidos, as 

reformas curriculares, incluindo a avaliação, “foram utilizadas à exaustão e nem por 

isso houve melhoria no cenário educacional americano” (FREITAS, 2012). 

Pesquisas têm mostrado que países que vêm adotando esse tipo de medida 

caminham para o retrocesso educacional com políticas privatistas (RAVITCH, 

2011). É o que questionamos também com o processo desencadeado de construção 

da Base Nacional Comum Curricular no Brasil. (PERONI; CAETANO, 2015, p. 

344).  

 

As autoras ainda completam que no contexto do capitalismo, os empresários 

participam das mais diferentes organizações da sociedade civil, elencadas como institutos e 

fundações, inclusive na construção da BNCC. Para elas o movimento da BNCC evidencia a 

privatização por dentro da escola pública e esclarecem que: 

No apoio institucional ao Movimento pela Base, estão as instituições Cenpec, 

Comunidade Educativa-Cedac, Instituto Inspirare, Instituto Natura, Fundação 

Lemann, Instituto Unibanco, Fundação Roberto Marinho e Instituto Ayrton Senna. 

Essas instituições também fazem parte do Movimento Todos pela Educação. 

(PERONI; CAETANO, 2015, p. 356).  

 

Esse tipo de movimento vivenciado na construção da BNCC delega ao mercado o 

poder de decisão da e para a esfera pública, o que influencia a educação por meio da escolha 

dos conteúdos, dos procedimentos e das relações de poder, que passam a ser direcionadas 
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pelos valores do mercado em detrimento à formação humana integral, que tem sido alertado 

há décadas por autores e grupos progressistas. O movimento também revela a articulação do 

grande capital em parceria com as OIs, aprofunda as possibilidades de parceria com as 

fundações e institutos empresariais com a educação pública e demonstra que a Educação 

Básica se tornou a “bola da vez” do mercado.  

No âmbito dos recursos da educação essa interferência se dá por meio da organização 

e venda de apostilas, materiais de orientação aos docentes, planejamento de aulas, plataformas 

de avaliação e, até mesmo, na formação dos docentes com orientações para as suas práticas, 

como já mencionado. Esse tipo de ação disponibiliza uma parcela significativa dos recursos 

públicos para o setor privado, o que poderia ser utilizado para aprimorar e fortalecer os 

mecanismos pedagógicos e de gestão dentro da própria rede pública. Além disso, a 

organização e venda de materiais e plataformas pedagógicas incide fortemente sobre o 

planejamento docente, transformando os profissionais da educação em meros reprodutores de 

propostas padronizadas aos interesses do mercado. Esse movimento de direcionamento dos 

recursos públicos ao setor privado enfraquece a escola pública e seus PPPs, pois não atende às 

demandas das escolas e seus territórios. 

Como já dissemos, movimento muito semelhante e atrelado aos princípios da BNCC é 

observado na reorganização curricular da rede municipal de Educação de Santo André, 

iniciado em 2017 e poderá incidir na disputa dos recursos do município pelas instituições 

privadas e na entrada de pacotes privados para a formação dos professores, plataformas para 

planejamento, avaliação, registro do trabalho pedagógico, venda de materiais didáticos, dentre 

outros. 

 Os gastos da Educação de Santo André revelados nos contratos de 2017, mas também 

observado nos anos de 2018 e 2019
25

, já demostram a entrada do setor privado no currículo e 

na metodologia de ensino na rede, o que também incide sobre os padrões de qualidade e sobre 

as mudanças de concepção da escola pública. Além de cooptar os recursos da educação 

pública, contribui para a manutenção da divisão internacional do trabalho, pois enquanto as 

grandes corporações dominam e centralizam o planejamento do trabalho pedagógico, os 

professores são direcionados à plutocracia e passam a exercitar o trabalho pedagógico 

meramente como reprodutores de ações descontextualizadas da realidade e das necessidades 

pedagógicas dos alunos.  

                                                             
25 Dados disponíveis em: http://e-compras.santoandre.sp.gov.br/ 

http://e-compras.santoandre.sp.gov.br/
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Essa possibilidade contribui para a desvalorização do magistério e a naturalização da 

negação da autonomia docente, e cotidianamente, busca transformar as relações entre o 

Estado e a sociedade: o que até então era de responsabilidade e compromisso do professor – o 

trabalho pedagógico – passa a ser assumido pelas empresas, minimizando o compromisso 

social dos professores e tomando para o mercado, o compromisso social com a Educação, 

camufladas de um discurso pseudoprogressista que encobre os reais interesses e demandas do 

capital.  

Analisar os meandros da reorganização e implementação curricular, concomitante com 

o acompanhamento da especificidade dos gastos, como por exemplo, os contratos, são 

fundamentais para compreendermos a que e a quem se destinam os recursos da educação e 

qual parcela da sociedade será beneficiada com tal decisão. Além disso, em meio à crise 

sanitária iniciada em 2020, este alerta se intensifica.  

Para Bufrem (2020, p.104) no contexto da crise sanitária mundial, há no Brasil, 

inclusive, [...] “iminência de um desmonte total das estruturas públicas, pós-pandemia, com a 

retomada do processo de privatização [...]”, que segundo as análises deste trabalho, tende a se 

intensificar em nível local, uma vez que a Medida Provisória 961 de 2020, que flexibilizou as 

regras de licitações e contratos para toda a administração pública, durante o enfrentamento do 

estado de calamidade em razão da pandemia, soma-se à EC 95/16 que congelou os 

investimentos em educação, à Lei nº 8.666, de 1993 que versa sobre os processos de licitação 

em contratos da administração pública; à Lei nº 9.637 de 1998, que dispõe sobre a 

qualificação das entidades como Organizações Sociais (OS) e à Lei nº 13.243 de 2016 que 

dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico e à inovação, aprimorando os caminhos 

e aprofundando a saída do dinheiro público para o setor privado em benefício do mercado e 

em detrimento das políticas sociais.  

Para aprofundarmos um pouco mais o entendimento dos fundamentos que permeiam o 

destino dos recursos da educação municipal de Santo André faz-se necessária a análise ainda 

mais detalhada dos gastos. Optou-se pelo levantamento detalhado dos gastos dos anos de 

2015, primeiro ano da aprovação do PME e do ano de 2019, última prestação de contas no 

momento da elaboração desta pesquisa.  
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Os dados dos anos selecionados estão disponíveis no portal do TCE/SP. 
26

 O 

levantamento  considerou os gastos da educação da PMSA acima de 100 mil reais, excluindo 

a folha de pagamento dos profissionais da educação. Os dados foram deflacionados pelo IGP-

DI  para dezembro de 2019 e categorizados de acordo com a classificação orçamentária da 

despesa e sua análise permitirá a compreensão das especificidades do gasto e das prioridades 

da pasta nos anos pesquisados. A sistematização indica o seguinte panorama:  

 

Tabela 17: Despesas diversas acima de 100 mil reais da Secretaria da Educação da Prefeitura 

de Santo André – 2015 e 2019 – Valores deflacionados em R$. 

     Despesas 2015 2019 

 IPMSA e INSS      52.442.176,30   59.389.419 

 Construção, manutenção e reforma        28.202.431,31  38.230.390,52 

 Serviço de limpeza, conservação e higiene 29.110.463,33   26.417.220,59 

 Creches Conveniadas 19.067.487,51   24.215.338,00 

 Merenda 20.648.575,09  23.245.968,09 

 Água, luz e telefonia   13.934.896,73   13.152.619,97 

 Transporte escolar, manutenção e gestão de veículos 7.097.077,38 11.292.163,91 

 Sabina 12.442.486,99 8.368.485,05 

 MindLab ----------------- 6.995.662,40 

 Ações complementares CESAS 4.282.225,33 4.621.766,00 

 Cursos Profissionalizantes – Apoio FAUSCS 4.476.296,87 3.276.108,48 

 Fundação do ABC 3.288.336,20  3.317.428,56 

 Informática  1.801.055,57 3.303.399,58 

 Aquisição de equipamentos e mobiliários   3.191.756,60  3.160.495,14 

 Descentralização de recursos às unidades escolares 2.517.286,25 2.707.180,00 

 Material de expediente 2.017.586,72  1.636.959,54 

 Assessoria e empreendimento esportivos 561.103,56  792.784,2 

 São Paulo SE 2.015.421,97  918.883,96 

 Kit de Material escolar/alunos ----------------- 546.397,86 

 Projeto Mais Saber Integral     ----------------- 471.914,75 

 APAE 667.799,05   467.330,00 

 Copiadora  857.774,96  367.000,20 

 Locação de imóveis  1.916.925,27  297.005,91 

 Locação de infraestrutura  4.357.761,96  220.869,85 

 Piscinas e guarda vidas 856.776,55  293.261,00 

 Publicações oficiais DGABC 342.450,92 136.624,20 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, 2020. Valores deflacionados em reais 

pelo IGP - DI. Data base, dez.2019. Organizado pela autora.  

                                                             
26 Acesso aos dados do TCE/SP: https://www.tce.sp.gov.br/portais-transparencia 
 

https://www.tce.sp.gov.br/portais-transparencia
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Optamos por analisar os gastos da Tabela 17 em duas categorias, primeiro as 

relacionadas ao comportamento e às mudanças do gasto: os maiores, os menores gastos e 

inserções de novas despesas; segundo, as relacionadas aos insumos do CAQ, já abordados 

neste trabalho e que se referem à estrutura e funcionamento da rede municipal, ao acesso e 

permanência dos alunos, à gestão democrática e as relacionadas aos trabalhadores e 

trabalhadoras em educação. Embora já tenhamos constatado até aqui, que não há discussão e 

planejamento da PMSA para o destino do gasto a partir do CAQ, apesar da aprovação no 

PME, a análise com este foco também mostrará as contradições a serem superadas.  

Quanto ao comportamento do gasto, observa-se que os cinco maiores gastos da SE da 

PMSA nos anos de 2015 e 2019, excluindo a folha de pagamento dos profissionais da 

educação, é com o Instituto de Previdência Municipal de Santo André (IPSA) e com o 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); seguido do gasto com construção, 

manutenção e reforma; serviço de limpeza, conservação e higiene; creche conveniada e 

merenda.  

No que se refere ao IPSA e o INSS, sabe-se que a contribuição e recolhimento 

patronal são obrigatórios para que os trabalhadores tenham direito à aposentadoria e demais 

benefícios previdenciários, no entanto, não foi possível confirmar nos gastos se há a inclusão 

dos inativos, o que seria inconstitucional, como já apresentado neste trabalho. Os 

questionamentos realizados aos órgãos competentes não foram respondidos. 

Quanto à construção, manutenção e reforma e creches conveniadas, observam-se entre 

2015 e 2019, aumento bastante expressivo nos gastos com construção, manutenção e reforma, 

cerca de 10 milhões e aumento com as despesas das creches conveniadas em cerca de 5 

milhões. Se por um lado esse aumento revela o esforço do município em resolver o problema 

das vagas da creche com construção de novas unidades e atender as metas do PME, por outro, 

revela o aumento dos recursos ao setor privado com o aumento do repasse para as 

conveniadas.  

No que se refere às creches conveniadas, além de fortalecer a entrada das instituições 

privadas na disputa e no cômputo do gasto da Educação municipal, há divisão do atendimento 

das creches gratuitas entre as diretas e as indiretas – conveniadas – uma diferenciação na 

garantia do direito à educação que deixa de ser opcional para as famílias em função dos 

critérios de ingresso e da demanda não atendida pela rede direta. Essa diferenciação entre as 
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creches diretas e as indiretas/conveniadas é comprovada na discrepância em relação à 

estrutura física, ao serviço prestado e à valorização dos profissionais da educação, 

evidenciado, principalmente, na precarização do trabalho docente das creches conveniadas, 

com salário muito abaixo dos profissionais da rede municipal, dentre outros problemas 

relativos às condições de trabalho, o que possivelmente, interfere no serviço prestado ao 

munícipe. No entanto, a ampliação de vagas prevista tanto o PME, como no Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 2018 entre a Defensoria Pública e o Ministério 

Público do Estado de São Paulo com a PMSA, não sinalizam a universalização do 

atendimento.  

Na mesma lógica, no caso do serviço de limpeza, conservação e higiene observa-se a 

possibilidade da terceirização como uma alternativa da PMSA para atender a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e não ultrapassar os 60% do gasto com a folha de pagamento da 

PMSA, uma característica dos princípios da NGP e PNGP, para direcionar o repasse ao setor 

privado. 

Destaca-se também que dois dos maiores gastos: construção, manutenção, reforma e 

serviço de limpeza, conservação e higiene não tem atendido a rede municipal a contento. Não 

raro, observam-se queixas sobre a falta de qualidade do serviço prestado da limpeza e 

problemas diversos nas construções das novas creches, nas manutenções e reformas das 

EMEIEFs, apesar do gasto alto. Observa-se, em nível local, na PMSA, que o serviço privado 

nem sempre é sinônimo de qualidade. 

Embora saibamos que os gastos com a merenda não entram no cômputo da MDE, sua 

análise é importante, pois muitas vezes, a merenda é o único alimento das crianças em 

vulnerabilidade social, além de ser inserido como um conteúdo que contribui à construção de 

hábitos alimentares adequados, logo, deve ser acompanhado e analisado no gasto total da 

educação pela sua importância à permanência dos alunos na escola e à formação humana. 

 Quanto aos gastos com a merenda, sabe-se por força da lei, que 30% dos recursos têm 

a obrigatoriedade de beneficiar a agricultura familiar e tem favorecido cooperativas de 

pequenos agricultores, inclusive da região. Na PMSA observa-se também o cuidado 

nutricional e de higiene da Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André 

(CRAISA), que garante uma alimentação balanceada e individualizada para os alunos, 

inclusive àqueles com restrições alimentares. No entanto, no geral, a merenda é pouco 
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diversificada, não raro, com muitas sopas, o que motiva o desperdício e sinaliza queda da 

qualidade ano a ano. O pouco que se observa de melhora no que se refere à diversidade da 

merenda ofertada se dá em períodos próximos aos eleitorais, esporádicos e não contínuos. 

Em uma conta básica, dividindo o total do gasto da merenda com o total de alunos 

atendidos no ano de 2019 e sem considerar as especificidades, como por exemplo, as do 

lactário das creches, dentre outras, chegamos ao valor total de R$ 626,76 por aluno ao ano 

gasto com merenda, cerca de R$ 3,13 ao dia, um valor maior do repassado pelo governo 

federal via PNAE, por dia letivo, para cada aluno matriculado: creches no valor de R$ 1,07; 

Pré-Escola de R$ 0,53; Ensino Fundamental e Médio de R$ 0,36; Educação de Jovens e 

Adultos de R$ 0,32; Ensino Integral de R$ 1,07 e alunos que frequentam o Atendimento 

Educacional Especializado no contraturno: R$ 0,53. 

 No entanto, apesar de ser um dos maiores gastos da Educação da PMSA, o valor de 

R$3,13 ao dia por aluno matriculado não possibilita variedade de alimentos que incentive as 

crianças a comerem frutas, legumes e verduras das mais diversificadas possíveis e que 

contribua para a formação de hábitos alimentares saudáveis, o que se observa em muitas 

escolas da rede municipal é a recusa por parte dos alunos em função da aparência pouco 

convidativa da merenda e da não aceitação em função do sabor, quando não raro, o 

desperdício. Esse quadro indica a necessidade de aumento de recursos em consonância com 

uma melhora na gestão, no que se refere a diversificação e apresentação dos alimentos para 

que de fato incida positivamente sobre a alimentação diária dos alunos e sobre os hábitos 

alimentares. 

O gasto alto com água, luz e telefonia, cerca de 13 milhões ao ano, demanda ações 

sustentáveis de economia e reutilização de água e energia com as escolas, o que tem 

acontecido isoladamente em algumas, em função dos seus próprios PPPs. Não há uma ação 

coordenada da PMSA para essa economia, não raro observam-se salas de aula sem 

interruptores elétricos permanecendo com as luzes acessas, mesmo quando seus alunos estão 

em atividades em outros espaços, torneiras vazando, canos rompidos, dentre outras questões 

que, sanadas, contribuiriam para a economia do gasto e para a formação de uma cultura de 

sustentabilidade ambiental na escola e de uma comunidade escolar ecologicamente 

consciente.  
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Aumento expressivo pode ser notado nos gastos com o transporte escolar e sua 

manutenção. O transporte escolar gratuito é realizado por contratação de empresas, 

cooperativas de transporte cadastradas ou autorizadas ou por veículos próprios da PMSA de 

acordo com o artigo 10 da LDB 9394/96. No caso da PMSA, há prioridade no transporte 

escolar gratuito para os alunos que residem distantes da escola acima de 2 Km e os portadores 

de necessidades especiais. Se de um lado há terceirização do transporte para atender os alunos 

que moram longe da escola e/ou que necessitam de transporte adaptado, o que revela que os 

alunos não estão sendo atendidos próximo às suas residências, principalmente, no 

Atendimento Educacional Especializado, evidenciando um problema no acesso, ainda não 

superado na rede municipal de Santo André, de outro lado, o transporte próprio da PMSA 

disponibilizado às escolas para realização de atividades extraclasse se restringe, 

principalmente, a ida à SABINA, duas ou no máximo três vezes ao ano, o que não atende os 

PPPs em sua integralidade. Observa-se que grande parte do gasto aqui expresso com 

transporte também se refere aos serviços terceirizados e não atende com sistematicidade a 

rede como um todo, em seus PPPs, apesar do gasto significativo. 

Aumento expressivo também se observa nos gastos com informática. Embora os 

gastos tenham aumentado de 1,8 milhões em 2015 para 3,3 milhões em 2019, o impacto da 

modernização dos serviços ainda não é observado na aprendizagem dos alunos, a não ser pela 

troca de computadores em alguns Laboratórios Pedagógicos de Informática (LPI) e a melhora 

para acesso à internet nestes laboratórios. Esse aumento no investimento não mudou a 

dinâmica de acesso e democratização da internet nos processos de ensino e aprendizagem, 

pois os laboratórios, desde a sua última ampliação, já contavam em média com 15 

computadores, possibilitando o acesso dos alunos uma ou no máximo duas vezes na semana, 

por apenas uma hora, em revezamento com os colegas da classe.  

Além disso, não há formações e discussão sobre o uso das Tecnologias da Informação 

e Comunicação no trabalho pedagógico, nem mesmo iniciativas sobre os Recursos 

Educacionais Abertos (REA)
27

 e Software Livre que possibilitariam a inserção da rede 

municipal em práticas pedagógicas em recursos digitais abertos, software, tecnologias livres e 

                                                             
27 REA são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa, em qualquer suporte ou mídia, que estão sob domínio 

público, ou estão licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O 

uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. 

Recursos educacionais abertos podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, 

artigos de pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer outra ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o 

acesso ao conhecimento. (SANTANA; ROSSINI; PRETTO, 2012, p. 10).  
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direitos digitais que contribuiriam para a compreensão e utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) de forma ética, reflexiva, crítica com ênfase a autoria e 

protagonismo dos professores. 

Neste contexto de modernização administrativa, também revelados no aumento dos 

gastos em informática, já se observa na rede municipal possibilidades para a entrada de 

plataformas privadas para a inserção de dados das avaliações dos alunos e planejamento dos 

professores, outra característica dos princípios da NGP e da PNGP que burocratiza e precariza 

o trabalho pedagógico ao minimizar as discussões coletivas e individualizar cada vez mais os 

processos de avaliação e planejamento pedagógico. Além disso, não há informações e 

discussões com a comunidade escolar sobre a privacidade dos dados dos alunos e professores 

frente a presença das grandes corporações capitalistas, como a Google e a Microsoft, que 

coletam dados por meio do que é acessado e compartilhado e, a partir dos algoritmos de 

inteligência artificial, criam perfis e prenunciam comportamentos, definem as propagandas e 

até mesmo induzem novos acessos. Os gastos revelam que há computadores novos na rede 

municipal, muito por pressão das grandes indústrias de equipamentos e, ainda, exclusivo aos 

Laboratórios Pedagógicos de Informática, porém, sem contribuir com a qualificação da 

concepção do espaço escolar no que diz respeito à democratização do acesso à informação e 

autoria dos professores e alunos neste processo.   

Quanto ao gasto com a SABINA, embora essa escola parque do conhecimento seja 

considerada um dos principais centros atrativos de ciência e educação do país, desde a sua 

origem possibilita acesso ilimitado aos estudantes e profissionais da educação da rede 

municipal, crianças de 0 a 5 anos e pessoas com deficiência, embora seja cobrado ingresso aos 

demais visitantes nos valores de R$ 10,00 a R$ 40,00 (valores de 2019) a depender da 

atividade e idade do visitante. Não podemos negar que a SABINA despende um gasto 

significativo, principalmente se considerarmos as demandas de acesso não atendidas pela rede 

municipal em relação as creches, à melhoria da qualidade e o pouco impacto da própria 

SABINA na aprendizagem dos alunos, ora por dificuldades de acesso dos alunos ao espaço, 

ora devido a falta de transporte, ora pelo distanciamento de seus projetos das discussões 

pedagógicas das escolas e dos PPPs,  questão que precisa ser revista. Além disso, o seu 

funcionamento e manutenção está designado às parcerias público privadas, justificado em 

função das especificidades do serviço prestado, o que afasta, ainda mais, seus projetos dos 
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PPPs das escolas e desvaloriza os profissionais da rede que poderiam se especializar para a 

atuação.  

No que se refere às Ações Complementares que acontecem, prioritariamente, nos doze 

CESAs
28

 espalhados pela cidade, cujas atividades se direcionam ao esporte, cultura, arte e 

lazer, também observa-se um gasto bastante significativo de 4,6 milhões, porém, as atividades 

não atendem todos os alunos da rede. Esse atendimento também conta com a implementação 

de ações coordenadas por uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 

Questiona-se as mudanças ocorridas neste projeto a cada quatro anos, segundo os interesses 

dos planos de governo e a pouca articulação com os PPPs das escolas. Observa-se uma tensão 

entre os profissionais contratados que temem a cada quatro anos, o fim do contrato e até 

mesmo atrasos em seus pagamentos, além disso, essa decisão não valoriza os profissionais da 

rede municipal, que poderiam atuar neste projeto com maior autonomia e inserção no 

território.  

Destaca-se o gasto com assessoria esportiva de aproximadamente 550 mil de reais em 

2015 e 790 mil reais em 2019 para o fornecimento de materiais e serviço de instalação de 

manta sintética em dois campos de futebol, em dois CESAs, o que pouco impacta na 

aprendizagem, uma vez que os alunos utilizam a quadra com sistematicidade, inclusive nas 

aulas regulares de educação física.  

Em relação aos menores gastos, observa-se que os cinco menores no ano de 2015 

foram realizados com publicações oficiais, assessoria e empreendimentos esportivos; APAE; 

piscina e guarda vidas e copiadora. Em 2019, com as publicações oficiais, piscinas e guarda 

vidas, copiadora; locação de infraestrutura e locação de imóveis.  

No que se refere à copiadora, que aparece como um dos menores gastos em 2015 e 

também em 2019 é disponibilizado às escolas, creches e centros públicos cotas mensais para a 

impressão de atividades pedagógicas aos alunos, em média de 10 a 15 cópias por aluno ao 

mês, a depender do tamanho da escola e faixa etária dos alunos, o que não chega a uma cópia 

ao dia por aluno. Essas atividades reproduzidas são planejadas pelos professores a partir das 

avaliações diagnósticas e das necessidades de aprendizagem das turmas. De 2015 a 2019, 

houve uma diminuição de quase 500 mil reais neste gasto, apesar das queixas dos educadores 

                                                             
28 O CESA constitui-se em um complexo educacional, que envolve a EMEIEF, Creche, Centro Comunitário e 

Biblioteca, com pista de caminhada, área de convivência, piscina e quadra poliesportiva, onde eles podem 

desenvolver atividades esportivas, de arte, cultura e lazer. (PMSA, 2020) 
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de que o número de cópias disponibilizado é insuficiente para atender as necessidades 

pedagógicas das diversas áreas do conhecimento. Logo, o menor gasto direcionado à 

copiadora evidencia que a organização do trabalho pedagógico por meio da autoria e 

autonomia dos professores e da incidência do PPP nos processos de ensino e aprendizagem 

parece não ser prioridade da PMSA. O gasto com metodologia privada MindLab, como já 

apresentado, cerca de 7 milhões, é dezenove vezes maior do que o gasto com copiadora, que 

possibilita a organização e autoria do trabalho pedagógico por parte do professor a partir do 

PPP.  

Outro destaque refere-se ao gasto com a APAE, instituição filantrópica de direito 

privado sem fins lucrativos, cujas unidades recebem recursos públicos de cinco fontes: 

convênio com o SUS, Fundo Nacional de Assistência Social, doações espontâneas, Fundeb e 

do FNDE/PDDE. Apesar de o gasto ter diminuído em cerca de 200 mil reais de 2015 a 2019, 

no que se refere aos recursos repassados pela PMSA via convênio, algumas questões 

merecem análise. Considerando que a rede municipal de Santo André atende a Educação 

Especial na perspectiva da educação inclusiva, garantindo práticas de respeito à diversidade 

humana e a valorização da pessoa com deficiência, segundo as legislações vigentes, inclusive 

com atendimento especializado nas Salas de Recursos Multifuncionais, pelo CADE, no polo 

bilíngue, na natação adaptada - NANASA, no CAEM e na parceria com a Fundação do ABC, 

o recurso destinado a APAE possibilitaria a ampliação desse atendimento na rede municipal. 

Por outro lado, a APAE da cidade busca atender as crianças, jovens e adultos cuja condição 

individual impossibilita a inclusão escolar imediata e /ou a permanência da rede regular de 

ensino, no entanto, esse desafio poderia ser assumido pela Secretaria da Saúde em parceria 

com a SE. Mais uma vez se evidencia a disputa do dinheiro público pelas instituições privadas 

e o enfraquecimento do Estado neste contexto, em função da secundarização do investimento 

nos profissionais e potenciais da rede municipal, o que também coaduna com as discussões 

apresentadas pelos autores destacados neste trabalho.  

No que se refere à diminuição do gasto, houve em 2019 uma economia no gasto com 

os cursos profissionalizantes da EJA, publicações oficiais no DGABC, com piscinas e guarda 

vidas, locação de infraestrutura, locação de imóveis, à Secretaria do Estado de São Paulo, à 

SABINA, com material de expediente, aquisição de equipamentos e mobiliário, água, luz e 

telefonia e serviço de limpeza, conservação e higiene.  
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Quanto ao gasto com os cursos profissionalizantes e formação da EJA, observa-se em 

2015 gastos de aproximadamente 4,4 milhões de reais junto a parceria com o Centro de 

Educação, Estudos e Pesquisas (CEEP) e uma diminuição considerável em 2019 na parceria 

com a Fundação de Apoio à Universidade São Caetano do Sul (FAUSC) com cerca de 3,2 

milhões destinados ao atendimento da Educação de Jovens e Adultos com Formação Inicial e 

Continuada (EJA-FIC), com cursos profissionalizantes em alimentação, imagem pessoal, 

informática, construção civil e administração. Ressalta-se queixas em relação a qualidade das 

formações oferecidas aos profissionais,  problemas de manutenção dos equipamentos, 

laboratórios precarizados e uma tensão contínua entre os profissionais em relação à 

continuidade dos contratos, ficando a mercê dos interesses das políticas de governo. Além do 

mais, foram implementados na cidade, cursos rápidos de artesanato, beleza, construção civil, 

cultura, gastronomia, recursos naturais e workshops ofertados pelo Núcleo de Inovação Social 

– Fundo Social de Solidariedade de Santo André, uma duplicidade frente ao serviço prestado 

pelo DEJA. 

Em relação ao material de expediente observa-se diminuição de 380 mil reais, o que 

justifica as queixas dos profissionais da educação pela falta ou controle no uso de materiais 

básicos como: giz de lousa, sulfite, papel higiênico, fraldas. álcool, clips, grampos e outros 

materiais para uso com os alunos. 

Chama atenção a diminuição de gastos com locação de infraestrutura e locação de 

imóvel. No que se refere à locação de infraestrutura para eventos culturais e atividades 

pedagógicas extraescolares uma economia de mais de 4 milhões, somada a 1,6 milhões de 

economia de aluguéis, cujo atendimento foi realocado e adaptado à espaços da PMSA. Não se 

observa impactos negativos dessas mudanças na dinâmica de trabalho e funcionamento da 

rede, nem mesmo, no que se refere aos processos de ensino e aprendizagem, uma economia 

necessária, o que indica melhoria da gestão dos recursos. 

No tocante à piscina e guarda vidas, a diminuição de cerca de 560 mil nos gastos 

impacta consideravelmente no acesso dos alunos. As queixas versam sobre o uso esporádico 

das piscinas pelos alunos, ora por quebra de equipamentos, ora por consertos demorados ou 

atrasos nas contratações dos guardas vidas. A subutilização desses equipamentos tem 

impossibilitado o acesso contínuo dos alunos. 
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Em relação às publicações oficiais da PMSA que são noticiadas no jornal de maior 

circulação da cidade, o Diário do Grande ABC, também observa-se uma diminuição nos 

gastos de cerca de 205 mil. No entanto, a página oficial da internet da PMSA poderia assumir 

a publicação oficial, buscando economizar ainda mais, o que indica problema na gestão do 

gasto. 

Observa-se diminuição dos gastos destinados à Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo referentes à complementação do pagamento para os professores da rede estadual 

que trabalham nas poucas escolas municipalizadas na PMSA, cerca de seis. A justificativa que 

se encontra para esta diminuição é a aposentadoria dos professores da rede estadual o que, 

consequentemente, aumenta os gastos com a folha de pagamento da Educação da PMSA, pois 

são repostos por professores da rede municipal para a continuidade do atendimento. 

Embora a diminuição do gasto em aquisição de equipamentos e mobiliários seja 

pequena, cerca de 30 mil reais, não há na rede municipal compra que supra as necessidades de 

mobiliários há mais de 10 anos. Além disso, boa parte dos móveis já ultrapassaram 20 anos ou 

mais de uso, o que requer manutenção constante pelas unidades escolares com as verbas 

descentralizadas às escolas e muitas vezes, a troca de móveis entre as unidades escolares e até 

mesmo o uso de mobiliário não adequado a faixa etária atendida, o que demandaria aumento 

neste gasto. Parece que a preocupação em manter a estrutura mobiliária da rede não tem sido 

prioridade, apesar da necessidade. 

Ao comparar os anos de 2015 com 2019, observa-se novos gastos em 2019: MindLab, 

Fundação do ABC, kit de material escolar para os alunos, projeto Mais Saber e consultoria, 

totalizando aumento de cerca de 11,7 milhões nos gastos, sendo 7 milhões só com a 

metodologia MindLab. 

Como já discutido neste trabalho, a metodologia MindLab, consumiu cerca de 7 

milhões do gasto da SE. Em uma conta simples, dividindo o gasto total pelo número de alunos 

atendidos neste projeto, os alunos da Educação Infantil e os alunos do primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental (1º, 2º e 3º anos), cerca de  20.258 alunos ( INEP, 2019) chegamos a um 

gasto de R$ 345,32 por aluno ano com esta metodologia, um valor alto para um projeto 

específico, frente aos demais gastos e o pouco impacto desta metodologia nos índices de 

aprendizagem, já apresentados neste trabalho. 
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 Quanto a Fundação do ABC, a parceria atende os alunos encaminhados pelas escolas 

e que apresentam dificuldades na aprendizagem e/ou deficiência e/ou transtornos em 

atendimentos no CAEM, realizado por equipe técnica multidisciplinar para avaliação 

diagnóstica multidisciplinar, intervenção terapêutica e estimulação precoce. Esse convênio 

também abrange uma equipe técnica itinerante na rede, com profissionais multidisciplinares, 

voltada aos alunos com deficiência para orientações e intervenção nas escolas e com os 

familiares. Também abrange os profissionais do polo bilíngue para atendimento aos alunos 

com surdez com professores especializados, instrutores surdos e intérpretes de Libras, além 

da formação sobre a temática da inclusão e suas especificidades para a rede municipal de 

acordo com as demandas e necessidades de casa escola, creche e centro público.  

Apesar da importância do trabalho realizado para a inclusão escolar e do gasto alto, a 

PMSA não consegue atender toda a demanda da rede, há sempre listas de espera nas escolas e 

escolha dos casos mais urgentes para atendimento. Neste gasto, também opta-se pelos 

convênios e parcerias público-privadas ao invés de investir na parceria entre a Secretaria da 

Saúde e a SE, bem como, em consolidar uma equipe com os profissionais concursados da 

PMSA para atendimento aos alunos da rede. 

Observa-se que o gasto com o kit de material, disponibilizado para cada aluno no 

início do ano letivo e o projeto Mais Saber Integral aparecem apenas na planilha de prestação 

de contas de 2019. No entanto, sabe-se que em 2015, o governo federal não repassou a verba 

da educação integral à PMSA e, por este motivo, não houve prestação de contas, o que 

também inviabilizou a execução do projeto de educação integral na rede naquele ano. No que 

se refere ao kit de material dos alunos sabe-se que os mesmos foram entregues aos alunos em 

2015, porém, os gastos não foram encontrados ao filtrar as planilhas de prestação de contas de 

2015 utilizando os nomes: material escolar, materiais para alunos e kit de material. 

Destaca-se que o projeto Mais Saber Integral que, em 2019, atendeu cerca de 1,2 mil 

alunos (PMSA, 2020) e ampliou a jornada escolar no contra turno com atividades de artes 

marciais e luta, manifestações artísticas e culturais, esporte, meio ambiente, música e 

acompanhamento pedagógico em português e matemática, além de atender um número 

pequeno de alunos, também se dá por meio de parceria público-privada e há queixas em 

relação à falta de espaço físico adequado em muitas escolas para este atendimento. 
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Destaca-se que boa parte dos gastos observados nas despesas liquidadas da PMSA, 

nos anos de 2015 e 2019, são terceirizados e direcionam o recurso público para as parcerias 

público-privadas, sejam elas por meio de convênios, contratos ou termos de parceria.  Se de 

um lado esse fluxo contribui para movimentar o mercado de trabalho, nem sempre da região, 

pois muitas vezes esses serviços são prestados por empresas e funcionários que não são da 

cidade; por outro enfraquecem, o papel do poder público que poderia assumir esses trabalhos 

com concurso público e profissionais mais comprometidos com o território.   

Além disso, as queixas sobre a falta de qualidade dos serviços prestados, como por 

exemplo, as construções, manutenções, reformas e limpeza das unidades escolares, são 

recorrentes, além de criarem uma nova relação entre o Estado e a sociedade, que enfraquece o 

coletivo e fortalece o individual, típico da lógica do capital, conforme amplamente discutido e 

analisado no capítulo 1. 

Iniciaremos a partir deste ponto, a reflexão da segunda categoria de análise dos dados 

da tabela 17, relacionando os gastos da PMSA aos insumos do CAQ no que se refere à 

estrutura e funcionamento, ao acesso e permanência dos alunos, à gestão democrática e os 

relacionados aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Embora saibamos que os gastos 

da SE não são balizados pelos insumos do CAQ e que sua definição envolve um amplo 

processo de discussão coletiva da comunidade escolar, com ênfase as características e 

necessidades das diferentes etapas e modalidades de ensino, embora saibamos que os insumos 

estão inseridos em “dimensões fundantes da oferta educacional: as infraestruturas pedagógica, 

física e de gestão; a profissionalização do magistério e dos funcionários da área (remuneração, 

carreira, formação, condições de trabalho); os programas suplementares” (CAMPANHA, 

2020, p.07), concluímos que os insumos do CAQ não podem ser entendidos como uma 

listagem de itens, no entanto, o que se pretende neste trabalho é provocar o olhar para esta 

discussão, tão necessária para a garantia dos padrões mínimos de qualidade e à diminuição 

das desigualdades educacionais. A análise desta categoria indica questões importantes: 

No que se refere aos insumos relacionados à estrutura e funcionamento, nota-se em 

2015 e 2019 os seguintes gastos: construção, manutenção e reforma; serviço de limpeza, 

conservação e higiene; creches conveniadas; água, luz e telefonia; SABINA; ações 

complementares nos CESAS; apoio à FAUSCS; Fundação do ABC (FABC); informática; 

aquisição de equipamentos e mobiliários; material de expediente; assessoria e 

empreendimento esportivos; São Paulo SE; copiadora, locação de imóveis; locação de 
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infraestrutura; piscinas e guarda vidas e publicações oficiais no DGABC, totalizando os 

maiores gastos da SE, um total de R$ 132.723.238,4 no ano de 2015 e R$ 132.726.640,75 em 

2019. 

Quanto aos insumos relacionados ao acesso e permanência observa-se gastos com 

merenda, Projeto Mais Saber, kit de material escolar, MindLab e transporte escolar, somando 

um total de R$ 27,7 milhões em 2015 e R$ 42.5 milhões no ano de 2019.  

Nos insumos relacionados aos trabalhadores e trabalhadoras em educação observa-se o 

gasto prioritário com as obrigações patronais, um total de 52,4 milhões em 2015 e 59,4 

milhões em 2019.  Em 2015 e 2019 não há indicação de gastos acima de 100 mil reais com 

formação para os profissionais da educação. Também não foram localizados gastos menores 

de 100 mil reais ao filtrar as palavras formação, formação de professores, formação dos 

profissionais da educação, formação continuada, formação em serviço e assessoria. A 

inexistência da localização de despesa liquidada com a formação de professores não descarta 

a possibilidade de esta ação estar acordada nos contratos, como observado no Mind Lab, o 

que demandaria a análise pormenorizada de cada contrato dos anos pesquisados, o que não foi 

assumido como levantamento de dados desta pesquisa.  

Contudo, observa-se na rede municipal de Santo André três frentes em relação a 

formação dos profissionais da educação, uma realizada pelos próprios profissionais e que 

acontece, principalmente, pela equipe da Educação Inclusiva, esporadicamente pela 

Coordenação de Estudos Pedagógicos e Curriculares (CEPEC) com foco na reorganização 

curricular e na troca de experiência entre os profissionais da rede, e cotidianamente pelas 

assistentes pedagógicas, o que garante a autoria e valorização dos profissionais da rede, 

porém, numa dinâmica de responsabilização desses profissionais, excluindo o governo central 

da responsabilidade do investimento para assessorar teoricamente essas equipes. A segunda 

frente de formação está relacionada às parcerias público- privadas como o MindLab e o 

Matific
29

, com formações rasas no que se refere ao papel da escola pública e suas 

necessidades. Não é raro nos discursos dos profissionais da educação queixas sobre a falta de 

qualidade das formações, dificuldade no acesso, uma vez que a maioria acontece fora do 

horário de trabalho e a não inclusão de toda comunidade escolar neste processo, ficando as 

                                                             
29 Matific é uma empresa online de recursos matemáticos que cria atividades, jogos e ferramentas de ensino 

digital para crianças em idade escolar primária. O recurso premiado está disponível em mais de 50 países e em 

28 idiomas. (Matific, 2020) 
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famílias, merendeiras e outros profissionais de apoio, muitas vezes, excluídas das discussões. 

Não há incidências significativas nos gastos no que se refere à valorização profissional, 

especificamente, à formação dos professores.  

Quanto aos insumos relacionados à gestão democrática observa-se gasto com a 

descentralização de recursos às unidades escolares, de R$ 2, 5 milhões em 2015 e R$ 2,7 

milhões em 2019, um valor pouco expressivo frente aos demais gastos, o que mostra a 

desvalorização da gestão democrática, dos PPPs e poucas condições efetivas para atendimento 

dos projetos pedagógicos, principalmente, se considerarmos que boa parte desses recursos é 

utilizada na reforma e manutenção dos espaços escolares. 

Destaca-se ainda que, no âmbito da gestão democrática, observa-se um gasto muito 

baixo, muito aquém das necessidades das escolas e em relação à valorização dos profissionais 

da educação, apesar de observarmos o gasto significativo com a folha de pagamento, há 

arrocho salarial, além disso, outras ações poderiam ser implementadas para a valorização 

profissional, como a formação continuada qualificada, 1/3 da jornada de trabalho para 

planejamento, redução do número de alunos por sala de aula, dentre outras reinvindicações 

que são minimizadas, quando não raro, descumpridas. 

A reflexão sobre os gastos a partir dos insumos do CAQ contribui para a compreensão 

de quais aspectos do sistema educacional são priorizados pela PMSA. Nos anos estudados, 

nota-se que a PMSA investiu mais recursos nos insumos relacionados à estrutura e 

funcionamento, em contrapartida, investiu menos nos insumos relacionados à gestão 

democrática e à valorização dos profissionais da Educação, apesar da folha de pagamento 

incidir sobre 50% dos gastos totais da SE. 

A análise das especificidades dos gastos dos anos de 2015 e 2019 demonstra que há 

aumento do orçamento e dos gastos da Educação na PMSA. No entanto, esse aumento está 

direcionado as questões relativas ao acesso, ao funcionamento da rede e direcionado, 

principalmente, às parcerias público-privadas, além disso, ou por conta disso, o crescimento 

da rede não acompanha o crescimento dos gastos e não tem garantido o acesso e a qualidade 

desejada já vivida pela rede. A forte incidência da entrada do setor privado no computo dos 

recursos públicos tem abarcado uma parcela significativa do orçamento anual e beneficiando 

as parcerias público-privadas em detrimento do fortalecimento da escola pública.  



226 
 

Preocupa-nos a ideia de que a sociedade civil, por meio das parcerias público-privadas 

deva se organizar para assumir as responsabilidades do Estado e a naturalização da não 

responsabilização do governo pela execução das políticas sociais, além disso, as condições 

diferenciadas de trabalho, número de alunos por adulto, salários, horários de trabalho, 

organização do espaço escolar, insumos, avaliações, dentre outras, diferencia o atendimento 

entre a rede direta e indireta e maximiza as desigualdades.  

Confirmamos em âmbito local que a educação pública se tornou um empreendimento 

lucrativo a ser explorada pelo capital. Observa-se no gasto da rede municipal de Santo André 

a disputa pelo dinheiro público da Educação Básica, presente na ampliação do capital privado 

por meio das parcerias público - privadas. Colaboramos com os estudos dos autores aqui 

discutidos, indicando que na rede municipal de Educação de Santo André, no período 

estudado, não há indícios da diminuição do papel do Estado no que se refere ao seu 

orçamento, especialmente, nos gastos da educação, revelando inclusive aumentos, 

principalmente nos últimos três anos, com repasses significativos dos recursos públicos ao 

setor privado, no entanto, há estagnação do papel do Estado no que se refere ao direito à 

educação, expresso no crescimento insignificante das matrículas frente a demanda da cidade e 

na qualidade da educação, ainda não alcançada. Além disso, o atendimento por meio dos 

convênios e parcerias privadas destina-se, em sua maioria, aos mais vulneráveis: alunos das 

Creches, EJA e Educação Integral, uma segregação dentro da própria rede, o que tem 

naturalizado as desigualdades na rede municipal de educação de Santo André e revelado o 

caráter elitista e autoritário da sociedade capitalista, também representado na educação 

pública andreense.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho analisou os fundamentos que direcionam as políticas de financiamento da 

Educação Básica brasileira na contemporaneidade. Problematizou os princípios que 

estruturam as decisões sobre a definição dos recursos e das despesas da Educação Básica e em 

que medida estes fundamentos impactam nas decisões do gasto da Educação da rede 

municipal de Santo André. 

Os estudos reforçaram a importância do financiamento da Educação Básica como eixo 

estruturante das políticas de educação e da diminuição das desigualdades, incidindo 

fortemente sobre a justiça social em um país tão desigual como o Brasil, sendo uma pauta 

fundamental de discussão e acompanhamento dos profissionais da educação e de todos que se 

preocupam com a garantia do direito à educação.  

A dialética negativa de Theodor Adorno (2009) como método, possibilitou observar o 

objeto de pesquisa inserido ao contexto social, econômico, político e cultural e evidenciou o 

que avançou no período estudado, o que se manteve regredido, os retrocessos frente aos 

direitos conquistados na CF/88 e as contradições a serem superadas.  

O referencial teórico elucidou a hipótese inicial e corroborou estudos para a 

compreensão das transformações do capital e do Estado brasileiro que desde a colonização, 

passando pela industrialização à financeirização buscou atender aos interesses hegemônicos, 

que se reproduzem até hoje, vistos inclusive, nas decisões do gasto da Educação, seja em 

âmbito nacional ou local, como na rede municipal de Educação de Santo André. 

Problematizou os fundamentos que orientam as decisões sobre o financiamento da Educação 

Básica e em que medida os impactos à educação pública municipal têm contribuído para a 

diminuição das desigualdades. 

 A análise dos dados que partiu da década de 1990 coaduna com a hipótese inicial de 

que as decisões sobre o financiamento da Educação Básica perpassam processos complexos 

que se integram ao fluxo do capital e escamoteiam as reais necessidades e demandas para a 

garantia do direito à educação.  

Os dados indicaram que os fundamentos que orientam as decisões sobre o 

financiamento da Educação Básica na contemporaneidade são procedentes da atual fase da 

financeirização do capital, que tem transformado o sistema monetário em sistema de créditos 
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e tem incidido sobre a diminuição dos investimentos na produção e fortalecido as 

especulações financeiras que passaram a render mais do que a produção de bens, 

consequentemente, diminuído os investimentos em produção, aumentado o desemprego, 

precarizando os rendimentos salariais e ampliando as desigualdades sociais.  

Em momentos de crise, as grandes corporações com sua interdependência entre os 

mercados globais têm influenciado os governos a salvar o grande capital com o dinheiro 

público, por meio de uma agenda global a favor das políticas de austeridade que minimizam 

os investimentos sociais em detrimento das necessidades das empresas, implementando 

princípios da NGP, da PNGP e intensificando as políticas de responsabilização, 

burocratização e privatização, inclusive na Educação.  

No âmbito educacional, os dados revelam que o fortalecimento dos mercados 

financeiros possibilitou a influência política desses agentes nos governos, que têm 

transformado a relação do Estado com a sociedade e interferido nas decisões das políticas 

sociais, inclusive as educacionais e seu financiamento. Há uma captura do papel do Estado 

que passa a agir com as regras e interesses do mercado e com critérios da economia privada 

na gestão pública. O Estado brasileiro se formou e se mantem capitalista a favor de 

determinadas frações de classe à proteção do capital, incentivando e aumentando cada vez 

mais o compromisso e as parcerias com o setor privado, como se todos os problemas 

pudessem ser resolvidos com a pseudocompetência das instituições privadas.  

Os dados também indicam a padronização do sistema educacional por meio de uma 

grande agenda global, inclusive com ênfase à divisão internacional do trabalho, que abarca os 

países periféricos como o Brasil e direciona o financiamento educacional, seu currículo, 

avaliação, formação de professores, sua gestão etc., à formação de uma mão de obra 

direcionada aos interesses do mercado. Vimos que essa padronização pode ser vista tanto em 

âmbito nacional, como municipal, desde as ações mais amplas, como a aprovação das 

legislações nacionais, orientações para implementação curricular e as avaliações em larga 

escala, passando pela gestão centralizada e pouco participativa do município e chegando às 

escolas em ações que colocam a responsabilidade dos resultados nas mãos das comunidades 

escolares. Essa padronização preconiza o conhecimento quantitativo em detrimento do 

qualitativo, a fragmentação do conteúdo em detrimento a educação plena à formação humana, 

a centralidade dos instrumentos de avaliação e desempenho em detrimentos dos percursos e 

dos processos de aprendizagem, as ações centralizadas em detrimento da gestão democrática, 
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a parceria publico-privada em detrimento do fortalecimento da escola pública e a educação 

alienante e meritocrática em detrimento da educação emancipadora e libertária.  

As políticas públicas de financiamento da Educação Básica no contexto do capital não 

tem garantido o direito à educação. No entanto, há avanços significativos com as políticas de 

fundos, principalmente o Fundeb, que impactou na diminuição das desigualdades 

educacionais, mas ainda não suficientes para a garantia do direito à educação com qualidade, 

o que enaltece a importância do Novo Fundeb e a regulamentação do CAQ como parâmetro 

para a implementação dos padrões mínimos de qualidade, bem como, para aprimorar os 

mecanismos de controle dos gastos, questões fundamentais para o avanço das políticas de 

financiamento da Educação Básica.  

Os dados comprovam o caráter hegemônico e as lutas de interesses presentes no 

financiamento da Educação Básica, expressas nas dicotomias e ambiguidades entre os 

avanços e retrocessos: da vinculação constitucional à prorrogação da DRU; da falta de 

recursos à não taxação das grandes fortunas e do capital financeiro; da transparência à 

dificuldade de acesso aos dados; da centralização das decisões à descentralização das 

responsabilidades; da falta de recursos ao destino de mais de 40% do orçamento federal para a 

dívida pública; dos avanços do PNE à aprovação da EC/95 que congela por 20 anos os 

recursos da educação; do baixo investimento por aluno ano à não regulamentação do CAQ; 

dentre outras contradições discutidas ao longo desta pesquisa. 

Os dados também mostram os avanços e retrocessos, seja em governos progressistas, 

que apesar da ênfase nos investimentos em políticas sociais, ainda não conseguiram romper 

com as amarras econômicas; seja em governos conservadores que apresentam um discurso 

pseudoprogressista, mas que na prática efetivam ações que coadunam com as grandes 

corporações econômicas por meio das políticas de austeridade. No entanto, os dados 

orçamentários e seus gastos evidenciam que os retrocessos nas políticas de financiamento se 

intensificam em governos mais conservadores, tanto em âmbito nacional, como municipal. 

Por este motivo, a mera análise da quantidade de recursos em si só, seu aumento ou 

diminuição é insuficiente para compreender as limitações das políticas de financiamento da 

educação; na mesma lógica, a ênfase dada à má gestão dos recursos escamoteia os reais 

problemas enfrentados. A análise das contradições a serem superadas perpassa todas as 

questões que envolvem a cultura escolar, inserida no contexto social, político, econômico e 

cultural, para além das receitas, despesas e dos problemas de gestão.  
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Diante disso, precisamos enfrentar o problema da falta e da má gestão dos recursos da 

educação básica, principalmente, a falta dos recursos, seu acompanhamento e controle social, 

concomitante, nos atentar à existência de uma complexidade muito maior: a da superação de 

uma cultura capitalista submetida aos interesses do capital, cuja desigualdade interessa à 

dominação social e escamoteia a formação humana para todas, todes e todos. Não podemos 

acreditar na hipocrisia de que alcançaremos a universalização do acesso e avançaremos na 

qualidade da educação sem aumento dos recursos, por outro lado, devemos enfrentar os 

problemas da má gestão dos gastos e da disseminação de comportamentos autoritários que 

perpetuam uma sociedade excludente e naturalizam a barbárie das misérias.  

Os dados também mostram os impactos desta complexidade em âmbito local na rede 

municipal de Santo André, observados nas despesas da execução orçamentária da Educação, 

colocando o município, como ente federado que menos arrecada, mas que tem a maior 

responsabilidade no atendimento à educação, sem o apoio financeiro suficiente por parte da 

União.  

O aumento dos recursos da Educação na rede municipal de Santo André, 

principalmente, nos últimos três anos desta pesquisa, 2017, 2018 e 2019, ainda é insuficiente 

para a garantia do direito à educação, pois na análise dos gastos observa-se contradições em 

relação à universalização do acesso; ao cumprimento dos percentuais vinculados; à 

privatização da oferta; à desigualdade entre as escolas; à diferenciação entre o serviço público 

e conveniado; aumento, dúvidas e insegurança com as parcerias público-privadas; pouca 

participação da comunidade escolar na gestão do gasto; falta de transparência; dados 

orçamentários de difícil acesso e compreensão e um gasto por aluno-ano alto frente à 

qualidade que se observa.  

Ressalta-se que a população mais vulnerável da cidade de Santo André, os alunos 

atendidos nas creches, na EJA e na Educação Integral acessam seu direito à Educação por 

meio dos convênios e contratos junto às parcerias público-privadas, uma segregação dentro da 

inclusão, que separa dentro da própria rede municipal àqueles que têm o direito ao 

atendimento direto daqueles que têm direito apenas ao atendimento indireto. 

Ademais, este trabalho se encerra em um momento histórico da humanidade - a crise 

sanitária mundial – que, provavelmente, acelerará as transformações das estruturas orgânicas 

do capital e afetará as relações sociais, econômicas e culturais, atingindo a população mais 

vulnerável de forma mais aguda, o que indica o adensamento do contexto aqui analisado. 
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Com isso, as considerações aqui postas se intensificam, principalmente, a urgência em 

reconstruir um novo conceito de financiamento da Educação Básica para garantir o direito à 

educação. Um financiamento que rompa com a centralização das decisões sobre o destino do 

gasto, que seja verdadeiramente transparente, que coloque em primeiro plano as metas e 

estratégias dos Planos de Educação, que tenha o CAQ como norteador e que seja um caminho 

para a reconstrução da escola pública à formação humana para as filhas e filhos dos 

trabalhadores, revelando o rompimento com a cultura autoritária que naturaliza as 

desigualdades.  

Conclui-se que o caráter autoritário e excludente de uma sociedade administrada pelo 

capital fundamenta as políticas de financiamento da Educação Básica na contemporaneidade, 

diante disso, conclama-se à defesa da democratização do financiamento da Educação Básica e 

sua reconstrução, imprescindível à sobrevivência da escola pública, ao direito à educação e à 

diminuição das desigualdades. 
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Anexo 1 - Cartas Abertas das EMEIEFs de Santo André de 2018.
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